
Zápisnica zo zasadnutia výboru OZ Rady rodičov Palisády 57 dňa 02.11.2021 

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. Vaškovičová 

Program: 

1. Privítanie členov RR a hostí 

2. Schválenie programu, zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Informácia o výbere príspevkov do OZ v triedach 

4. Žiadosti o odpustenie lebo zníženie príspevku 

5. Aktuálny stav financií OZ Rada rodičov Palisády 57 

6. Práce na aktualizácii štatútu OZ 

7. Voľby do Rady školy EZŠ 

8. Adventný bazár 

9. Akcia „Koľko radosti sa zmestí do krabice od topánok“ 

10. Tesco  potravinová zbierka pre Evanjelickú diakoniu 

11. Podnety zo 6.A triedy (priestory pre telesnú výchovu, práca s pomôckami 

(mikroskopy), vybavenie špecializovaných učební,...) 

12. Rôzne 

13. Žiadosti o finančnú podporu 

14. Informácie vedenia školy 

 

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. Vaškovičová a p. Kováč. 

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

3. Informácia o výbere príspevkov do OZ v triedach 

Viacerí rodičia zaplatili členské príspevky na základe QR kódu. V niektorých prípadoch neboli 

uvedene variabilne symboly alebo meno žiaka. Tieto informácie sú doplnené v odovzdaných 

potvrdeniach. Členský príspevok treba uhradiť do konca novembra 2021. 

4. Žiadosti o odpustenie alebo zníženie príspevku 

 

Jedna rodina s viacerými deťmi požiadala o zníženie príspevku na dieťa. Žiadosti bolo 

vyhovené. 

 

5.  Aktuálny stav financií OZ Rada rodičov Palisády 57 

Pokladníčka OZ Rada rodičov p. Dinžíková pripravila finančnú správu za uplynulý školský rok 

2020/2021, t.j. obdobie od 1.9.2020 do 31.8.2021. Správa bola prerokovaná a prijatá výborom 

RR. 



 

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

 

Finančná správa bude uverejnená na webovej stránke školy. 

 

6. Práce na aktualizácii štatútu OZ 

Štatút občianskeho združenia treba aktualizovať v súvislosti s rozdelením základnej školy 

a evanjelického lýcea. Návrh upravených stanov pripravujú p. Dubanová a p. Vaškovičová. 

7. Voľby do Rady školy EZŠ 

 

Na základe vyhlásenia pani riaditeľky školy, voľby členov  Rady školy EZŠ  z rodičov sa 

uskutočnia 9.11.2021.  

 

1. stupeň 15:30 hod.   

2. stupeň 16:30 hod. 

V prípade, že o 15:30 hod./16:30 hod. nebude prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených 

voličov, 2. kolo volieb sa bude konať v čase: 1. stupeň 15:45 hod. a 2. stupeň 16:45 hod. 

Stupeň 15:30 

 

Rada rodičov sa skladá z 11 členov: 2 pedagogickí zamestnanci školy, 1 nepedagogický 

zamestnanec, 4 zástupcovia rodičov a 4 zástupcovia zriaďovateľa. 

 

Členovia sčítacej komisie: p. Hipká, p. Tanglmayerová, p. Dubanová 

 

 

8. Adventný bazár 

 

Adventný bazár plánujeme tento rok uskutočniť  5. 12.2021 (na 2. adventnú nedeľu). Adventný 

bazár je otvorený pre všetky triedy, nie len pre 1. stupeň. 

 

Miesto konania: ECZ Petržalka, Strečnianska ulica, Petržalka. 

 

Pred bazárom sa uskutočnia o 11:00  služby Božie, kde vystúpia s programom aj žiaci EZŠ.  

Bazár začne po ich skončení cca 12:00 – 13:30 hod. 

 

Výťažok z predaja výrobkov ide do triedneho fondu a po dohode so žiakmi, časť na charitatívne 

účely. 

 

 

9. Akcia „Koľko radosti sa zmestí do krabice od topánok“ 

 

Pani farárka Konopeusová aj tento organizuje spoločnú charitatívnu aktivitu EZŠ 

a Evanjelickej diakonie. Vianočné darčeky budú určené na podporu detí v Domove detí 

v Banskej Bystrici a Útulku pre matky s deťmi Debora. 

Rodičia, ktorí majú záujem prispieť a naplniť darčekmi škatuľu od topánok, majú dať vedieť 

zástupcom triedy do 7.11.2021. 



10. Tesco  potravinová zbierka pre Evanjelickú diakoniu 

 

Okrem predchádzajúcej aktivity je možné podporiť aj Evanjelickú Diakoniu nákupom suchých 

potravín a drogérie v nákupnom centre Tesco extra na Panónskej ceste 25 v Petržalke 

a odovzdať ich priamo v obchode dobrovoľníkom. 

 

Termín: 25.- 27. 11.2021 

 

 

11. Podnety zo 6.A triedy. 

 

Rodičia žiakov 6.A triedy dali tieto podnety, ktoré boli prerokované s pani riaditeľkou: 

 

 Priestory pre telesnú výchovu – chlapci majú len malú telocvičnú, ktorá nie je veľmi 

vhodná.  

Pani riaditeľka sľúbila, že zistí či je možné nájsť vhodnú telocvičňu na inej škole 

v okolí.  

 Práca s pomôckami (mikroskopy)  a vybavenie špecializovaných učební – škola 

vybavila v minulom školskom roku jazykové laboratórium.  Na vytvorenie inej 

odbornej  chemickej alebo fyzikálnej učebne už nie sú voľné priestory. 

 Odbornosť učiteľov – niektorí učitelia nemajú vyštudované predmety ktoré učia – 

napr.ide o geografiu.  Pani učiteľka Holická, ktorá má aprobáciu na tento predmet už 

ma nadúväzok, pani učiteľka Palkovičová je v procese prípravy na tento predmet. 

Potrebovali by sme učiteľa na 7 vyučovacích hodín, je to príliš nízky úväzok. 

 Na chlapcov v 6.a triede sú stále sťažnosti. Rodičia dávajú podnet, aby cez veľkú 

prestávku mohli ísť na dvor, prípadne, aby sa v niektorých hodinách urobili krátke  5-

minutové rozcvičky. 

 

 

12. Rôzne 

 

Pani kuchárka prosí, kto by mohol venovať umelý stromček cca 120 cm vysoký, ktorý by 

umiestnila v jedálni a tak vytvorila vianočnú atmosféru. 

 

 

13. Žiadosti o finančnú podporu   

 

Všetky doteraz schválené žiadosti o finančnú podporu boli uskutočnené. Pani riaditeľka 

avizovala žiadosť o nákup ďalších germicídnych žiaričov do tried a iných školských priestorov. 

Cena jedného vhodného žiariča je cca 400 EUR.  

 

Pani kuchárka žiada o umelý stromček cca 120 cm, ktorý by umiestnila v jedálni a tak vytvorila 

vianočnú atmosféru. 

 

 

14. Informácie vedenia školy 

Vzhľadom na aktuálnu pandemickej situáciu na Slovensku sa v súčasnosti nepripravujú výlety 

ani exkurzie žiakov do iných okresov. 

Jesenný  blcháč  - predajný bazár kníh, CD, oblečenia, hračiek a pod. sa skutoční  



17. 11. 2021 v priestoroch jedálne EZŠ, začiatok o 10:00 hod.   

Žiaci, ktorí majú záujem, musia si rezervovať stôl u p. učiteľky Adamove, kde budú svoj tovar.  

 

Na konci školského roka v júni 2022 škola pripravuje oslavu 30. výročia jej založenia. 

Miesto a termín je zatiaľ predmetom diskusii: buď kultúrny dom, ale nejaký cirkevný priestor 

– napr. CZ Bratislava - Legionárka alebo Evanjelická bohoslovecká fakulta UK. 

 

 

 

Zapísala: Zdenka Dubanová 

 

Overili: Nina Vaškovičová 

   

  Robert Kováč 


