
Zápisnica zo zasadnutia Rady školy 
Evanjelická základná škola, Palisády č. 57, 811 06 Bratislava 

 

Dátum konanie: 13. 2. 2020 
Miesto konania: Evanjelická základná škola, Palisády č. 57, 811 06 Bratislava 
Rokovaniu predsedal: Mgr. Pavel Šimove 
Zapisovateľ: PaedDr. Vladimír Daniš 
Overovateľ: Mgr. Mária Šebestová 
Prílohy: Prezenčná listina 
 

Rokovanie RŠ EZŠ otvoril Mgr. P. Šimove, ktorý  privítal členov RŠ a pani riaditeľku Ing.  
E. Prostredníkovú .  
Za zapisovateľa bol zvolený  PaedDr. V. Daniš a  overovateľom zápisnice bola zvolená  
Mgr. M. Šebestová. 
Pred samotným rokovaním RŠ pán predseda  požiadal pána Mgr. D. Mišinu o  úvodnú 
modlitbu. 
 
Rokovanie RŠ bolo vedené na základe odsúhlaseného programu: 

1) Otvorenie rokovania RŠ, privítanie hostí a prítomných členov RŠ EZŠ 
2) Úvodná modlitba 
3) Prezenčná listina, voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice  
4) Doplnenie a schválenie programu 
5) Príprava volieb riaditeľa  dohodnutie činnosti a harmonogram práce RŠ 2020 pre 

riadne a včasné zvolenie riaditeľa EZŠ 
6) Rôzne 
7) Záver 

 

Príprava volieb riaditeľa EZŠ 
Predseda RŠ informoval členov RŠ o komunikácii s pánom Ing. R. Žilinčíkom.  Tak, ako nás 
informoval formou emailovej pošty, celú problematiku volieb riaditeľa EZŠ a EL mal 
zriaďovateľ prerokovať na zasadnutí Dištriktuálneho presbyterstva, ktoré sa konalo dňa 10. 2. 
2020 v Trnave. 
Pán Mgr. D. Mišina ako člen Dištriktuálneho presbyterstva potvrdil uvedenú informáciu 
a dodal, že Dištriktuálne presbyterstvo rozhodlo o vypísaní výberového konania na post 
riaditeľa EZŠ a EL v Bratislave. 
Pani riaditeľka Ing. E. Prostredníková nemá jasno v základnej otázke, či výberové konanie je 
vypísané pre každý právny subjekt samostatne, alebo spolu. 
Pán Mgr. D. Mišina informoval členov RŠ o stanovisku zriaďovateľa a konštatoval, že 
Dištriktuálne presbyterstvo by rado zachovalo terajší stav a to jedného riaditeľa pre obe školy.  
Pani riaditeľka Ing. E. Prostredníková upozornila na skutočnosť, že nový riaditeľ EZŠ by mal 
nastúpiť do tejto pozície 1. 10. 2020, čo považuje za termín, ktorý je pre odovzdanie 
a prevzatie úradu vzhľadom na už prebiehajúci školský rok,veľmi nešťastný a nevhodný.  
Pán Mgr. D. Mišina konštatoval, že tento termín je odvodený od funkčného obdobia terajšej 
riaditeľky Ing. E. Prostredníkovej. 
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Pani riaditeľka Ing. E. Prostredníková navrhla, aby odovzdanie a prevzatie úradu riaditeľa 
prebehlo k 1. 8. 2020 s tým, že ona požiada zriaďovateľa o skrátenie funkčného obdobia práve 
k tomuto termínu.  
Do pléna bola predložené otázka, ako zdôvodnil zriaďovateľ svoje rozhodnutie vypísať 
výberové konanie na obsadenie postu riaditeľa v EZŠ a EL jednou osobou. 
Pán Mgr. D. Mišina skonštatoval, že sa jedná predovšetkým o úsporu finančných prostriedkov 
na mzdu riaditeľa, ale aj zamestnávaním niektorých pedagogických zamestnancov ako v EZŠ 
tak  
aj v EL. 
Po ukončení diskusie k tomuto bodu rokovania boli navrhnuté nasledovné uznesenia: 
 
Rada školy pri EZŠ odporúča zriaďovateľovi EZŠ skrátiť funkčné obdobie terajšej riaditeľke  
Ing. E. Prostredníkovej ku dňu 31.7.2020. 
 
Rada školy pri EZŠ žiada zriaďovateľa o vypísanie výberového konania na post riaditeľa 
jednotlivo a to pre každý právny subjekt zvlášť (pre EZŠ a pre EL). 
 
Rada školy pri EZŠ žiada zriaďovateľa, aby zverejnil a presne špecifikoval podmienky pre 
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa EZŠ. Uvedené informácie RŠ žiada zverejniť 
na internetových portáloch Profesia.sk, EduJobs.sk, ECAV.sk, ZDECAV.sk,  na stránkach EPST, 
Evanjelický východ a v  zborových časopisoch CZ Bratislavského seniorátu. 
 
Rada školy pri EZŠ žiada zriaďovateľa o zaslanie presných inštrukcií pre priebeh výberového 
konania na post riaditeľa EZŠ (otváranie obálok, predstavenie kandidátov, spôsob 
hlasovania, kto hlasuje, atď.).  
Hlasovanie: 
za 9 
proti 0  
zdržal sa 0 
 
Rôzne 
Pán Mgr. P. Šimove oboznámil členov RŠ s reakciou pána Ing. R. Žilinčíka, školského tajomníka 
na biskupskom úrade ZD ECAV na Slovensku.   
Pani Ing. E. Prostredníková trvá na informácii, ktorú poskytla členom RŠ, o oneskorenom 
a nezvládnuto výberovom konaní na riaditeľa EZŠ a EL v ostatnom výberovom konaní. 
Predsedovi RŠ predložila dokumentáciu, ktorá má preukazovať uvedené informácie.   
 

RŠ sa opäť zaoberala vhodnou nehnuteľnosťou, do ktorej by bolo možné umiestniť EZŠ a EL.  
Pán predseda Mgr. P. Šimove opäť skonštatoval, že ak zriaďovateľ požiada BSK o zaslanie 
informácii o uprázdnených nehnuteľnostiach vo vlastníctve BSK, ten ich obratom poskytne 
zriaďovateľovi školy. 
Pán V. Daniš skonštatoval, že RŠ nemôže očakávať od zriaďovateľa celkové finančné krytie na 
zakúpenie takejto nehnuteľnosti. Sú určité možnosti, avšak aktivita je potrebná od vedenia 
školy.  
V súvislosti s prerokovanou témou boli odsúhlasené nasledovné uznesenia: 
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Rada školy pri EZŠ žiada zriaďovateľa, aby oslovil BSK s požiadavkou o zasielanie informácií 
o uprázdnených nehnuteľnostiach vo vlastníctve BSK, ktoré by boli využiteľné pre 
umiestnenie EZŠ a EL. 

Rada školy pri EZŠ žiada zriaďovateľa, aby uvedené informácie zaslal predsedom RŠ na EZŠ  
a EL a tiež riaditeľke oboch škôl. 
Hlasovanie: 
za 9 
proti 0  
zdržal sa 0 
Predseda RŠ informoval členov RŠ o ubytovacích možnostiach v rámci ECAV. Uvedené 
informácie čerpal z emailu školského tajomníka  ZD ECAV na Slovensku Ing. R. Žilinčíka, ktorý 
uviedol, že ECAV vlastní byty, ktoré by bolo možné prenajať učiteľom na škole za zvýhodnené 
nájomné. 

Pán V. Daniš  skonštatoval, že takéto byty sú už poskytnuté škole pre ubytovanie amerických 
lektorov. Avšak ak by prišlo k uprázdneniu ďalších bytov, je možné túto informáciu poskytnúť 
EZŠ a EL ako prvým.  

Po skončení diskusie k danej téme bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
Rada školy pri EZŠ žiada zriaďovateľa o informácie súvisiace s možnosťou ubytovania 
zamestnancov EZŠ v nehnuteľnostiach vo vlastníctve ECAV. 
Hlasovanie: 
za 9 
proti 0  
zdržal sa 0 
 
 
Pani Mgr. M. Šebestová požiadala pani riaditeľku o krátke informácie v súvislosti s družobnou 
školou vo Viedni. Riaditeľka Ing. Prostredníková skonštatovala, že družba trocha zaspala, škola 
vo Viedni sa mala ozvať, no nestalo sa tak. Bude potrebné školu vo Viedni opäť osloviť. 
 
Pán V. Daniš poďakoval za výrobu a osadenie reklamného banneru pani Mgr. Šebestovej a OZ 
Rada rodičov Palisády 57. RŠ bola zároveň informovaná o výrobe propagačných plagátov 
a zaslaní informácií o Dni otvorených dverí v EZŠ do CZ v Bratislave a okolí.  
 
Na záver predseda RŠ vyslovil poďakovanie členom RŠ a všetkým zaželal pekný večer. 
 

Zapísal: PaedDr. Vladimír Daniš .............................................. 

 

Overila: Mgr. Mária Šebestová ............................................... 

 


