
                                                          Zápisnica 

zo Zasadnutia Rady školy Evanjelickej základnej školy v Bratislave zo dňa  9.9.2021. 

Prítomní: členovia Rady školy podľa prezenčnej listiny, RŠ uznášaniaschopná 

Hostia: rodičia žiakov Evanjelickej základnej školy, biskup ZD pán Mgr. Ján Hroboň, pani riaditeľka školy 

– Mgr. Simona Danišová 

Program zasadnutia: 

1. Privítanie, úvodná modlitba, predstavenie novej členky RŠ 

2. Voľba predsedu RŠ 

3. Návrhy na riešenie problémov s nájomnou zmluvou budovy EZŠ 

4. Rôzne 

 

K bodu  1. Privítanie a predstavenie novej členky RŠ 

Členka RŠ pani Šebestová privítala všetkých zúčastnených na zasadnutí, p. biskup Hroboň otvoril 

zasadnutie úvodnou modlitbou. Členom RŠ a hosťom bola predstavená Mgr. Jana Shepperd, ktorá sa 

stala novou členkou RŠ a bude v RŠ zastupovať rodičov EZŠ. 

 

K bodu 2. Voľba predsedu RŠ 

Nakoľko doterajší predseda RŠ pán Šimove preložil všetky svoje deti na inú základnú školu, členstvo 

v orgáne školskej samosprávy mu zaniklo. Z tohto dôvodu museli členovia RŠ zvoliť nového predsedu 

RŠ. S návrhom kandidovať na túto funkciu súhlasila Mgr. Mária Šebestová, následne prebehlo 

hlasovanie členov RŠ. 

Za – 6 členov 

Proti – 0 členov 

Zdržali sa – 0 členov 

Za predsedu RŠ bola zvolená Mgr. Mária Šebestová. 

 

K bodu 3. Návrhy na riešenie problémov s nájomnou zmluvou budovy EZŠ 

Pán biskup Hroboň vysvetlil  hosťom a prítomným na zasadnutí históriu problému s prenájmom 

budovy, analyzoval problém s nájomnou zmluvou EZŠ a Cirkevným zborom ECAV na Slovensku 

Bratislava – Staré mesto. Uviedol, prečo napokon Cirkevný zbor požaduje za prenájom budovy 35 000  

eur ročne. Pán biskup očakával, že Cirkevný zbor túto sumu CZ upraví, no nestalo sa tak. Zmluva podľa 

neho nedefinovala presne načo suma pôjde. Všetci prítomní i hostia sa zhodli, že majú spoločný jasný 

cieľ a to: v prípade, že CZ nebude s EZŠ spolupracovať, budú hľadať nové priestory pre žiakov a 

zamestnancov EZŠ. K tomuto kroku bude potrebné pristúpiť, nakoľko je situácia s prenájmom budovy 

vážna a ohrozuje stabilitu, istotu budúcnosti EZŠ ako školskej inštitúcie. Pán biskup poprosil rodičov 

o názor, prípadne pomoc v tejto situácii. Pani Shepperd navrhla založenie tzv. pracovnej skupiny, ktorej 

úlohou by bolo pomôcť pri hľadaní novej budovy pre EZŠ. Pracovná skupina bude zložená z rodičov 

školy, ktorí vedia a môžu pomôcť odborne a profesionálne s vyššie spomínaným problémom. Vízia 



pracovnej skupiny je, aby aj do budúcna vedela pomôcť v prípadných problémoch EZŠ, poskytovala 

riešenia, a pomáhala vykonávať riešenia. Pani farárka Kolesárová taktiež podporila nápad pracovnej 

skupiny. Taktiež povedala, že situácia ohľadom nájmu ju neprekvapila, zdá sa jej nekorektné, že CZ 

nekomunikoval s RŠ v tejto veci. Poďakovala sa rodičom a členom RŠ, že pomáhajú a majú snahu riešiť 

túto nepríjemnú situáciu. Pani Spodniak a pani Shepperd navrhli mediáciu medzi CZ a zriaďovateľom. 

Štatutárni zástupcovia CZ ECAV Bratislava – Staré mesto poslali Rade školy list týkajúci sa 

problematiky uzatvorenia novej nájomnej zmluvy medzi zriaďovateľom školy a cirkevným zborom. List 

prečítala prítomným pani Šebestová a je prílohou tejto zápisnice. 

Členovia RŠ súhlasili s vytvorením pracovnej skupiny pre pomoc s vyhľadaním a zabezpečením novej 

budovy pre EZŠ. Za predsedu PS bola zvolená pani Shepperd, ďalším členom sa stal pán Mellner. PS 

predloží na najbližšie zasadnutie RŠ na odsúhlasenie návrh ďalších členov PS a na každom zasadnutí RŠ 

bude informovať o činnosti PS, jej aktivitách, plánoch, postupoch a konkrétnych realizáciách.  

Za – 6 členov 

Proti – 0 členov 

Zdržali – 0 členov 

 

K bodu 4. Rôzne 

Pán Stacho (rodič) mal pripomienku k zlepšeniu finančnému a bytovému stavu učiteľov EZŠ, ako 

rodičov ich trápi obava, aby učitelia EZŠ neodchádzali na iné školy. A neopakovala sa tak situácia 

z minulého školského roka. Opýtal sa preto, či by nebolo možné, aby učiteľom pracujúcim v EZŠ bol 

ako bonus ponúknutá možnosť bývať v bytoch, ktoré vlastní cirkev. Pani Šebestová pripomenula, že list 

s podobnou požiadavkou bol zaslaný RŠ členom Generálneho presbyterstva koncom júna. RŠ odpoveď 

na tento list doteraz nedostala. Pani Shepperd prisľúbila, že nadviaže kontakt s pracovníkmi Reformaty 

s.r.o. a zistí kontaktné údaje, kam by sa dalo obrátiť v prípade potreby zabezpečiť ubytovanie pre 

zamestnanca EZŠ.  

Najbližšie stretnutie RŠ je naplánované na 14. októbra 2021.  

 

 

 

Zapísala:  Mgr. Petra Palkovičová 

Overila:  Mgr. Mária Šebestová 
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Vážená pani riaditeľka,  

 

dovoľujeme si Vám oznámiť, že presbyterstvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava 

Staré Mesto prijalo na svojom zasadnutí dňa 7.9.2021 uznesenie k prenájmu budovy Palisády 57 

EZŠ:  

 

„Cirkevný zbor  ECAV Bratislava Staré Mesto (CZ BA SM) dlhodobo podporuje EZŠ  

a chce tak robiť aj naďalej. Od svojho vzniku v  roku 2012 dáva k dispozícii budovu Palisády 

57 Evanjelickej základnej škole za symbolické nájomné 1 euro ročne, pričom ekonomicky 

oprávnená hodnota nájmu za budov rozlohou 2733,4 m2 je vyčíslená na 110 204 eur ročne. 

 
Náš cirkevný zbor už niekoľko rokov poukazuje na nevyhnutnosť vytvárať fond, z ktorého 

by bolo možné  investovať do opráv a údržby budovy školy. Na základe odborného posudku, 

ktorý si dal CZ vypracovať, je na to potrebných ročne 16.000 eur. CZ ponúkol v rokovaniach 

Zriaďovateľovi financovanie kombináciou nájomného (prioritne určeného na opravu a údržbu) a 

vzájomného započítania príspevku do Fondu cirkevného školstva (povinnosť CZ je 10,243,20 

ročne) a časti cirkevného  príspevku  do Fondu finančného zabezpečenia ECAV (povinnosť CZ je 

ročný poplatok 33.992,77; z toho CZ  už zaplatil v dvoch splátkach po 8.498).  

 

Predsedníctvo Západného dištriktu ponuku CZ neakceptovalo. 

 
  V záujme riešenia situácie s cieľom nezaťažiť rodičov žiakov EZŠ platením školného, 
navrhuje CZ nasledovné riešenie pre šk.rok 2021/22: 
-uzavrieť Nájomnú zmluvu s nájmom  vo výške 15.000 eur (vedenie ZD deklarovalo, že má 

prostriedky v tejto výške) 

- znížiť príspevok do Fondu cirkevného školstva o 10 000 eur 

- znížiť cirkevný  príspevok do Fondu finančného zabezpečenia  ECAV o 10 000 eur.“ 

 

 

Vážení členovia  

Rady Evanjelickej základnej školy  

Palisády 57 

811 06 Bratislava  

Naše číslo Miesto a dátum odoslania Vybavuje / kontakt 

V2021/189 Bratislava,  27. septembra 2021 Králik / 02 544 13 031 
  



Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 

Bratislava Staré Mesto 

                                                   

   

Konventná 11, 811 03 Bratislava       IČO : 422 67 277  DIČ : 202 3699 744 

 
 

 
 
 

Bankový účet : 2928868076/1100 Tatra banka, a.s.                                                  Uznesenie ZP k Nájomnej zmluve EZŠ pre RŠ   2/2 

 

CZ BA SM je pripravený stretnúť sa so zástupcami Rady školy a poskytnúť im korektné 

informácie o rokovaniach so ZD ECAV a o príčinách súčasnej situácie. 

CZ BA SM počas rokovaní so ZD vždy deklaroval, že nemá v úmysle ani v prípade nedohody so 

ZD podniknúť žiadne kroky v súvislosti s využívaním budovy školy, ktoré by mohli nepriaznivo 

ovplyvniť proces výučby. 

 

 

 

S pozdravom 

 

 

Mgr. Anna Polcková v.r.      Ing. Ján Králik v.r. 

predsedajúca zborová farárka     zborový dozorca  

CZ ECAV na Slovenku       CZ ECAV na Slovensku  

Bratislava Staré Mesto                 Bratislava Staré Mesto  

 


