
Zápisnica z online (skype) zasadnutia RŠ Evanjelickej ZŠ, Palisády 57, 811 06 Bratislava, 

ktoré sa konalo dňa 16.4.2020 o 16:30hod. 

Prítomní: Pavel Šimove, Ing. Edita Prostredníková, Roman Žilinčík, Sidónia Horňanová, Anna 

Polcková, Daniel Mišina, Petra Palkovičová, Eva Adamove, Mária Šebestová, Silvia Dinžíková- 

Mojzsisová, Silvia Fáberová (viď priložené skype foto prezenčnej listiny)   

Zapisovateľka: Silvia Fáberová 

Overovateľky: Eva Adamove, Petra Palkovičová 

Program: 

Otvorenie – Modlitba (p. farárka Polcková) 

1. Zápisnica – koľko času na jej spísanie, overenie a odovzdanie (dohodnúť lehotu) 

2. Efektivita komunikácie a odovzdávania informácií medzi RŠ, prípadne jej zástupcami  

menovanými zriaďovateľom v RŠ a zriaďovateľom EZŠ  

3. Voľba riaditeľa / riaditeľov školy  

4. Poďakovanie bratovi Danielovi Mišinovi za jeho pôsobenie v RŠ pri EZŠ (odstupuje ku 

dňu 30.4.2020) 

5. Rôzne – poskytnutie informácií o fungovaní školy v čase Korona – karantény  

___________________________________________________________________________ 

1. Pán Šimove navrhol lehotu 7 pracovných dní na dodanie už overenej zápisnice 

všetkým členom RŠ po každom zasadnutí RŠ pri EZŠ. Pani farárka Polcková vyjadrila 

obavu, že 7 pracovných dní je krátka doba na splnenie tejto úlohy a navrhla lehotu 14 

pracovných dní na dodanie už overenej zápisnice všetkým členom RŠ. Tento návrh 

bol následne jednohlasne schválený.  

2. Pán Šimove spomenul vlastnú skúsenosť kedy on komunikoval s BSK kanceláriou vo 

veci poskytovania informácií smerom k nám ohľadne voľných budov na území 

Bratislavy, ktoré by mohli byť potenciálne vhodné pre našu Evanjelickú školu. Po 

dobu troch rokov žiada zriaďovateľa o zaslanie listu na BSK, v ktorom by zriaďovateľ 

požiadal BSK o poskytovanie informácií o voľných budovách s vhodným potenciálom 

pre našu školu. Pán Šimove opakovane vysvetlil, že je nevyhnutné, aby tento list (táto 

žiadosť) bol odoslaný od zriaďovateľa našej školy, lebo tento je právnym partnerom 

pre BSK. Nevedel to urobiť p. Šimove ako predseda RŠ pri EZŠ, keďže nezastupuje 

priamo zriaďovateľa. Do dnešného dňa nedostal p. Šimove od zriaďovateľa žiadnu 

spätnú väzbu na tento jeho apel. Preto si dovolil p. Šimove požiadať p. Žilinčíka 

(tajomník pre cirkevné školy ZD ECAV) o zhodnotenie efektívnej formy komunikácie 

medzi výstupmi zo zasadnutia RŠ a zriaďovateľom školy. Pán Žilinčík odporučil formu 

spísania zápisnice, ktorá sa v rozumnom termíne odošle zriaďovateľovi školy, toto je 

štandardne zaužívaný postup.  



3.  Pán Žilinčík informoval členov RŠ pri EZŠ, že žiaden kandidát na riaditeľa 

Evanjelického lýcea sa v prvom kole výberového konania neprihlásil. Konkurz bol 

vypísaný na jedného spoločného kandidáta pre obidve školy – teda pre Evanjelické 

lýceum - Bilingválne gymnázium a Evanjelickú ZŠ a to napriek tomu, že obidve RŠ – RŠ 

Vranovská aj RŠ pri EZŠ Palisády vyjadrili svoje písomné stanovisko, ktorým požiadali 

zriaďovateľa o zváženie 2 kandidátov pre tieto dve samostatné školy. Pán Žilinčík 

informoval členov RŠ, že zriaďovateľ sa rozhodol počkať na to akí kandidáti sa 

prihlásia v prvom kole a na základe toho by sa následne rozhodol pre voľbu 

spoločného riaditeľa pre obidve školy alebo pre dvoch samostatných riaditeľov. RŠ pri 

EZŠ sa zhodla na minulom stretnutí (16.1.2020) a dala to aj zapísať do zápisnice, že 

žiada zriaďovateľa o zváženie nevyhnutnosti dopredu rozhodnúť počet riaditeľov a na 

základe toho potom nadefinovať požiadavky do výberového konania prípadne 

výberových konaní. Napriek tomu, že táto zápisnica sa nedostala do rúk 

kompetentných v správnom čase, p. predseda Šimove požiadal p. Daniša (zástupcu 

zriaďovateľa v RŠ pri EZŠ), aby tiež telefonicky informoval p. Žilinčíka o tomto 

konkrétnom odporúčaní, dokonca aj p. Šimove osobne telefonoval v tejto záležitosti 

priamo p. Žilinčíkovi. Prvé kolo výberového konania nebolo úspešné (tak ako aj pred 5 

rokmi – neprihlásil sa žiaden kandidát). Preto zriaďovateľ vyhlási druhé kolo 

výberového konania na post riaditeľa Evanjelického lýcea v Bratislave. Zrejme to 

bude 1.mája 2020, podľa slov p. Žilinčíka.  

V stredu 22.4.2020 zasadne Dištriktuálne presbyterstvo (ďalej len DP), ktoré 

rozhodne o ďalšom postupe ako aj o podmienkach pre vypísanie výberového konania 

(1 riaditeľ alebo 2 riaditelia). Argumenty pre výber 2 riaditeľov sme si dnes dovolili 

zhrnúť nasledovne (detailnejšie spísané sú v zápisnici zo zasadania RŠ pri EZŠ zo dňa 

16.1.2020): osemročné gymnázium má potenciál fungovania reálne už len 1 školský 

rok (2020/2021), v tom ďalšom školskom roku (2021/2022) bude EZŠ plne-

organizovaná, teda bude mať 9 tried (1 trieda v každom ročníku). Vytvára sa priestor 

pre jej rozvoj, novú víziu, čo bude vyžadovať celú pozornosť jedného riaditeľa. Takisto 

Bilingválne gymnázium na Vranovskej sa rozrástlo na 3 triedy v každom ročníku (z 2 

tried v ročníku pred 5 rokmi). Sme presvedčení, že vedenie takejto strednej školy 

taktiež vyžaduje jedného človeka na plný úväzok.        

RŠ bola v domnienke, že p. Žilinčík bude prítomný na zasadaní GP, kde by 

osobne informoval členov GP o stave evanjelických škôl v Bratislave, v ktorých pôsobí 

ako tajomník zriaďovateľa a že GP prirodzene bude požadovať takýto priamy prístup 

k informáciám. Keďže stojíme pred voľbou riaditeľa / riaditeľov našich škôl a prvé 

kolo výberového konania dopadlo veľmi neúspešne. Skúsenosť spred 5 rokov hovorí 

o tom, že p. riaditeľka Prostredníková sa prihlásila do druhého kola výberového 

konania, ktoré ako jediná kandidátka aj vyhrala. V čase konania tohto výberového 

konania bola p. Prostredníková už poverená vedením školy. Teda dalo by sa povedať, 

že takmer došlo ku krízovej situácii. Pani riaditeľka Prostredníková oznámila členom 



RŠ pri EZŠ na zasadnutí dňa 16.1.2020, že už v budúcnosti nebude kandidovať na 

miesto riaditeľky. Pán Žilinčík informoval členov RŠ pri EZŠ, že on nie je členom GP 

a teda nebude na ňom osobne prítomný. Aj p. farárka Polcková prosila zaznamenať 

do zápisnice, že je nevyhnutné, aby GP malo prístup ku priamym informáciám. Pán 

Žilinčík nás uistil, že ak by sa ani v druhom kole nenašiel vhodný kandidát / 

kandidátka, prípadne kandidáti (ak by sme hľadali 2 riaditeľov / riaditeľky), chod školy 

bude zabezpečený tak, že zriaďovateľ vymenuje riaditeľa bez výberového konania.  

RŠ pri EZŠ by touto cestou opakovane (viď zápisnica zo dňa 16.1.2020) chcela 

požiadať zriaďovateľa o zabezpečenie riadneho, kvalifikovaného, schopného 

kandidáta / kandidátku / kandidátov s víziou pre naše školy a nie o poskytnutie 

krízového riešenia tejto vznikajúcej situácie.   

Pán Šimove požiadal p. Žilinčíka o zaslanie harmonogramu pre druhé výberové 

konanie, keď bude mať tieto informácie k dispozícii.  

4. Pán Šimove poďakoval pánovi Danielovi Mišinovi za jeho pôsobenie v RŠ pri EZŠ a za 

citujem: „šírenie láskyplného prístupu.“ Z minulého zasadnutia RŠ pri EZŠ vyvstala 

požiadavka na zástupcov zriaďovateľa zvážiť možnosti prípadne zistiť, či by bolo 

možné motivovať nového riaditeľa / riaditeľku, prípadne riaditeľov možnosťou 

ubytovania v Bratislave v cirkevných bytoch za nižšiu ako trhovú cenu. Pán Šimove sa 

poďakoval pánovi Mišinovi za vypracovanie tzv. „Propozície o možnosti prideľovania 

bytov“, ktorú poslal mailom zatiaľ len p. Šimove. Pán Mišina sa rozlúčil s členmi RŠ pri 

EZŠ s vysvetlením, že z časových dôvodov (rád by trávil viac času s rodinou)  sa 

rozhodol odstúpiť zo svojej funkcie ku dňu 30.4.2020. Tiež informoval, že náhradný 

člen / členka do RŠ pri EZŠ za neho sa bude prejednávať na DP v stredu dňa 

22.4.2020.  

5. Pani riaditeľka Prostredníková informovala o fungovaní školy počas karantény 

spôsobenej  pandémiou Korona vírusu. Usmernenie pre 1. ročník ZŠ je, že žiaci nie sú 

klasifikovaní (známkovaní). Prváci dostanú vysvedčenie s hodnotením – absolvoval / 

absolvovala. Budú zasadať predmetové komisie, ktoré rozhodnú, či deti v ročníkoch 

2. až 7. budú hodnotené známkou alebo slovným hodnotením.  Testovať sa nemá, 

rozsah učiva a úloh si má učiteľ zvážiť podľa svojich možností, koľko je schopný / 

schopná opraviť. Učiteľ má zaznamenávať prácu žiaka / žiačky, či odovzdáva zadané 

úlohy. Každý učiteľ je vybavený školským notebookom, ktorý má k dispozícii na online 

vyučovanie. Pani vrátnička Toporová je k dispozícii otvoriť školu ak by učitelia 

potrebovali. V týchto dňoch prebieha zápis do 1. ročníka EZŠ, zatiaľ škola eviduje 15 

elektronických prihlášok.  

Pani učiteľka Palkovičová informovala, že robila prieskum medzi rodičmi vo 

svojej triede ohľadne online vyučovania a pre malý záujem ho nakoniec nespustila.  

Pani Šebestová bola oslovená, aby zhodnotila situáciu, kde jej 3 deti absolvujú 

domáce vyučovanie, vyjadrila sa pozitívne ku zvládnutiu, fungovaniu učenia aj ku 



spolupráci so školou. Navrhla, aby vedenie školy dohodlo s Tranosciom zasielanie 

časopisu Dúha rodičom na mail v pdf formáte.  

Pán Šimove požiadal p. riaditeľku, či by mohli učitelia (prípadne škola) 

vypracovať ciele pre jednotlivé predmety, aby rodičia mali orientačnú predstavu, čo 

má ich dieťa vedomostne zvládnuť v tomto polroku v danom ročníku a predmete. 

Pani riaditeľka ho ubezpečila, že prekonzultuje možnosť vypracovania orientačných 

tematických plánov s pani zástupkyňou Minarovičovou ako možnosť aj ich zavesenia 

na web stránku školu. Pani učiteľka Palkovičová odporučila p. Šimove pozrieť si 

stránku Ministerstva školstva, kde je k dispozícii Štátny vzdelávací program pre 

jednotlivé predmety a ročníky.  

Pani Dinžíková - Mojzsisová sa pripojila do diskusie s požiadavkou na p. 

Šimove (predsedu RŠ pri EZŠ) ako aj na p. Žilinčíka, aby ju zaradili do mailing listu pri 

posielaní mailovej komunikácie členom RŠ pri EZŠ. Uviedla, že dlhodobo sa jej táto 

komunikácia nedostáva, preposiela jej ju p. Šebestová. Takisto poznamenala, že 14 

pracovných dní na zhotovenie, overenie a rozposlanie overenej zápisnice zo 

zasadania RŠ je neadekvátne dlhá doba.  

Pán Šimove poďakoval všetkým zúčastneným za účasť a poprial pevné zdravie.   


