
Zápisnica zo zasadnutia OZ Rady rodičov Palisády 57 dňa 28.9.2021 

Prítomní:  zástupcovia tried podľa prezenčnej listiny a riaditeľka EZŠ pani Mgr. Danišová, RR 

uznášaniaschopná 

Stretnutie viedla: p. Šebestová, predsedníčka OZ Rady rodičov Palisády 57 (ďalej iba OZ RR). 

Zapisovateľ: p. Dubanová 

Overovatelia: p. Kováč, p. Bahna 

Program: 

1.       Privítanie členov RR a pani riaditeľky.  
2.       Schválenie programu, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.       Voľby do funkcií RR 
4.       Aktuálny stav financií OZ Rada rodičov Palisády 57 
5.       Kontrola príspevkov do OZ za šk. rok 2020/2021 – sumár a riešenie 
6.       Zrušenie schválených, ale nevyčerpaných financií v šk. roku 2020/2021 
7.       Príspevok do OZ Rada rodičov Palisády 57 na školský rok 2021/2022 
8.       Podnety z 2.A triedy 
9.       Podnety zo 6.A triedy 
10.   Adventný bazár 
11.   Akcia „Koľko radosti sa zmestí do krabice od topánok“ 
12.   Degustačno – monitorovacia pracovná skupina 
13.   Informácie vedenia školy 
14.   Žiadosti o finančnú podporu 
15.   Rôzne 

1. Privítanie členov RR a hostí 

Pani Šebestová privítala všetkých prítomných a hosťa.  

2. Schválenie programu, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Program zasadnutia bol schválený po doplnení navrhnutých bodov. Za zapisovateľa bola schválená p. 
Dubanová, za overovateľov p. Kováč a p. Bahna. 

3. Voľby do funkcií RR 
Za predsedu OZ RR bola zvolená p. Šebestová 
Za podpredsedov boli zvolení p. Bahna – 1.stupeň EZŠ, p. Kováč – 2. stupeň EZŠ. 
Hlasovanie: Za: 8    Proti: 0    Zdržal sa: 0 

4. Aktuálny stav financií OZ Rada rodičov Palisády 57 
Stav k 31.8.2021 na bankovom účte 4 031,09 EUR, v pokladnici 93,74 EUR. Správa o finančnom 
hospodárení bude predložená na nasledujúcom zasadaní OZ Rada rodičov Palisády 57, ktoré bude  
2.11.2021 

5. Kontrola príspevkov do OZ za šk. rok 2020/2021 – sumár a riešenie 
Každý rok niekoľko rodičov neuhradí príspevok do OZ RR za svoje deti, v minulom školskom roku 
2020/2021 evidujeme neuhradený príspevok za 6 detí. 
Dôvody sú v zásade tri: 

 príspevok nie je vymáhateľný, pretože nie som členom OZ 

 nedostatok finančných prostriedkov 

 nedostatočná komunikácia zo strany OZ 
OZ sa však s rodičmi snaží aktívne komunikovať. Rodičia môžu požiadať o zníženie príspevku, 
naplánovanie splátkového kalendára, alebo o odpustenie príspevku v prípade, že majú na škole viac 
detí, alebo sú v zložitej finančnej situácii. Rodičia, ktorí minulý rok nezaplatili príspevok do OZ 



nereflektovali ani na jednu takúto možnosť, s OZ komunikovali veľmi sporadicky. Možnosť požiadať 
o zníženie príspevku nevyužili. 
Preto RR rozhodla ešte v septembri 2019, že umožní využívať majetok OZ len tým deťom, ktorých 
rodičia uhradili príspevok do OZ. V školskom roku 2021/22 sa prvý krát pristúpilo k realizácii riešenia 
s neprispievateľmi vyššie uvedeným spôsobom. Kľúčiky od šatníkových skriniek (sú majetkom OZ a ich 
zakúpenie stálo OZ bezmála 9.000 €) dostali tie deti, ktorých rodičia uhradili v minulom školskom roku 
príspevok do OZ Rada rodičov Palisády 57. Deti majú k dispozícii neuzamykateľnú policovú skrinku, 
ktorá je umiestnená pod kamerovým zabezpečením, kde si môžu odkladať oblečenie a topánky.  
Niektorí rodičia detí, ktoré nemajú prístup k uzamykateľným skrinkám, boli pohoršení. Veľmi ostro 
komunikovala matka, ktorá ma syna v 7.A triede. Považuje to za diskrimináciu  a sociálne vylúčenie 
svojho dieťaťa.  Niektorí rodičia s týmto názorom súhlasia. Pani učiteľka Holická, požiadala mailom p. 
Šebestovú, aby týmto deťom bol umožnený prístup do skriniek po deťoch, ktoré odišli na začiatku 
školského roka zo školy, a ich rodičia príspevok v minulom školskom roku uhradili. Ide o tri deti. Pani 
Šebestová prečítala prítomným spomínaný mail. Rada rodičov tento návrh zamietla ako neférový voči 
rodičom, ktorí príspevok každoročne uhrádzajú a s argumentom, že deti, ktoré našu školu už v tomto 
školskom roku nenavštevujú, skrinky využívali celý minulý rok, za ktorý bol príspevok uhradený.  
Náhradné riešenie – vyhradený odkladací priestor je riešením, ktoré je aktuálne realizované, v čase 
pred zakúpením individuálnych uzamykateľných skriniek mali všetky deti odložené svoje veci 
v spoločných, neuzamknutých skriniach. 

Ak rodičia dodatočne uhradia príspevok, žiakovi bude umožnený prístup k uzamykateľnej skrinke. 

Okrem skriniek, OZ financuje aj Wocabee a Akadémiu Alexandru. Prístup na obe platformy 
a personalizované konto bude zaplatené deťom, ktorých rodičia v minulom školskom roku uhradili 
príspevok do OZ.   

6. Zrušenie schválených, ale nevyčerpaných financií v šk. roku 2020/2021 

  Pomôcky do ŠKD vo výške 300 EUR 

 Odmeny a ceny za zapojenie sa do súťaže Do práce na bicykli – 300 EUR 

 Vzdelávacia hra na nemčinu – 27 EUR. 
Členovia Rady rodičov jednohlasne odsúhlasili zrušenie účelovej viazanosti finančných prostriedkov vo 
výške 627 €, ktoré boli v minulom školskom roku schválené, avšak dodnes nečerpané. 

7. Príspevok do OZ Rada rodičov Palisády 57 na školský rok 2021/2022  
Po podnetnej diskusii bol príspevok OZ RR na školský rok 2021/2022 schválený vo výške 50 EUR. Pre 
zjednodušenie platby bude na tlačive „Avízo k platbe príspevku do OZ“ uvedený aj QR kód, potrebné 
bude doplniť variabilný symbol (VS) a poznámku. 
Hlasovanie: Za: 6    Proti: 0    Zdržal sa: 2 

8. Podnety z 2.A triedy 
Pani učiteľka triedna prosí OZ RR o preplatenie finančných nákladov na nákup francúzskej rolety 
namiesto mapy v 2. A. triede, ktorá prekrýva výklenok. 
Niektorí z rodičov poprosili p. Mellnerovú, aby RR sprostredkovala požiadavku o zváženie všeobecného 
zníženia príspevku na tento školský rok, ako prejav solidarity voči rodičom v súvislosti s aktuálnou 
COVID situáciou a zatvorením škôl v poslednom školskom roku. Diskutovalo sa aj o nepridelení kľúčikov 
od šatňových skriniek deťom, ktorých rodičia nezaplatili v poslednom roku príspevok do RR. Niektorí 
rodičia sa vyjadrili, že informácia nebola dostatočne a včas vopred komunikovaná. 
Poznámka: Informácia bola zverejňovaná prostredníctvom zápisníc z RR, ktoré boli pravidelne 
zasielané (prvýkrát bolo odsúhlasené riešenie problému s neplatením príspevku do OZ na zasadaní 
19.9.2019, informácie je možné dohľadať v zápisniciach OZ, ktoré sú uverejnené na web stránke školy). 

9. Podnety zo 6.A triedy   
Na začiatku školského roka bolo treba zaplatiť za učebnice, ktoré nenakupovala škola. Celý proces bol 
mierne chaotický, lebo každý učiteľ zbieral financie samostatne. Návrh, aby v budúcom školskom roku 



vyberal financie triedny učiteľ po tom, ako zistí od vyučujúcich v danej triede či je potrebný finančný 
príspevok od rodičov na učebnice, alebo pomôcky a v akej výške. Pani riaditeľka objasnila, že to 
pravdepodobne nie je realizovateľné, nakoľko škola v rôznych časových odstupoch zisťuje, na ktoré 
predmety dostane príspevok na učebnice z Ministerstva školstva SR. 

DÚ  zadane v EduPage, ktoré majú byť hotové na nasledujúci deň – nech sú zadávané do 16.00. 
Podobne aj žiaci nech odovzdajú svoje úlohy to termínu, ktorý určí učiteľ – doporučené je do 19.00. 
Toto sa týka predovšetkým detí, ktoré sú v karanténe a zúčastňujú sa vyučovania dištančne, ale nie len. 

Telesná výchova – iba tri triedy môžu využívať veľkú telocvičňu. Ostatné triedy majú telesnú výchovu 
v malej telocvični. Z technických dôvodov to doteraz nebolo možné, od budúceho týždňa, t.j. 4.10.2021 
by to malo byť v poriadku. 

Obedy – žiaci 2.stupňa – ak majú 7 hodín, idú na obed po 5.tej hodine, ak majú 6 hodín, idú na obed 
po skončení vyučovania. Žiaci 2. stupňa odchádzajú na obed pod dohľadom učiteľa. 

Ak majú žiaci studenú polievku  môžu požiadať p. kuchárku, aby ju zohriala. 

10. Adventný bazár 
V prípade priaznivej pandemickej situácie by sa mal Adventný bazár spojený s Vianočnou besiedkou 
uskutočniť v 2. adventnú nedeľu, t.j. 5.12.2021. Zo strany rodičov žiakov 2. stupňa vzišiel návrh, aby sa 
ho zúčastnili všetci žiaci, nie len triedy 1. stupňa. Ako miesto pre konanie bazára je navrhnutý 
evanjelický kostol Svätej Trojice v Petržalke, v prípade priaznivého počasia je možné uskutočniť 
podujatie na nádvorí pred kostolom. P. Šebestová osloví s prosbou o umožnenie konania tohto 
podujatia farárov v CZ ECAV Petržalka. 

11. Akcia „Koľko radosti sa zmestí do krabice od topánok“ 
Aj tento rok sa zapojíme do charitatívnej akcie. Darčeky by mali byť adresnejšie, preto požiadame 
Evanjelickú Diakoniu o doplnenie informácie do zoznamu príjemcov darčekov, čo by si každé dieťa 
prialo dostať, alebo, čo by ho potešilo. Začiatkom novembra budú rodičia požiadaný na zapojenie sa 
do akcie, ktorú bude za školu koordinovať pani spirituálka Konopeusová v spolupráci s Evanjelickou 
Diakoniou ECAV na Slovensku. 

12. Degustačno – monitorovacia pracovná skupina 
Nakoľko v minulých rokoch sa veľmi osvedčila činnosť tejto pracovnej skupiny a počiatočné výhrady 
voči ochuteniu, množstvu, alebo teplote stravy úplne vymizli, v tomto školskom roku budú náhodne, 
bez predchádzajúceho upozornenia, degustovať stravu pán Hipki (6.A) a pani Mellnerová (2.A). Túto 
„aktivitu“ dohodne s dodávateľom stravy vedenie školy. Degustovanie sa očakáva nezávisle 3x – 4x 
v priebehu školského roka. 

13. Informácie vedenia školy 
Pani riaditeľka znova upozornila na nové kontaktné emailové adresy zamestnancov školy, ktoré sú vo 
forme meno.priezvisko@ezs.ba, doteraz používané adresy pod doménou evlyceum.sk sú neplatné, 
správy zaslané na starú adresu nebudú pedagógom doručené. 
V škole práve prebiehajú vizitácie psychológov z CPPP v jednotlivých triedach. 
Viaceré triedy sa chystajú na výlety a exkurzie, o podujatiach sú informovaní rodičia prevažne 
prostredníctvom EduPage, alebo mailovou komunikáciou triednym učiteľom. 
Ranný filter bude pokračovať aj naďalej. Deťom sa meria teplota. Ak má žiak zvýšenú teplotu, meria sa 
potom ešte 2x v 15 minútovom odstupe. Ak je teplota stále zvýšená (nad 37,0), žiak v izolačnej 
miestnosti počká na rodičov, ktorí ho prídu vyzdvihnúť. 

14. Žiadosti o finančnú podporu 
Pani učiteľka Holická žiada o zakúpenie elektronických učebníc na informatiku Akadémia Alexandra 
v hodnote 3€/žiak pre žiakov 3. – 8. ročníka. OZ RR so žiadosťou súhlasí a z finančných zdrojov OZ 
zaplatí prístup žiakom, za ktorých rodičia zaplatili v minulom školskom roku príspevok do OZ. 

mailto:meno.priezvisko@ezs.ba


Pani učiteľka Šallingová  žiada o nákup vzdelávacej pomôcky modelu ľudského srdca na výučbu biológie 
v hodnote 57,50 €. Rada rodičov ako bonus odsúhlasila aj nákup trička https://www.mlady-
vedec.eu/laboratorium/virtuali-tee-anatomia, ako doplnkovú pomôcku pre interaktívnu výučbu 
biológie, v hodnote 32 € (plus poštovné a balné). 

Pani učiteľka Žitňanová žiada o zakúpenie 2ks jazykovej hry Sprechen Sie Deutsch? na výučbu nemčiny 
z finančných prostriedkov OZ RR v hodnote 58 €.  

Pani učiteľka Šallingová žiada o nákup 15 ks mikroskopov pre žiakov a jeden špeciálny (s pripojením na 
wi-fi) pre učiteľa. OZ RR predbežne s nákupom súhlasí, po presnej špecifikácii produktov bude nákup 
z finančných prostriedkov OZ definitívne odsúhlasený. 

V zápisnici z triedneho aktívu 2.A je spomenutá žiadosť o zakúpenie francúzskej rolety do triedy 
namiesto mapy, ktorá prekrýva výklenok. OZ RR predbežne s nákupom súhlasí, po presnej špecifikácii 
produktu bude nákup z finančných prostriedkov OZ definitívne odsúhlasený. 

Rodičia vyjadrili veľkú spokojnosť s používaním portálu WocaBee pre výučbu cudzích jazykov. 
Používanie sa osvedčilo aj počas dištančného vzdelávania, učitelia zadávali žiakom na riešenie balíčky, 
ale aj testy. Rodičia by uvítali, keby sa používalo WocaBee na výuku anglického aj nemeckého jazyka. 
Vedenie školy bude komunikovať s učiteľmi o možnosti používať Wocabee aj v tomto školskom roku. 
V prípade obojstranného záujmu je OZ RR pripravené zaplatiť prístup do osobného konta každému 
žiakovi, za ktorého bol v minulom školskom roku zaplatený príspevok do OZ. 

OZ RR dalo vyrobiť zamestnancom EZŠ diár na školský rok 2021/2022 v hodnote 327,60 €. 

OZ RR zaplatilo z finančných prostriedkov OZ web support a hosting za doménu www.ezs.ba na ďalší 
rok v hodnote 187,40 €. Po uplynutí tohto obdobia bude platená táto položka z financií EZŠ. 

Hlasovanie: Za: 8    Proti: 0    Zdržal sa: 0 

15. Rôzne  
Rodičia vyjadrili veľkú spokojnosť a poďakovanie vedeniu školy, ako aj všetkým zainteresovaným za 
realizáciu nákupu spoločných zošitov s logom školy pre žiakov EZŠ. Deti to veľmi dobre vnímajú a viac 
sa identifikujú so školou, rodičom sa ušetrilo veľa času pri zabezpečení pomôcok na začiatku školského 
roka.  

OZ RR potrebuje aktualizovať štatút. Doteraz platný bol vyhotovený, schválený a evidovaný v Registri 
OZ na Ministerstve vnútra SR počas spoločného „nažívania“ tried EZŠ a Osemročného gymnázia EL 
v jednej budove. Na túto prácu sa prihlásili pani Vaškovičová a pani Dubanová. Po aktualizácii bude 
nový štatút zaslaný do registra OZ.  

OZ RR chce zaregistrovať OZ do registra prijímateľov 2%, resp. 3% zo zaplatenej dane. Celý proces je 
potrebné realizovať v dostatočnom časovom predstihu, 15.12.2021 je uzávierka registrácie.  

Rodičom 1.A triedy sa nepáči prístup p. učiteľky Porvazníkovej. Argumentujú, že vytvára v triede 
atmosféru strachu a žiadali vedenie školy, aby našlo náhradu. Pani riaditeľka s rodičmi aj p. učiteľkou 
komunikuje. Prechodne bolo prijaté riešenie, že pani učiteľka Porvazníková bude vychovávateľkou 3.A 
v školskom klube a pani Horváthová, vedúca ŠKD, bude zatiaľ učiť prvákov. K tomuto riešeniu majú 
výhrady niektorí rodičia 3.A, namietajú že o týchto zmenách neboli vopred informovaní a žiadajú vrátiť 
pôvodnú pani vychovávateľku Krnovú do 3.A triedy. 

 
Zapísala: Zdenka Dubanová 
 
Overili:  Miloslav Bahna 
   
  Robert Kováč 
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