
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ Rady rodičov Palisády 57 spolu s Radou školy 

dňa 9.9. 2021 

 

Prítomní: zástupcovia tried EZŠ, riaditeľka EZŠ Mgr. Danišová., zástupkyňa EZŠ Mgr. Eva 

Adamove, biskup Západného dištriktu ECAV (ďalej iba zriaďovateľ) p. Hroboň, členovia RŠ, 

hostia, RR uznášaniaschopná 

Stretnutie viedla: p. Šebestová, predsedníčka O.Z. Rady rodičov Palisády 57 (ďalej iba „OZ 

RR“) 

Zapisovateľ: p. Spišiaková 

Overovatelia: p. Kováč, p. Vaškovičová 

 

1. Privítanie členov RR a overovateľov zápisnice 

Pani Šebestová privítala všetkých prítomných. Za zapisovateľa bola schválená p. Spišiaková, 

za overovateľov p. Kováč a p. Vaškovičová. 

2. Nájom budovy EZŠ 

 OZ RR mimoriadne zasadalo s Radou školy EZŠ v súvislosti s aktuálnou situáciou prenájmu 

budovy EZŠ. Pán biskup Hroboň informoval o súčasnom stave o nájme budovy. Budova patrí 

Cirkevnému zboru ECAV Bratislava - Staré Mesto, do minulého roka bola poskytnutá do nájmu 

EZŠ a osemročného EL za nájomné 1 Euro na rok. Na tento školský rok Cirkevný zbor 

požaduje nájomné vo výške 35 000 Eur. Zriaďovateľ mal niekoľko rokovaní s cirkevným 

zborom o nájme budovy. Zriaďovateľ je schopný zaplatiť nájom vo výške 25 000,- Eur. 10 000 

Eur by musela hradiť škola. Majiteľ budovy sa odvoláva na zlý stav budovy, ktorý treba 

udržiavať a rekonštruovať. Zmluva by bola podpísaná len na jeden rok, s čím zriaďovateľ 

nesúhlasí. Zriaďovateľ sa ponúkol zobrať budovu do vlastníctva so záväzkom budovu 

zrekonštruovať, s čím majiteľ budovy nesúhlasil. Ak na tento školský rok zmluva nebude 

podpísaná, škola môže prísť o príspevok z MŠ vo výške 88% z nákladov na prevádzku školy. 

P. Šebestová informovala, že dňa 9.9.2021 Rada školy obdržala od Cirkevného zboru list 

(zriaďovateľ o tomto nemal vedomosť). V liste Cirkevný zbor vysvetľuje situáciu zo svojho 

pohľadu a žiada nájomné vo výške 35 000,- Eur. List tvorí prílohu zápisnice Rady školy EZŠ 

z 9.9.2021. 

Len od roku 2012 bola do školy investovaná čiastka vo výške cca 170 000 Eur. V roku 2012, 

keď sa delil majetok CZ Bratislava medzi 3 novovznikajúce zbory, získal Cirkevný zbor 

Bratislava - Staré mesto budovu s podmienkou, že bude nejaký majetok poskytovať na 



neziskové účely, a preto bol Cirkevný zbor aj oslobodený od platenia príspevku do fondu pre 

cirkevné školy.  

Poznámky, otázky, komentáre rodičov: 

- Žiadať o stanovisko zriaďovateľa 

- Ide o nájomné alebo o financie na  rekonštrukciu? Ako je to definované v navrhnutej 

zmluve? 

- Aký nájom stanoví majiteľ na ďalší školský rok? 

- P. Shepperd navrhla zostaviť pracovnú skupinu za účelom hľadania nových priestorov 

(najlepšie, ak by členmi boli aspoň jeden právnik, ekonóm a pod.) 

Pracovná skupina bola Radou školy schválená. Predsedať jej bude p. Shepperd, členom sa stal 

aj p. Mellner. Pracovná skupina bude o svojej činnosti pravidelne informovať. 

3. Rôzne 

- P. Stacho navrhol pomôcť  a podporiť mladých alebo nových učiteľov napr. 

poskytnutím ubytovania, aby sa nezopakovala situácia z minulého školského roka, keď 

deti zostali niekoľko mesiacov bez vyučovania matematiky, fyziky  a informatiky. Pani 

riaditeľka sa pokúšala  komunikovať so spoločnosťou Reformata s.r.o., ktorá spravuje 

majetok generálnej cirkvi, o poskytnutí bytu do prenájmu jednému učiteľovi, ale za 

niekoľko mesiacov nedostala odpoveď. 

- P. Shepperd sa podujala na komunikáciu so spoločnosťou Reformata s.r.o. ohľadom 

poskytnutia ubytovania.  

- Rodičia detí, ktorí nedostali kľúče od šatníkových skriniek sa sťažovali triednym 

učiteľom. Ako sa už niekoľko rokov opakuje na zasadnutiach OZ RR a zástupcovia RR 

informujú na triednych aktívoch, skrinky sú majetkom OZ RR, učitelia s tým nemajú 

nič spoločné a rodičia sa majú obrátiť na OZ RR. Už pred dvoma rokmi OZ RR 

odsúhlasila, že deťom, ktorých rodičia neprispievajú do OZ RR nebudú skrinky 

poskytnuté. Všetci rodičia boli o tomto informovaní na triednych aktívoch a v mailovej 

komunikácii. Odpoveď niektorých rodičov bola, že nemajú čas čítať zápisnice a maily. 

Zástupcovia tried súhlasili, že na prvé riadne zasadnutie OZ RR v tomto školskom roku 

pozvú rodičov, ktorí príspevok neplatia, v snahe nájsť obojstranne uspokojivé riešenie 

tejto situácie. 

 

Zapísala: p. Spišiaková 

Overili:  p. Kováč 

              p. Vaškovičová     V Bratislave, 13.9.2021 


