
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy EZŠ v Bratislave, Palisády 57 

zo dňa 10.6.2021 o 16:30 - prezenčne 
 

Program:  

1.      Otvorenie schôdze, privítanie hostí a  prítomných členov RŠ, 
2.      Modlitba 
3.      Voľba zapisovateľa a overovateľa, 
4.      Prípadné doplnenie a schválenie programu 
5.      Kontrola plnenia uznesení z min. zasadania 
6.      Termíny zasadaní RŠ EZŠ na šk. r. 2021/22 
7.      Orientačný termín nových volieb do RŠ EZŠ 
8.      List ohľadne možností ubytovania kvôli stabilizácii  pedagogických zamestnancov EZŠ  
        gen. predsedníctvu ECAV a konateľovi Reformata s.r.o v nehnuteľnostiach ECAV 
9.      Elektronický spravodajca o činnosti RŠ EZŠ 
10.  Prezentovanie informácii o vývoji a stave školy p. Danišová – poverená riaditeľka 
11.  Správa o činnosti RŠ EZŠ v šk. r. 2020/21 
12.  Nový štatút RS EZŠ 
13.  Rôzne 
14.  Ukončenie a poďakovanie 

1. Otvorenie schôdze, privítanie hostí a prítomných členov RŠ 

Predseda RŠ P. Šimove privítal členov a hosťa na zasadnutí RŠ EZŠ, vymenoval tých, ktorí sa zo 
zasadnutia ospravedlnili. 

2. Modlitba 

Požiadal E. Kolesárovú o modlitbu na úvod zasadnutia. 

3. Voľba zapisovateľa a overovateľa 

Na zasadnutí sa zúčastnili členovia RŠ podľa prezenčnej listiny a hosť: S. Danišová za vedenie 
EZŠ. 
Za zapisovateľa bola zvolená – E. Kolesárová 
Za overovateľov: Eva Adamove a Pavol Pavlovič 

4.  Prípadné doplnenie a schválenie programu 

Do programu predseda Pavel Šimove navrhol doplniť nasledovné riadne body: 
 

• Poďakovanie p. Fáberovej za činnosť v RŠ EZŠ - k 31.8. 2021 jej zaniká členstvo, 
lebo dieťa odchádza na evanjelické lýceum a poďakovanie za činnosť v RŠ EZŠ p. 
Adamove – tým, že sa stala zástupkyňou riaditeľa EZŠ, nemôže už byť členom RŠ 
EZŠ. 

• Anketu pre rodičov žiakov EZŠ o ich názoroch na kvalitu dištančného vyučovania 
počas 2. vlny pandémie a lockdownu a návrhy na zlepšenie ako  príprava na 3.vlnu 
pandémie a zavretie školy 

• Vytvorenie otvorenejšej diskusnej atmosféry v škole – informovanosť rodičov, 
učiteľov a vedenia školy, ako bez strachu podávať návrhy a podnety 

• Možnosti nájdenia náhrady iných priestorov za chýbajúci adekvátne veľký školský 
dvor EZŠ  

• Hľadanie možnosti väčšej pohybovej aktivity žiakov EZŠ počas vyučovania 



Riaditeľka EZŠ p. Danišová navrhla presunúť bod poďakovania p. Adamove do bodu 
Rôzne, nakoľko nie je momentálne riadnou zástupkyňou a chce jej postavenie v EZŠ 
lepšie vysvetliť. Spolu s ním sa tam presunulo aj poďakovanie p. Fáberovej. Doplnený 
program bol schválený všetkými prítomnými členmi. 
 

5. Kontrola Plnenia uznesení z predošlého zasadania 

Vzhľadom na to, že na minulom zasadnutí žiadne uznesenia neboli schválené, v tomto bode sme 
diskutovali len o tom, akým spôsobom bude pripravený a schválený nový Štatút RŠ EZŠ, nakoľko 
pôvodný štatút už celkom nekorešponduje s aktuálnym stavom školy.   

P. Šimove informoval, že do začiatku zasadania nedostal odpovede o p. Vinczeovej, aký vplyv 
malo na tvorbu štatútu RŠ EZŠ cirkevné právo ECAV a či je potom momentálny štatút RŠ EZŠ 
vlastne v súlade so zákonom upravujúcim činnosť rád škôl. Rovnako nemáme odpoveď, či ho 
bude aktualizovať dištriktuálne presbyterstvo, ktoré ho prerokovalo a schválilo. Prisľúbil, že p. 
Vinczeovej napíše tieto otázky po zasadaní ešte raz. 

Ďalej informoval, že po aprílovom zasadaní RŠ EZŠ poslal náš štatút na právne posúdenie na 
právne oddelenie Ministerstvo školstva ako najvyššieho verejného orgánu pre školstvo, pretože 
niektoré jeho ustanovenia sa zdajú byť v rozpore s princípmi fungovania samosprávneho orgánu 
(napr. schvaľovanie štatútu dištriktuálnym presbyterstvom, hoci sa jedná o štatút samosprávneho 
nezávislého orgánu; možnosť zriaďovateľa podať návrh na odvolanie predsedu RŠ EZŠ, hoci sa 
jedná o samosprávny nezávislý orgán zložený z rovnocenných zástupcov) a RŠ EZŠ potrebuje 
kvalifikovaný odborný názor. Na výsledok právneho posúdenia sa čaká. 

Rovnako si vyžiadal vzorový štatút od občianskeho združenia: Slovenská komora učiteľov. Po 
jeho získaní požiada o oficiálne písomné povolenie tohto združenia použiť tento štatút v celku 
alebo jeho časti ako možný základ pre tvorbu nového štatútu pre RŠ EZŠ. Akonáhle má písomný 
súhlas, bude členov RŠ EZŠ o tom informovať a zašle im ho spolu so vzorovým štatútom na 
štúdium.  

Sú tu podklady od Slovenskej komory učiteľov (školenia sa zúčastnila M. Šebestová), ale aj 
požiadavky zriaďovateľa. Viac k tejto téme v bode 12. 

6. Termíny zasadaní RŠ EZŠ na šk. r. 2021/22 
 
V ďalšom bode boli vytýčené termíny zasadnutí RŠ EZŠ pre budúci školský rok 2021/2022 takto:  
14.10.2021 - 1.zasadnutie – Správa o činnosti školy a návrh rozpočtu 
25.11.2021 – 2.zasadnutie – stretnutie po nových voľbách zástupcov rodičov,  
                                              finalizácia Štatútu RŠ a jeho schválenie uznesením RŠ EZŠ 
10.2.2022 – 3.zasadnutie – Správa o hospodárskych výsledkoch školy,  
                               návrh na zavedenie študijných alebo odborných zameraní školy 
26.5.2022 – 4.zasadnutie – školský vzdelávací program,  
                                             školský poriadok + zvonenie, počty tried 

 
7. Orientačný termín nových volieb do RŠ EZŠ 

 
Voľby do Rady rodičov sa uskutočnia na prvom stretnutí ZRPŠ, t. j. 21.9.2021 a následne do Rady 
školy spomedzi rodičov na stretnutí ZRPŠ 9.11.2021. 
 

8. List ohľadne možností ubytovania kvôli stabilizácii  pedagogických zamestnancov EZŠ gen. 
predsedníctvu ECAV a konateľovi Reformata s.r.o v nehnuteľnostiach ECAV 

 



Predseda P. Šimove pripraví koncept žiadosti o pomoc pri hľadaní ubytovania pre učiteľov a 
vedenie EZŠ adresovanej generálnemu presbyterstvu, gen. predsedníctvu a konateľovi Reformata 
s.r.o. E. Kolesárová vysvetlila vzťahy a kompetencie medzi oslovovanými inštitúciami 
(Gen.presbyterstvo a Reformata). Osloviť je potrebné štatutára.  
  
Uznesenie: Koncept listu – žiadosti zašle predseda RŠ členom mailom. Odpovede a doplnky 
očakáva najneskôr do 15.6. do 12:00, aby ho následne 16.6.2021 odniesol na Podateľňu GBÚ.  
Hlasovanie: 6 členov ZA, zdržali sa 2 
 

9. Elektronický spravodajca o činnosti RŠ EZŠ 
 
Predseda Pavel Šimove predniesol návrh, aby sme hľadali možnosti ako lepšie informovať rodičov 
žiakov EZŠ o činnosti RŠ EZŠ. Poprosil, či by sa to nedalo robiť zasielaním linku na zápisnice cez 
Edupage. P. Danišová vyslovila želanie používať Edupage len na čisto školské účely. Členovia RŠ 
EZŠ dali rôzne návrhy: vytvoriť záložku na webe EZŠ pre RŠ, alebo 3-4 krát ročne  poslať rodičom 
informácie mailom, príp. iné spôsoby. Po voľbách budú členovia RŠ prezentovaní na stránke EZŠ 
– meno, fotografia a kontakt. Na konci každého zasadnutia RŠ budú odsúhlasené informácie, 
ktoré budú zverejnené na webe EZŠ. V tejto veci bude najvhodnejšie začať osobným kontaktom 
s rodičmi – viď uznesenie. 
 
Uznesenie: Predseda RŠ oboznámi rodičov o kompetenciách RŠ, predstaví činnosť RŠ na 
septembrových a novembrových triednych aktívoch ZRPŠ.  
Hlasovanie: všetci prítomní ZA 
 

10. Prezentovanie informácii o vývoji a stave školy p. Danišová 
 
V ďalšom bode poverená riaditeľka p. S. Danišová predniesla správu o stave a vývoji školy.  
 
POČTY PRIJÍMANÝCH ŽIAKOV v školskom roku 2021/2022: 
- do 1. ročníka sa prihlásilo celkovo 25 detí, z toho je zapísaných a v 
septembri nastúpi zatiaľ 16 detí. 
- do 2. ročníka prestúpi 1 žiak, 
- do 5. ročníka prestúpia 2 žiačky, 
- do 6. ročníka prestúpia 3 žiaci. 
Predpokladaný počet žiakov v budúcom školskom roku je cca 180. 
Čo sa týka Školského poriadku, M. Šebestová pripomenula osobnú skúsenosť kyber - šikanou 
v triede jej dieťaťa a nie celkom vhodného riešenia problému v minulosti. Zistila, že v podobných 
typoch škôl (cirkevných) majú uvedený v štatúte školy postup, ako v takejto veci postupovať, aby 
v prípade nezlučiteľnosti s pravidlami školy mohlo (po príslušných krokoch) dôjsť aj k vylúčeniu. 
Aby tu bol vytvorený adekvátny nástroj ako riešiť problémové situácie. Nevyhrážať sa rodičom, ale 
vytvoriť jasný procesuálny poriadok. Ďalej by bolo veľmi nápomocné, keby mala škola 
zamestnaného školského psychológa. Je potrebné takýto návrh predložiť zriaďovateľovi. P. 
Pavlovič spomenul šikanu na 1. stupni a potvrdil jej existenciu aj teraz na otázku p. Palkovičovej, 
či je tam stále. P. riaditeľka bude vyžadovať od rodičov detí, ktoré majú doklady o psychologickom 
vyšetrení a prislúchajúcich úľavách, aby si ho aktualizovali a aby spolupracovali pri riešení 
problémov s tým spojených. 
Je potešujúce, že všetci pedagógovia už majú odsúhlasený plný úväzok na EZŠ. Hľadá sa 
náhrada za p. uč. Kevického, ktorý odišiel na aprobáciu – Fyzika, chémia a informatika.  
EZŠ má nového ekonóma Ing. Kaisera – ktorý bude pracovať dodávateľsky, teda ako externý 
spolupracovník.  
Rovnako skutočnosť, že napriek pandémii sa deti a učitelia zapojili do rôznych projektov, súťaží 
a aktivít: Čerstvé hlavičky, Modernejšia škola, Spolu múdrejší, Čítame radi, Ekoprojekt (pripraví M. 
Šebestová), Biblická olympiáda, Duchovná pieseň, IQ olympiáda, a i. 
  
 



11. Správa o činnosti RŠ EZŠ v šk. r. 2020/21 
  
RŠ EZŠ zasadala v tomto školskom roku trikrát podľa stanoveného harmonogramu na vyjadrenie 
sa k správam, ktoré jej vedenie EZŠ poskytlo v zmysle predpisov, a prerokovanie bodov 
prinesených jednotlivými členmi, a to v dňoch:  22.10. 2020, 8. 4. 2021 (zasadanie preložené na 
tento dátum zo 4.2. 2021 kvôli zmenám vo vedení EZŠ) a 10. 6. 2021. Okrem sa konalo 
mimoriadne zasadanie 3.12. 2020 vedúce k odporúčaniu zriaďovateľovi odvolať z funkcie 
riaditeľku EZŠ, ktorú RŠ EZŠ navrhla vymenovať zriaďovateľovi do funkcie po výberovom konaní 
20.8. 2020 po dvoch neúspešných výberových konaniach predtým. Obrovskou zmenou vo 
fungovaní EZŠ bolo, že po niekoľkomesačných intenzívnych úsiliach RŠ EZŠ v období január až 
jún 2021 sa aj vďaka sústavnej činnosti a písomných apeloch a sťažnosti podarilo vytvoriť pre 
rozvoj školy samostatnú funkciu riaditeľa EZŠ na plný úväzok a jasne vypísať výberové konanie 
separátne len na túto pozíciu. Vďaka tomu sa splnil jeden z výrazných predpokladov pre väčší 
rozvoj školy. 
 

12. Nový štatút RŠ EZŠ 
 
RŠ EZŠ sa dohodla na postupe prác na novom štatúte. P. Šimove navrhol použiť kvôli jeho 
vysokej kvalite ako základ štatút vypracovaný ako vzorový v rámci Občianskeho združenia 
Slovenská komora učiteľov. Akonáhle toto občianske združenie udelí RŠ EZŠ písomný súhlas 
jeho použitie ako vzor v celom rozsahu alebo častiach, dostanú tento štatút aj vyrozumenie 
o písomnom súhlase všetci členovia RŠ EZŠ. Rovnako dostanú právne posúdenie starého štatútu 
RŠ EZŠ objaveného v archíve v novembri 2020, akonáhle ho ministerstvo školstva vypracuje 
a pošle. Podobne informáciu p. Vinczeovej o možnom vplyve cirkevného práva ECAV na tvorbu 
štatútu, ak takýto vplyv existuje a je prípustný z pohľadu práva, akonáhle ju zašle. Do najbližšieho 
zasadania 14. 10. 2021 je potrebné, aby sa členovia RŠ EZŠ oboznámili s týmito dokumentami. 
Nový štatút si bude schvaľovať a prijímať už novo zvolená RŠ EZŠ v novembri. 

13. Anketa pre rodičov žiakov EZŠ o ich názoroch na kvalitu dištančného vyučovania počas 2. 
vlny pandémie a lockdownu a návrhy na zlepšenie ako  príprava na 3.vlnu pandémie 
a zavretie školy 

Pavel Šimove navrhol zopakovať anketu urobenú koncom minulého školského roka po prvom 
lockdowne a prvom období dištančného vyučovania. Cieľom by malo byť poznať názor rodičov na 
kvalitu dištančného vyučovania počas druhého lockdownu, pretože postrehy a názory rodičov 
z minulej ankety boli po jej uzavretí 12. 7. 2020 zaslané bývalému vedeniu EZŠ za účelom 
preventívnej dobrej prípravy EZŠ na prípadnú predpokladanú druhú vlnu pandémie. 

Členovia RŠ EZŠ navrhli v porovnaní s prvou anketou skrátiť jej formulácie a urobiť ju širšie 
koncipovanou s možnosťou položiť otázky nielen zo strany rodičov. Pavel Šimove súhlasil 
a poprosil všetkých členov zaslať ich pripomienky, otázky a návrhy najneskôr do stredy, 16. 6. 
2021, 12 hod. Po ich zozbieraní dá anketu naprogramovať a zaheslovať na webovú stránku školy 
ako minule. Poprosil tiež M. Šebestovú ako predsedníčku Rady rodičov o zaslanie ankety rodičom 
cez triednych dôverníkov, akonáhle bude hotová. Výsledky sprístupní po jej uzavretí 9. 7. 2021 
znovu vedeniu EZŠ ako zdroj námetov na kvalitnú prípravu na prípadnú tretiu vlnu pandémie 
a ňou vyvolané dištančné vyučovanie. 

14. Vytvorenie otvorenejšej diskusnej atmosféry v škole – informovanosť rodičov, učiteľov 
a vedenia školy, ako bez strachu podávať návrhy a podnety 

Pavel Šimove poprosil členov RŠ EZŠ o nápady, ako zvýšiť otvorenosť diskusie a podávania 
návrhov a podnetov na základe skúseností obáv rodiča prezentovať svoj kritický názor. Z diskusie  
v tomto bode vzišiel návrh umiestnenia schránky na zlepšovacie návrhy a kritiku prístupnej 
rodičom. 
 



15. Možnosti nájdenia náhrady iných priestorov za chýbajúci adekvátne veľký školský dvor EZŠ  

V zmysle dohody z diskusie v bode 7 zo zadania 8. 4. 2021 sa Pavel Šimove opýtal CZ ECAV 
Bratislava - Staré Mesto, či by bolo možné po dohode využívať na pohyb počas prestávok či 
telocviku aj časť dvora okolo Veľkého kostola. Zistil, že to nie je možné, nakoľko aj táto časť dvora 
je súčasťou prenájmu blízkej budovy nemeckej škole Deutsche Schule. V následnej diskusii p. 
Kolesárová apelovala na väčšiu veľkorysosť v rámci cirkvi a pomáhanie si a nehľadenie výlučne 
na finančný zisk, lebo sme jedna cirkev. 

16.  Hľadanie možnosti väčšej pohybovej aktivity žiakov EZŠ počas vyučovania 

Pavel Šimove vyzval na hľadanie možností väčšej pohybovej aktivity žiakov EZŠ z dôvodov 
zdravého pohybového rozvoja a socializácie žiakov naprieč ročníkmi a v rámci tried. 

17. Rôzne 
 
S. Dindžíková predložila návrh, aby sme žiadali o finančnú kompenzáciu z Občianskeho združenia 
M.Bela, do ktorého prispievali aj rodičia a zamestnanci EZŠ v súvislosti s oddelením EZŠ od EL. 
 
Uznesenie: RŠ poveruje vedenie EZŠ, aby oficiálne ukončilo spoluprácu a požiadalo 
o kompenzáciu – vyplatenie primeranej čiastky za roky 2020 a 2021. 
Hlasovanie: všetci ZA 
 
Pavel Šimove sa poďakoval členke Silvii Fáberovej za aktívnu a kvalitnú prácu v RŠ EZŠ  
a zaželal jej všetko najlepšie v ďalšom živote.  
 
Pani Danišová vysvetlila prítomným členom RŠ EZŠ, že pani Adamove môže aj naďalej zostať 
členkou RŠ EZŠ, pretože nie je riadna zástupkyňa riaditeľa EZŠ z dôvodu chýbajúcej kvalifikácie 
na túto funkciu a teda nie je nutné, aby sa podľa zákona, ktorý neumožňuje zástupcom riaditeľa 
ZŠ členstvo v RŠ, zriekla svojho členstva. Chýbajúcu kvalifikáciu si dopĺňa a bude ju mať 
dosiahnutú v roku 2022. 
 

Na záver sa RŠ dohodla, že zápisnicu budú naďalej písať jednotliví členovia (vrátane 
predsedu) doterajším systémom, teda podľa abecedy. 
 

 
18. Ukončenie a poďakovanie 

 
Na záver sa predseda RŠ P. Šimove poďakoval všetkým členom za účasť, za spoluprácu a zaprial 
všetkým príjemné prázdniny.  
 

Zapísala: Eva Kolesárová, v.r. 
 
Overovatelia:  
 
 
                __________________________                     ______________________________ 

Eva Adamove                                                 Pavol Pavlovič 


