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Zápisnica zo zasadnutia Rady školy 

Evanjelická základná škola, Palisády 57, 811 06  Bratislava 

 
Dátum a miesto zasadnutia: 17. marec 2022, 16.30 hod. 

     jedáleň EZŠ, Palisády 57, 811 06  Bratislava, prezenčne  

     meet.google.com/vmv-tugv-ces, online 

Zapisovateľka:   Mgr. Eva Adamove 

Overovateľka:   Ing. Silvia Dinžíková Mojzisová  

Prítomní členovia:   Mgr. Mária Šebestová, prezenčne 

     Mgr. Ondrej Majling, online  

Mgr. Eva Adamove, prezenčne 

Martin Demko, online  

Ing. Silvia Dinžíková Mojzisová, prezenčne  

Pavol Pavlovič, prezenčne 

Mgr. Radomír Vařák, online  

Nina Vaškovičová, online    

Prítomní hostia:   Mgr. Ján Hroboň, prezenčne 

     Ing. Renáta Vinczeová, online 

     Mgr. Simona Danišová, prezenčne 

     Mgr. Petra Palkovičová, prezenčne 

     Mgr. Judita Horváthová, online 

     Mgr. Danijela Jagošová, prezenčne 

     PaedDr. Anna Pukajová, prezenčne 

     Mgr. Eva Šallingová, prezenčne 

     Mgr. Iveta Šimove, prezenčne 

     Mgr. Hedviga Valková, online 

     Mgr. Ľuboslava Žitňanová, online 

     Eva Šebestová Slováčková, prezenčne 

http://meet.google.com/vmv-tugv-ces
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1. Otvorenie zasadnutia Rady školy, privítanie členov a hostí, úvodná modlitba 

Pani Šebestová, predsedníčka Rady školy EZŠ, otvorila zasadnutie Rady školy, privítala 

všetkých prítomných členov a hostí, ktorí sa zasadnutia zúčastňujú prezenčne v jedálni EZŠ 

a online formou videokonferencie cez Google Meet.  

Brat biskup, Ján Hroboň, predniesol úvodnú modlitbu.  

 

2. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

Pani Adamove sa prihlásila ako zapisovateľka zápisnice, prítomnými členmi bola jednohlasne 

zvolená. Pani Dinžíková Mojzisová sa prihlásila ako overovateľka zápisnice, prítomnými 

členmi bola jednohlasne zvolená.  

 

3. Informácie predsedníčky Rady školy EZŠ, pani Márie Šebestovej 

Pani Šebestová informovala, že v mesiaci január, dňa 28. januára 2022, bola zriaďovateľom 

EZŠ, ZD ECAV na Slovensku, podpísaná zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia novej Rady 

školy, čím bola Rada školy EZŠ riadne ustanovená (pozn. zapisovateľky - zápisnica dostupná 

na adrese https://ezs.ba/wp-content/uploads/2022/02/2022_02_02_Zapisnica-zo-zasadania-

Rady-skoly-pri-Evanjelickej-zakladnej-skole.pdf).  

Prítomných členov a hostí informovala, že pán Bahna, skúsený sociológ, vypracoval prieskum 

pre rodičov žiakov EZŠ  o možnosti zavedenia mesačného finančného príspevku vo výške 20 

€, ktorý by škole pomohol s úhradou zvýšeného nájomného zo strany majiteľa budovy, CZ 

Staré Mesto. Pani Šebestová deklaruje, že viac ako 85% rodičov je ochotných mesačne 

prispievať spomínaným príspevkom na chod školy (Príloha č. 1 - Vyhodnotenie prieskumu 

o príspevku na nájomné). 

Pani Šebestová ďalej informuje, že na zasadnutí Rady školy dňa 2. februára 2022 sa členovia 

Rady školy dohodli na písomnej odpovedi majiteľovi budovy, CZ Staré Mesto, ktorý prejavil 

záujem o stretnutie sa s Radou školy v súvislosti s pretrvávajúcou situáciou týkajúcou sa 

prenájmu budovy školy. Listom adresovaným na predsedníctvo CZ Staré Mesto boli vyzvaní 

k oznámeniu vyhovujúceho termínu a pozvaní na zasadnutie Rady školy. (Príloha č. 2 - 

Žiadosť o stretnutie, pozvanie na zasadnutie Rady školy, list zo dňa 1. 2. 2022).  

CZ Staré Mesto v odpovedi na list predsedníčky Rady školy, pani Šebestovej, navrhol 

stretnutie v termínoch 8./9. marec 2022 v zastúpení 4 členovia Rady školy a 4 členovia za 

predsedníctvo CZ Staré Mesto. Miesto stretnutia určili na HS CZ Staré Mesto Konventná 4. 

(Príloha č. 3 - Odpoveď na žiadosť o stretnutie, list zo dňa 24. 2. 2022).  

Pani Šebestová uviedla, že členovia Rady školy pristúpili na požiadavku od CZ Staré Mesto 

k rovnosti počtu zástupcov zo strany Rady školy a CZ Staré Mesto (Príloha č. 4 - Odpoveď na 

list zo dňa 24. 2. 2022, list zo dňa 6. 3. 2022). CZ Staré Mesto svojím listom zo dňa 8. 3. 2022 

informoval pani Šebestovú ako predsedníčku Rady školy, že stretnutia sa zúčastnia traja 

https://ezs.ba/wp-content/uploads/2022/02/2022_02_02_Zapisnica-zo-zasadania-Rady-skoly-pri-Evanjelickej-zakladnej-skole.pdf
https://ezs.ba/wp-content/uploads/2022/02/2022_02_02_Zapisnica-zo-zasadania-Rady-skoly-pri-Evanjelickej-zakladnej-skole.pdf
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zástupcovia za CZ Staré Mesto. Prosia, aby sa počet delegovaných členov za Radu školy 

znížil tiež na troch členov (Príloha č. 5 - List od CZ Staré Mesto, list zo dňa 8. 3. 2022). 

Pani Šebestová informovala, že stretnutie medzi členmi Rady školy a členmi CZ Staré Mesto 

sa uskutočnilo dňa 9.marca 2022. Stretnutia sa zúčastnili pani Šebestová, pán Demko a pán 

Pavlovič. Pani Šebestová zhodnotila, že celé stretnutie s členmi CZ Staré Mesto bolo v slušnej 

rovine, CZ Staré Mesto sa snažil vysvetliť ich vlastný pohľad na celú vzniknutú situáciu. 

Zápisnica z neformálneho stretnutia bola zaslaná všetkým členom Rady školy a je zverejnená 

aj na webovom sídle školy (pozn. zapisovateľky - zápisnica dostupná na adrese 

https://ezs.ba/wp-content/uploads/2022/03/Zapisnica-z-neformalneho-stretnutia-s-CZ-ECAV-

BA-220903.pdf). 

Pani Šebestová uviedla, že na stretnutí boli informovaní o výsledku zborového presbyterstva 

CZ Staré Mesto, kde bolo prijaté uznesenie, že nájomná zmluva by bola predĺžená na dva 

roky s výškou ročného nájmu 20 000 €. Pani Šebestová uvádza, že takýto krátky čas prenájmu 

nie je rentabilný s možnosťou rozbehnutia dlhodobých projektov, pripomína, že je to problém 

pre vedenie školy z hľadiska dlhodobého plánovania (spôsob výučby, zavádzanie nových 

predmetov a pod.) a zároveň zdôrazňuje, že aktuálnou nájomnou zmluvou nie je pokrytý ani 

práve prebiehajúci školský rok 2021/2022, nakoľko nájomná zmluva trvá do 31. júla 2022 

a školský rok končí dňom 31. august 2022. 

Pani Šebestová informuje, že prítomní členovia Rady školy prejavili záujem o zachovanie 

EZŠ v budove CZ Staré Mesto na pôvodnej adrese Palisády 57, odôvodňuje to výsledkom 

viacerých úspešných projektov a finančných investícií do budovy školy. Podľa vyjadrení na 

stretnutí sa zástupcovia CZ Staré Mesto nebránia ďalšej spolupráci, podľa pani Šebestovej je 

však dôležité komunikovať túto otázku skôr, nie nutne čakať na prechod dvoch rokov. 

Neistota vo vyriešení priestorovej otázky ťažko otvára možnosť byť aktívnym v projektovej 

práci. Pani Šebestová sa obracia na ostatných dvoch členov Rady školy, ktorí sa neformálneho 

stretnutia zúčastnili, s výzvou o doplnenie. Pán Demko uvádza, že v zápisnici z neformálneho 

stretnutia je uvedená skutočnosť. Zároveň prosí o vzájomnú úprimnosť a otvorenú 

komunikáciu ako prevenciu pred dezinformáciami, ktoré medzi nami kolujú. Obracia sa na 

zástupcov zriaďovateľa školy ZD ECAV, aby sa vyjadrili k otázke vzájomnej komunikácie 

medzi nimi ako zriaďovateľom školy a majiteľom budovy, CZ Staré Mesto. Pán Pavlovič na 

výzvu pani Šebestovej nemá nič na doplnenie.  

 

4. Otvorená diskusia k otázke ďalšieho fungovania školy 

Pani riaditeľka Danišová vstupuje do diskusie s prosbou o vysvetlenie pojmu hodnota 

jadrovej inflácie, ktorý sa uvádza v zápisnici z neformálneho stretnutia ako mechanizmus pre 

úpravu výšky nájmu (CZ prejavil obavu, že výška nájomného 20 000 € by po dvoch rokoch 

prenájmu nezodpovedala skutočným nákladom).  

Pán Demko uvádza, že v tomto kalendárnom roku je hodnota jadrovej inflácie na úrovni 6,4 

%. Vysvetľuje, že tento mechanizmus je využívaný pri stanovení výšky nájmu budov. Na 

otázku pani riaditeľky Danišovej s cieľom informácie o akú finančnú hodnotu by sa zvýšila 

výška nájomného po dvoch rokoch, uvádza pán Demko, že práve situácia premenlivej výšky 

https://ezs.ba/wp-content/uploads/2022/03/Zapisnica-z-neformalneho-stretnutia-s-CZ-ECAV-BA-220903.pdf
https://ezs.ba/wp-content/uploads/2022/03/Zapisnica-z-neformalneho-stretnutia-s-CZ-ECAV-BA-220903.pdf
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nákladov je skutočnosť, prečo CZ Staré Mesto nechce mať dlhšiu dobu viazanosti v zmysle 

nájomnej zmluvy. CZ Staré Mesto má záujem prispôsobovať sumu nájomného realite. Pán 

Demko pripomína, že práve mechanizmus hodnoty jadrovej inflácie je nástrojom, ktorým sa 

dokážeme ako nájomca vyhnúť napr. dvojnásobnej sume za nájomné. Mechanizmus funguje 

v prípade takýchto vzťahov ako oklieštenie.  

Pani Danišová adresuje na členov Rady školy prítomných na neformálnom stretnutí s CZ 

Staré Mesto otázku zveľaďovania stavu budovy finančnými prostriedkami jej majiteľa. 

Členovia Rady školy žiadali odpoveď na túto otázku, nedostali od majiteľa budovy, CZ Staré 

Mesto, jasnú odpoveď. Členovia CZ Staré Mesto deklarovali, že značná časť nájmu bude 

vrátená EZŠ vo forme rekonštrukcie a revitalizácie budovy, financovania opráv alebo iných 

režijných nákladov spojených s opravou budovy. CZ Staré Mesto uviedol na stretnutí, že 

nakoľko dlhší čas neboli vykonané investície do budovy, ktorá chátra, je na budovu vyčíslený 

investičný dlh. Pán Pavlovič tvrdenie pána Demka, ktorý parafrázoval komunikáciu s CZ 

Staré Mesto, potvrdil. Pani Danišová uviedla, že v tomto školskom roku podľa platnej 

nájomnej zmluvy bola CZ Staré Mesto uhradená už časť nájomného vo výške 25 000 € 

a zatiaľ nebola zo strany CZ Staré Mesto investovaná žiadna finančná suma do rekonštrukcie, 

revitalizácie alebo opráv spojených so stavom budovy. Pán Demko na reakciu pani riaditeľky 

odpovedá, že v tomto duchu nebola diskusia neformálneho stretnutia vedená, cieľom bola 

komunikácia zabezpečenia budúceho fungovania školy.  

Pani Šebestová informuje prítomných členov a hostí o liste od CZ Staré Mesto zo dňa 27. 

septembra 2021. V liste bolo deklarované uznesenie zborového presbyterstva. Pani Šebestová 

cituje finančné položky prezentované CZ Staré Mesto v liste, po ich spočítaní sa výška 

ročného nájomného budovy EZŠ rovná sume 35 000 €. Návrh sumy ročného nájomného 

budovy školy vyčíslil CZ Staré Mesto pre školský rok 2021/2022 podľa spomínaného listu 

ako súčet sumy ročného nájomného vo výške 15 000 €, zníženie príspevku do Fondu 

cirkevného školstva o 10 000 € a zníženie príspevku do Fondu finančného zabezpečenia 

ECAV o 10 000 € (Príloha č. 6 - List od CZ Staré Mesto, list zo dňa 27. 9. 2021). 

Pani Vinczeová vstupuje do diskusie s informáciou, že v minulosti bola nájomná zmluva 

medzi zriaďovateľom školy a majiteľom budovy vo výške symbolického 1 €, čím EZŠ 

previedla na seba zodpovednosť, že bude financovať všetky opravy. Zriaďovateľ ZD ECAV 

odpúšťal CZ Staré Mesto príspevok do Fondu cirkevného školstva, ktorý sa ročne pohybuje 

vo výške 11 000 - 12 000 €, za desať rokov získal CZ Staré Mesto, týmto odpustením,  

finančné prostriedky vo výške takmer 100 000 €. Pani Vinczeová odmieta tvrdenie, že ZD 

ECAV mal školu zadarmo, zároveň zdôrazňuje, že počas prenajímaných rokov za symbolické 

1 € neinvestoval CZ Staré Mesto ako majiteľ budovy žiadne finančné prostriedky do jej 

rekonštrukcie a revitalizácie.   

Pani Vinczeová informovala prítomných členov a hostí, že zriaďovateľ školy ZD ECAV 

vstúpil do rokovaní s majiteľom budovy CZ Staré Mesto, pripomína že škola fungovala aj 

napriek tomu, že nájomná zmluva nebola ešte počas otvorenia školského roka 2021/2022 

uzatvorená. Pani Vinczeová prezentuje názor, že zriaďovateľ EZŠ by súhlasil aj s výškou 

ročného nájomného 35 000 € s podmienkou, že v nájomnej zmluve musí byť ukotvené, že 

zriaďovateľ školy ani samotná škola nebude znášať finančné náklady na opravu, naopak, 

zodpovednosť financovať takto vzniknuté náklady bude povinnosťou majiteľa budovy. CZ 



5 

 

Staré Mesto nebol ochotný súhlasiť s takto deklarovanou podmienkou v nájomnej zmluve, 

v ústnom rozhovore prisľúbili, že sa o budovu školy budú starať, pretože im na nej záleží. Zo 

strany CZ Staré Mesto nebola realizovaná žiadna platba za vzniknuté opravy. Ďalej pani 

Vinczeová pripomína, že je potrebné zaplatiť výmenu kotlov (10 000 €) a uhradiť náklady 

spojené s opravou elektroinštalácie v zmysle poslednej revízie (10 000 €). Zriaďovateľ školy 

nechce investovať finančné prostriedky do týchto opráv, nakoľko sa jedná len o krátkodobý 

prenájom budovy a finančné investície vyriešenia dvoch vyššie spomenutých opráv sú 

dlhodobým riešením v prospech budovy. Majiteľ budovy CZ Staré Mesto tvrdí, že ročné 

nájomné je nízke a nedokážu tieto opravy financovať.  

Pani Vinczeová má záujem o serióznu nájomnú zmluvu, uvedomuje si investičný dlh na 

budove (cca. 400 000 €) a zároveň uvádza, že zriaďovateľ školy by bol ochotný uhradiť ročne 

v priemere 16 000 - 17 000 € ako ročné nájomné v rámci vytvorenia fondu opráv a údržby 

budovy školy. Zo strany CZ nie je prijateľné, aby na tejto skutočnosti bola postavená nájomná 

zmluva.  

Pán Demko má záujem vedieť, či v poslednom návrhu nájomnej zmluvy CZ Staré Mesto 

v zmysle ročného nájomného 20 000 € a doby prenájmu 2 roky je nejaká zmena týkajúca sa 

financovania vzniknutých opráv.  

Pani Vinczeová interpretuje požiadavku dištriktuálneho presbyterstva, ktoré ako zriaďovateľ 

školy súhlasí s požiadavkami majiteľa budovy CZ Staré Mesto (odpustenie platby do Fondu 

cirkevného školstva a odpustenie platby do Fondu cirkevného zabezpečenia ECAV) ale 

navrhujú dobu prenájmu 5 rokov.  

Pán Demko rozumie dobe prenájmu 2 rokov, ktoré sú v návrhu nájomnej zmluvy od CZ Staré 

Mesto. Pripomína, že z našej strany prišla informácia o hľadaní novej budovy, zriadení 

pracovnej skupiny na žiadosť pani Shepperd a z týchto objektívnych skutočností nevidí CZ 

Staré Mesto ako majiteľ budovy riešenie v zmysle dlhšieho nájmu. Pán Demko uvádza, že 

prenájom budovy na čas 2 rokov vníma majiteľ budovy CZ Staré Mesto ako motiváciu 

k aktivite, aby bola nová budova školy nájdená čo najskôr.  

Zriaďovateľ školy ZD ECAV bude trvať na úprave podmienok nájomnej zmluvy, pre 

predsedníctvo zriaďovateľa školy je dôležité stretnutie s Radou školy a poznanie ich 

stanoviska. Pani Vinczeová informuje prítomných, že na dištriktuálnom presbyterstve padol aj 

návrh zrušenia EZŠ z dôvodu, že zriaďovateľa školy tlačí CZ Staré Mesto ako majiteľ budovy 

k neúnosným a neprijateľným podmienkam ako pre samotného zriaďovateľa aj pre školu. 

Zriaďovateľ školy žiada dlhšiu časovú garanciu nájomnej zmluvy ako 2 roky. CZ Staré Mesto 

na otázku dlhšieho prenájmu v stanovenej sume 20 000 € ročne argumentuje, že táto suma 

môže byť aj zvýšená, napr. z dôvodu zvýšených platieb za energie. Pani Vinczeová však 

pripomína, že tieto platby nie sú hradené majiteľom budovy CZ Staré Mesto, ale samotnou 

školou.  

Pani riaditeľka cíti bezmocnosť a zúfalstvo z dlhodobo vzniknutej situácie, má pocit, že sa 

všetci točíme v rovnakom kolotoči a bludnom kruhu. Pýta sa predsedníctva zriaďovateľa 

školy, čo znamenajú  mesačné platby finančných príspevkov na nájomné zo strany rodičov 

pre školu a samotných zamestnancov.  
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Pani tajomníčka EZŠ, Šebestová Slováčková, vstupuje do diskusie, vyjadruje sa k zmene 

doterajších nájomných podmienok od majiteľa budovy. Zmena na mieste riaditeľa školy 

spôsobila koniec prenajímania budovy vo výške symbolického 1 €, koniec vytvárania 

dodatkov k pôvodnej nájomnej zmluve.  

Brat biskup, Ján Hroboň, vysvetľuje genézu vzniknutého problému. V cirkvi je nový zákon 

týkajúci sa financovania, v zmysle ktorého je každý CZ povinný prispievať do Fondu 

finančného zabezpečenia ECAV podľa počtu členov. V prvom roku platnosti predstavoval pre 

CZ Staré Mesto podľa zákona platbu vo výške 35 000 €, v tomto roku platbu vo výške 20 000 

€. Brat biskup vysvetľuje, že všetky CZ týmto finančným príspevkom poskytujú finančné 

prostriedky na mzdy farárov. Podľa brata biskupa si CZ Staré Mesto kompenzuje vzniknuté 

finančné bremeno cez školu, vníma to ako obyčajné vydieranie.  

Brat biskup oboznamuje prítomných členov a hostí, že podobná situácia nastala aj v Banskej 

Bystrici, kde sú zriaďovateľom Evanjelického gymnázia. Zriaďovateľ školy sa rozhodol, že 

budova školy bude od CZ zakúpená do vlastníctva a tým sa zabezpečí budúcnosť školy. Škola 

odkúpi budovu, v ktorej sídli formou úveru. Návrh odkúpenia budovy bol zriaďovateľom EZŠ 

ponúknutý aj majiteľovi budovy CZ Staré Mesto, tento návrh bol z ich strany odmietnutý, 

preto brat biskup pripomína, že jedinou možnosťou zabezpečenia fungovania školy je platba 

nájomného a odpustenie príspevkov do Fondu cirkevného školstva a Fondu cirkevného 

zabezpečenia ECAV. Súčet platby nájomného a odpustených príspevkov činí výslednú sumu 

nájomného 35 000 € ročne.  

Brat biskup, Ján Hroboň, deklaruje, že zriaďovateľ školy si uvedomuje povinnosť 

starostlivosti o školu, ale ich finančné prostriedky sú limitové a nemajú vytvorené finančné 

rezervy. Brat biskup je nútený hľadať riešenie vo forme školného príspevku na nájomné, ktoré 

by prenieslo finančnú zodpovednosť na rodičov žiakov. Brat biskup bol potešený, že rodičia 

na základe výsledkov prieskumu súhlasia s príspevkom na nájomné vo forme pravidelného 

mesačného príspevku. Zároveň informuje prítomných, že v zmysle hľadania vyhovujúcej 

budovy, boli z ich strany oslovené všetky mestské časti, ktoré v súčasnosti nemajú voľnú 

budovu na presťahovanie EZŠ. Brat biskup uvádza, že má vedomosť o voľnej budove 

v Petržalke, ale táto budova je v nevyhovujúcom stave pre potreby školy. Brat biskup v závere 

vyjadruje, že problém medzi zriaďovateľom školy a majiteľom budovy nevznikol z  

nemožnosti uzavrieť vzájomnú dohodu, ale z dôvodu, že ich CZ Staré Mesto vydiera.  

Pani Dinžíková uvádza, že celý problém vznikol ešte počas vedenia pani riaditeľky 

Prostredníkovej, kedy boli presúvané finančné prostriedky z EZŠ na EL. Problém s budovou, 

v ktorej by sídlila EZŠ, eviduje už minimálne 7 rokov, v rámci ktorých je činná ako člen Rady 

školy a je informovaná o týchto problémoch. Budova školy bola aktívne hľadaná aj v čase, 

kedy bol predsedom Rady školy pán Šimove. Pani Dinžíková spomína, že v čase, kedy bola 

vybavená budova, do ktorej by sa mala presťahovať EZŠ spolu s EL, mala pani riaditeľka 

Prostredníková kľúče od budovy rok a pol, ale v závere z tohto spoločného sťahovania zišlo. 

Pani Dinžíková smeruje k prítomnému predsedníctvu zriaďovateľa EZŠ otázku, prečo neboli 

voči pani riaditeľke za túto činnosť vyvodené náležité dôsledky. Pani Dinžíková žiada 

zriaďovateľa, aby boli na záchranu EZŠ vynaložené nemalé finančné prostriedky, ktoré boli 

počas niekoľkých rokov presúvané z EZŠ na EL. Pani Dinžíková zdôrazňuje skutočnosť, že 

sme jediná evanjelická základná škola na západnom Slovensku a zároveň upozorňuje, že EZŠ 
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bola poddimenzovaná aj za pôsobnosti predchádzajúceho brata biskupa. V súčasnosti, keď 

pôsobí ako personalistka na EZŠ, nerozumie dôvodom, prečo boli preposielané finančné 

prostriedky z EZŠ na EL napriek tomu, že na EL bol vyšší počet žiakov. Odôvodnenie, že na 

EL pracujú učitelia z EZŠ, nevidí ako opodstatnený, nakoľko učitelia mali uzatvorené zmluvy 

s čiastočným úväzkom a z tohto dôvodu nie je zrejmé, prečo by malo byť EL financované 

prostriedkami EZŠ. Pani Dinžíková taktiež negatívne vníma postoj zriaďovateľa EL ZD 

ECAV, ktorý v minulom školskom roku pri ukončení osemročného gymnázia nebol schopný 

vyplatiť odstupné svojim zamestnancom.  

Pani Adamove vstúpila do diskusie a pokračovala v téme nevyplateného odstupného pri 

ukončení osemročného gymnázia v minulom školskom roku. Sama ako pedagóg EL, ktorý 

mal v čase ukončenia osemročného gymnázia uzatvorenú zmluvu na dobu neurčitú, sa 

dožadovala odstupného nakoľko z pracovného miesta neodchádzala na svoju vlastnú žiadosť. 

Pani Adamove uviedla, že na poslednom prerokovaní s pani riaditeľkou Prostredníkovou 

dostala dokument podpísaný predsedníctvom ZD ECAV, bratom biskupom, Jánom 

Hroboňom, a pani Vinczeovou o tom, že nakoľko na elokovanom pracovisku Palisády 57, 

Bratislava nebude pokračovať výučba na osemročnom gymnáziu, dochádza k prevodu práv 

a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov z Evanjelického lýcea na Evanjelickú základnú 

školu. (Príloha č. 7 – Potvrdenie ZD ECAV, list zo dňa 28. 6. 2021). Týmto dokumentom 

zanikol nárok zamestnancom na odstupné pri ukončení pracovného pomeru na EL. Pani 

Adamove reflektovala na prítomné predsedníctvo ZD ECAV, že ona a prítomné pani 

učiteľky, pani Šallingová a pani Jagošová, boli okradnuté. Pani Adamove sa ďalej vyjadrila 

k téme pravidelného mesačného finančného príspevku rodičov na nájomné, odmieta učiť pod 

takýmto nátlakom, kedy sa rodičia už počas poslednej Rady rodičov vo voľnej diskusii 

vyjadrili slovami obáv a zdvihnutého prsta v zmysle sťažnosti, že oni si za toto majú platiť. 

Pani Adamove si vie predstaviť, že pri sebemenšom konflikte alebo nedorozumení s rodičom, 

by sa z platby za nájomné stal argument, že si rodič za takýto spôsob výučby platí/neplatí. 

Zároveň pani Adamove vyjadrila obavu z neistoty, nakoľko by sa mala nájomná zmluva 

uzatvoriť len na 2 roky, potrebuje istotu viacerých rokov.  

Pani Šimove sa vyjadrila v príspevku do diskusie so žiadosťou o vysvetlenie, nakoľko na 

zasadnutí Rady školy dňa 9. septembra 2021 v priestoroch školskej záhrady EZŠ bolo bratom 

biskupom, Jánom Hroboňom, po prezentovaní priebehu rokovaní medzi zriaďovateľom školy 

a majiteľom budovy vyjadrené, že celková výška nájomného je 35 000 €. Brat biskup sa 

vyjadril, že spomínaná suma bude v celej výške uhradená z ich finančných prostriedkov. Pani 

Šimove toto vyjadrenie nenachádza zapísané v zápisnici zo zasadnutia Rady školy (pozn. 

zapisovateľky – zápisnica dostupná na adrese https://ezs.ba/wp-

content/uploads/2021/09/Zapisnica-RS-090921-a-priloha-uznesenie-ZP-k-Najomnej-zmluve-

EZS-pre-RS.pdf). Pani Šimove adresovala túto otázku na brata biskupa z dôvodu, pretože 

pani riaditeľka obdržala požiadavku zaplatenia tretej a štvrtej splátky celkového nájomného.  

Pani riaditeľka Danišová potvrdzuje tvrdenie pani Šimove, časť tretej splátky za nájomné bola 

uhradená, štvrtá splátka bude uhradená do konca mája.  

Pani Vinczeová adresuje pani Šimove odpoveď, že dištriktuálne presbyterstvo rozhodlo na 

svojom zasadnutí, že z celkovej sumy 35 000 € uhradí zriaďovateľ školy časť vo výške 

25 000 €, zvyšná časť bude zaplatená z finančných zdrojov školy.  

https://ezs.ba/wp-content/uploads/2021/09/Zapisnica-RS-090921-a-priloha-uznesenie-ZP-k-Najomnej-zmluve-EZS-pre-RS.pdf
https://ezs.ba/wp-content/uploads/2021/09/Zapisnica-RS-090921-a-priloha-uznesenie-ZP-k-Najomnej-zmluve-EZS-pre-RS.pdf
https://ezs.ba/wp-content/uploads/2021/09/Zapisnica-RS-090921-a-priloha-uznesenie-ZP-k-Najomnej-zmluve-EZS-pre-RS.pdf
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Pani riaditeľka Danišová adresuje na predsedníctvo zriaďovateľa školy ZD ECAV výzvu, ako 

vidí našu budúcnosť ako školy. Pociťuje obavy z neistej budúcnosti a prezentuje svoju 

neistotu v zmysle, že nevie ako celá situácia s mesačným finančným príspevkom na nájomné 

ovplyvní situáciu v škole. Obáva sa zníženého počtu žiakov EZŠ, ktorý bude mať za následok 

znížený počet žiakov v triedach, nemožnosť delenia na predmety či znížené úväzky 

pedagogických zamestnancov, ktoré môže vyústiť do prepúšťania. Zároveň rozvíja problém 

neistoty aj zo strany zamestnancov, ktorí odídu na dovolenku počas letných prázdnin bez 

garancie plného úväzku a platu. Nedokáže zaručiť, že zamestnanci nebudú hľadať nové 

miesta v zmysle finančného zabezpečenia vlastných rodín a finančných záväzkov. Pani 

riaditeľka vyjadruje zreteľnú výzvu, v ktorej potrebuje poznať budúcnosť školy a mať istotu, 

ktorú dokáže poskytnúť aj svojim zamestnancom. Na výzvy pani riaditeľky nikto 

z prítomných členov Rady školy a hostí nereagoval.  

Pani Vinczeová sa vyjadruje, že možnosť financovania nájomného formou mesačného 

rodičovského príspevku na nájomné bola predstavovaná od začiatku ako jedna z alternatív. 

Nikdy pani riaditeľka Danišová neuvádzala, že by pedagogickí zamestnanci mali s týmto 

mesačným finančným príspevkom problém, ktorý deklarovali v otvorenom liste adresovanom 

dištriktuálnemu presbyterstvu ZD ECAV (Príloha č. 8 – Otvorený list pedagogických 

a nepedagogických zamestnancov EZŠ v Bratislave k aktuálnej situácii na škole, list zo dňa 

14. 3. 2022).  ZD ECAV nemal do prijatia otvoreného listu zamestnancov informáciu, v ktorej 

by poukazovali na nesúhlas s mesačným finančným príspevkom rodičov na nájomné. Pani 

Vinczeová informuje prítomných členov a hostí, že zasadnutie dištriktuálneho presbyterstva 

ZD ECAV sa uskutoční 30. marca 2022, kde budú prerokované závery zo zasadnutia Rady 

školy, podľa ktorých by boli zamestnanci ochotní pokračovať vo svojej práci v podmienke 

mesačného finančného príspevku rodičov na nájomné alebo v prípade neochoty pracovať za 

týchto podmienok by bolo prípustné rozhodnutie zrušenia školy.  

Pani riaditeľka Danišová reaguje na vyjadrenia pani Vinczeovej a uvádza, že jej niekoľkokrát 

avizovala v telefonických rozhovoroch, že pedagogickí zamestnanci rozmýšľajú nad 

možnosťou výpovede v prípade školného a prestupu na formát súkromnej školy. Zamestnanci 

školy neverili, že pôvodne navrhovaný mesačný finančný príspevok na nájomné ako jedna 

z alternatív zabezpečenia budúcnosti budovy školy, bude jediná z možností.  

Pani Palkovičová potvrdzuje slová pani riaditeľky, že možnosť zavedenia školného v zmysle 

mesačného finančného príspevku na nájomné rozumeli všetci zamestnanci ako jednu 

z možností. Stále verili, že ZD ECAV ako zriaďovateľ školy ponúkne finančnú pomoc, aby sa 

na platbe nájomného nemuseli podieľať výlučne sami rodičia. Zamestnanci školy vyjadrili 

obavu z viacerých nevýhod v porovnaní s výhodami platby pravidelného mesačného 

finančného príspevku rodičov.  

Pán Demko vyjadruje názor, že rodičia a deti by sa v žiadnom prípade nemali povyšovať nad 

učiteľov a uvádza, že ak by sa objavilo nejaké správanie zo strany rodičov, ktoré by sa 

vymykalo bežným štandardom, musí sa to zo strany školy riešiť radikálne. Zdôrazňuje, že 

rodičia stoja za učiteľmi a je potrebné spoločne bojovať.   

Pani Šebestová nerozumie vzniknutej diskusii, pretože o prieskume o možnosti mesačného 

príspevku na nájomné, o jeho uskutočnení i výsledkoch, boli informovaní všetci zamestnanci 
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školy i rodičia žiakov EZŠ. V tejto chvíli pociťuje zbytočnosť vykonanej práce uskutočnenia 

prieskumu. Mrzí ju taktiež forma otvorených listov, pretože od začiatku pôsobenia v Rade 

školy a Rade rodičov je žiadaná transparentnosť.  Skutočnosť, že zamestnanci školy napísali 

otvorený list považuje ako nekorektné vo vzťahu k faktu, že zamestnanci školy nepokladali za 

dôležité informovať o tomto otvorenom liste Radu školy.  

Pani riaditeľka Danišová vstupuje do prehovoru pani Šebestovej, v ktorom uvádza, že list bol 

adresovaný výlučne zriaďovateľovi školy, členom dištriktuálneho presbyterstva ZD ECAV, 

a že Rada školy je poradným orgánom školy. Nevidí dôvod, aby ich ona ako riaditeľ školy 

informovala o otvorenom liste zamestnancov.  

Pani Šimove vstupuje do diskusie s otázkou, čo bude s deťmi, ktorých rodičia mesačný 

finančný príspevok na nájomné nezaplatia. Pani Adamove prezentuje otázku, akú budúcnosť 

školy je možné očakávať v septembri nového školského roku. Na svoje otázky nedostávajú 

odpoveď, len výzvu, aby boli veriace a nestrácali vieru v Boha.  

Pani Šebestová kladie základnú otázku, či chceme EZŠ zachovať alebo nie, uvádza pozitívny 

príklad Spojenej evanjelickej školy v Martine, ktorá je v súčasnosti prosperujúcou školou 

zahŕňajúcou materskú školu, základnú školu a lýceum. Pán Pavlovič uvádza, že dosiahnutie 

takejto formy prosperity je aj naším hlavným cieľom.  

Pani riaditeľka Danišová pripúšťa, že na základe uzavretej nájomnej zmluvy by sme ako škola 

dokázali fungovať v súčasných priestoroch ale obáva sa, že o dva roky, pred ukončením 

nájomnej zmluvy, nastane rovnaká situácia. Pani riaditeľka Danišová, aj napriek poznámke 

pána Pavloviča, ktorý sa rokovaní s majiteľom budovy EZŠ už zúčastnil, prejavila spolu 

s pani zástupkyňou Palkovičovou záujem o rokovanie s majiteľom budovy CZ Staré Mesto. 

Brat biskup, Ján Hroboň, nevidí problém, aby k spoločnému stretnutiu prišlo.  

Pani Šebestová vníma zavedenie školného vo forme mesačného finančného príspevku na 

nájomné ako pozitívum. Uvádza, že v tejto chvíli máme už len dve možnosti v zmysle 

zachovania školy alebo opierania sa o hypotézy neistej budúcnosti.  

Pani riaditeľka Danišová cíti neistotu v informovanosti rodičov nových prvákov, ktorým by 

malo byť už pri zápise prezentované, že súčasťou štúdia na EZŠ je aj pravidelná mesačná 

platba na nájomné.  

Pani Vinczeová rozumie obavám, neistote aj pocitu tlaku, ktorí cítia zamestnanci školy. 

Zaujíma ju, či niekto z prítomných zamestnancov má skúsenosti s výučbou na súkromnej 

škole v zmysle pravidelných mesačných platieb. Zároveň adresuje zamestnancom vyjadrenie, 

že rodičia by mali akceptovať v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu nastavené podmienky 

učiteľov a nemali by na učiteľov vyvíjať tlak z dôvodu mesačného finančného príspevku na 

nájomné.  

Na výzvu pani Vinczeovej sa do diskusie zapojila pani Pukajová, ktorá učila v súkromnej 

materskej škole, v ktorej bolo mesačné školné vo výške 370 €, s výškou školného boli rodičia 

uzrozumení a nikdy s ním nemali problém. Pani Pukajová opakuje, že nevidí problém v 

mesačnom finančnom príspevku rodičov, z dôvodu, že každý finančný príspevok od rodiča je 

predtým jasne deklarovaný zmluvou medzi školou a rodičom.  
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Pani Palkovičová prezentuje svoju skúsenosť s výučbou na súkromnej škole, ktorá nebola 

pozitívna z dôvodu, že rodičia aj napriek podpisu zmluvy, v ktorej bolo jasne obsiahnuté, čo 

zahŕňa školné, mali na zamestnancov školy neprimerané požiadavky v oslovovaní svojich detí 

titulom klient a známkovanie nebolo meradlom vzdelávacích výsledkov žiakov ale výškou 

finančnej dotácie rodiča pre školu. Pani Palkovičová stážovala na súkromnej škole, ktorá už 

v súčasnosti neexistuje.  

Pani Vinczeová na vyjadrenie obavy z formátu vzniku súkromnej školy zdôrazňuje, že EZŠ 

nie je súkromná škola, je riadne zaradená v sieti škôl, má svoje osnovy. Nevidí dôvod, aby sa 

po zavedení finančného príspevku rodičov na nájomné zmenila formy výučby – pedagógovia 

budú učiť ako doteraz a odmieta tvrdenia, že by im bolo siahané na platby alebo odmeny. 

Pripomína, že viac ako 80% rodičov sa v prieskume vyjadrilo, že je ochotných prispievať na 

nájomné školy. Ak sa pedagogickí zamestnanci rozhodnú, že v tomto prípade odídu zo školy 

formou ukončenia pracovnoprávneho vzťahu, je na Rade školy či si dokáže nájsť nových 

zamestnancov alebo sa škola zruší. Pani Vinczeová potrebuje zhodu rodičov a zamestnancov 

školy, či je ich hlavnou prioritou zachovanie školy. Zdôrazňuje, že je potrebné vyriešiť 

základ, a potom stavať vyššie a riešiť ďalšie otázky vyplývajúce z istoty zachovania školy.  

Pani Šebestová podotkla, že platba v prieskume bola jasne definovaná ako platba na nájomné 

a z tohto definovania je zreteľné, že finančný príspevok bude použitý výlučne na úhradu 

nájomného, na nič iné. Zároveň uvádza, že medzi rodičmi nie je pocit, ktorý by dával najavo, 

že by to mal byť poplatok za čokoľvek iné. Ďalej pani Šebestová uviedla potrebu zachovania 

EZŠ, vyjadruje nevyhnutnosť jej ďalšieho fungovania a vychovávania žiakov v kresťanskej 

tradícii. Bola by nerada keby sa 150 žiakom, ktorých rodičia vyjadrili v realizovanom 

prieskume ochotu prispievať na nájomné budovy školy, odoprela možnosť byť vychovávaný 

a vzdelávaný v duchu evanjelických hodnôt. Pani Šebestová vyjadrila obavu, že pedagogickí 

zamestnanci školy sú proti ďalšiemu fungovaniu EZŠ z dôvodu zavedenia mesačnej finančnej 

platby na nájomné zo strany rodičov.  

Pani Šimove zdôrazňuje všetkým prítomným členom a hosťom, že zamestnanci školy nikdy 

nevyjadrili názor, aby EZŠ skončila. Naopak, hlavnou prioritou všetkých zamestnancov je, 

aby škola pokračovala, aby sa našla vzájomná dohoda aj vo veciach finančného platenia za 

vzniknuté náklady a opravy. Pripomína, že podľa cirkevného zákona, ktorý bol aj odcitovaný 

v otvorenom liste zamestnancov školy, je jasne dané, kto nesie finančnú zodpovednosť za 

opravy.  

Pani Dinžíková adresuje otázku na predsedníctvo zriaďovateľa školy ZD ECAV, kto bude 

platiť vzniknuté opravy a rekonštrukcie. Brat biskup, Ján Hroboň, odpovedá, že 

zodpovednosť za opravy a náklady na rekonštrukciu a revitalizáciu sú predmetom nájomnej 

zmluvy, ktorá je otvorená a musia jasne dohodnúť jej podmienky.  

Pán Demko uvádza, že on a ostatní dvaja členovia Rady školy, ktorí sa zúčastnili 

neformálneho stretnutia dňa 9. marca 2022 s CZ Staré Mesto, sú svedkami vyjadrení CZ Staré 

Mesto, že väčšina nájmu bude refinancovaná na opravy školy. Pán Demko uvádza, že toto je 

dané a od tohto sa treba odraziť, je potrebné to zapracovať do nájomnej zmluvy.  
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Brat biskup, Ján Hroboň, hovorí, že nájomná zmluva je medzi majiteľom budovy CZ Staré 

Mesto a riaditeľom školy. Ak má pani riaditeľka Danišová záujem osobného stretnutia s CZ 

Staré Mesto s cieľom vyjednať lepšie podmienky, brat biskup jej necháva otvorené dvere 

a dáva jej k tomu všetky kompetencie.  

Pani Šebestová vyzýva členov Rady školy a hostí, ktorí sa zasadnutia Rady školy zúčastňujú 

online, či majú záujem zapojenia sa do diskusie.  

Pani Vaškovičová prezentuje názor, že podmienky nájomnej zmluvy sú neustále menené 

a upozorňuje na dynamické zmeny v jednaní. Ako problém vidí časť padnutej fasády 

z predchádzajúceho dňa, odtrhnutý kus fasády vníma ako veľký problém. Je rada, že sa 

nestalo nešťastie v zmysle pádu kusu fasády na človeka alebo dieťa.  

Pán Pavlovič sa vyjadruje, že má pocit akoby zamestnanci školy chceli EZŠ zavrieť.  

Pani riaditeľka Danišová zdôrazňuje, že všetci si školu vážia a ich hlavným cieľom je ju 

zachovať. Podľa pani riaditeľky Danišovej je tu však nejasná budúcnosť v zmysle zjednávania 

nájomnej zmluvy na 2 roky a v nejasnosti budúcnosti po uplynutí 2 rokov. Pani riaditeľka 

Danišová vyjadruje obavu z komunikácie s rodičmi pri zápise nových žiakov EZŠ. Pani 

riaditeľka dôrazne odmieta presúvanie zodpovednosti za zrušenie školy na zamestnancov. 

Zdôrazňuje, aby nebola zodpovednosť presúvaná na učiteľov a aby nebol dôsledok zrušenia 

školy kladený ako vina zamestnancom školy. Zamestnancom školy záleží na fungovaní školy 

a vzdelávaní žiakov, avšak myslia aj na svoje rodiny a finančné záväzky, ktoré zo znížených 

pracovných úväzkov nebudú schopní plniť. 

Brat biskup, Ján Hroboň, vstupuje do diskusie s obavou o budúcnosť školy z dôvodu 

nespokojnosti pedagogických zamestnancov s finančným príspevkom na nájomné.  

Pani Palkovičová opakuje svoje tvrdenie, že zamestnanci školy očakávali pomoc od 

zriaďovateľa školy ZD ECAV a možnosť školného vo forme príspevku na nájomné chápali 

len ako jednu z alternatív.  

Pani Vinczeová reflektuje na vyjadrenie pani Palkovičovej, že už minimálne dva roky 

prebieha spoločná diskusia o možnosti zavedenia školného, ktoré by v plnej výške pokrývalo 

výlučne nájom budovy, v ktorej sídli EZŠ. Nerozumie obavám prezentovaných zo strany 

pedagogických zamestnancov a dopĺňa, že v súčasnosti iná možnosť ako výška nájomného 

20 000 € uhradená finančným príspevkom rodičov EZŠ a odpustenie príspevku do Fondu 

cirkevného školstva je jedinou možnosťou pre zachovanie školy. Dodáva, že ak CZ Staré 

Mesto prezentovalo na neformálnom stretnutí s tromi členmi Rady školy názor, že podstatná 

časť nájomného bude vrátená škole vo forme platby za opravy a revitalizáciu, nerozumie, 

prečo nie sú ochotní túto skutočnosť akceptovať v nájomnej zmluve. Pani Vinczeová ešte raz 

pripomína, že pre zachovanie školy je len možnosť zavedenia školného určeného na platbu 

nájomného, iná možnosť nie je. Ak táto cesta nie je prípustná pre pedagogických 

zamestnancov, ostáva možnosť zrušenia školy.  

Pani Dinžíková uvádza, že zavedením finančného príspevku na nájomné a uzavretím 

nájomnej zmluvy na 2 roky by bol poskytnutý dostatočný časový priestor na riešenie 
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existenčnej situácie ďalšej budúcnosti školy. Nie je možné, aby sa po dvoch rokoch 

zopakovala situácia. Apeluje na priebežné a aktívne riešenie tejto situácie.  

Pani Vinczeová uvádza, že nová budova školy je aktívne hľadaná a pochybnosti ostatných 

o aktívnom konaní zriaďovateľa ZD ECAV vznikajú z dôvodu, že z hľadania neprichádzajú 

konkrétne závery a návrhy budov. Pani Vinczeová má úprimný záujem na hľadaní novej 

vhodnej budovy, je otvorená tipom z okolia. Z vlastnej iniciatívy oslovili mestské časti aj 

magistrát, voľné budovy vhodné pre EZŠ momentálne nie sú. Zo strany ZD ECAV je 

k dispozícii budova na Holičskej v Petržalke, ktorá však nie je v dobrom stave, preto je 

potrebné zhodnotiť stav budovy a vyčísliť opravy. Zdôrazňuje, že sa budúcnosťou EZŠ 

pravidelne zaoberajú  a tejto škole venujú najväčšiu pozornosť zo všetkých.  

Pani Žitňanová adresuje otázku na prítomné predsedníctvo zriaďovateľa školy ZD ECAV 

ohľadom možnosti predaja budovy zo strany jej majiteľa CZ Staré Mesto.  

Pani Vinczeová odpovedá pani Žitňanovej, že CZ Staré Mesto ako majiteľ budovy neuvažuje 

o predaji budovy. CZ Staré Mesto nemá záujem predávať svoje budovy a majetok.  

Brat biskup, Ján Hroboň, dopĺňa vyjadrenie pani Vinczeovej, že suma historickej budovy 

v priamom centre Starého Mesta je nevyčísliteľná. Brat biskup uvádza príklad Evanjelického 

gymnázia v Banskej Bystrici, ktoré si na potreby kúpy budovy školy od prislúchajúceho CZ 

vzalo úver vo výške 300 000 €, ktorý bude sama škola splácať.  

Pani Dinžíková uvádza príklad cirkevnej školy Narnia, ktorá má zavedené školné ako formu 

príspevku, aby nebola znížená dotácia zo strany štátu pre školu. Pani Dinžíková sa zaujíma, či 

by bola uzavretá zmluva o finančnom príspevku na nájomné vo forme školného s rodičmi.   

Pani Šebestová vstupuje do diskusie a uvádza, že rokovania k prenájmu budovy začali ešte 

v septembri 2020 a odkazuje na dokument, v ktorom zriaďovateľ školy ZD ECAV v zastúpení 

predsedníctva brata biskupa, Jána Hroboňa, a pani Vinczeovej vysvetlil celú genézu rokovaní 

s majiteľom budovy CZ Staré Mesto (Príloha č. 9 – Stanovisko predsedníctva ZD ECAV). 

S obsahom listu boli všetci rodičia žiakov EZŠ a zamestnanci informovaní. Nová nájomná 

zmluva na školský rok 2021/2022 bola podpisovaná v októbri a nie je ňou pokrytý celý 

školský rok, nakoľko ten končí 31. augusta 2022 a nájomná zmluva bude ukončení 31. júla 

2022. Pani Šebestová uvádza, že je potrebné si uvedomiť, že toto nie je štandardná situácia 

a partner na druhej strane tiež nie je štandardný.  

Pani Dinžíková prosí o informáciu, či nová nájomná zmluva pokryje celé dva školské roky 

v zmysle jej skončenia dňom ukončenia prislúchajúceho školského roka.  

Pani riaditeľka Danišová odpovedá na otázku pani Dinžíkovej, že návrh nájomnej zmluvy je 

na 24 mesiacov, čo znamená, že novouzavretá nájomná zmluva od 1. augusta by opäť končila 

31. júla, mesiac pred ukončením prebiehajúceho školského roka.  

Pani Šebestová uvádza, že časové pokrytie dvoch školských rokov v plnom rozsahu by mohlo 

byť predmetom ďalšieho rokovania s majiteľom budovy CZ Staré Mesto.  

Pani riaditeľka Danišová cíti neistotu z priebehu ďalších rokovaní a má obavu z opakujúcej sa 

situácie o dva roky.  
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Pani Šebestová vyjadruje svoj záujem otvorenia rokovaní aj s bratom generálnym biskupom, 

Ivanom Eľkom.  

Brat biskup, Ján Hroboň, informuje prítomných členov Rady školy a hostí, že v budúcnosti 

hrozí problém prenájmu budovy aj pri EL, ktoré majú v zriaďovateľskej pôsobnosti, nakoľko 

zmluva s VÚC je uzavretá do roku 2023. Protihodnotou prenájmu budovy na Vranovskej je 

poskytnutie priestorov strednej vinárskej školy v Modre. Brat biskup informuje, že na EL sa 

objavili finančné problémy s financovaním bytov pre zahraničných lektorov. Na apel pani 

Dinžíkovej, aby EL pomohlo EZŠ s platbou nájomného, nakoľko dlhé roky boli práve z EZŠ 

presúvané pani riaditeľkou Prostredníkovou a školským tajomníkom ZD ECAV, pánom 

Žilinčíkom, schválené finančné prostriedky, uvádza brat biskup, že toto zo strany EL nie je 

možné, nakoľko tam nie je v súčasnosti dobrá situácia. 

Pani riaditeľka Danišová vysvetľuje, že väčší počet prijatých finančných prostriedkov od štátu 

na EZŠ bol z dôvodu počtu žiakov do 150 a z toho vyplývajúceho väčšieho koeficientu 

finančného príspevku na jedného žiaka. V súčasnosti je počet žiakov vyšší ako 150, a preto je 

koeficient na jedného žiaka podstatne nižší, finančný pokles je badateľný.  

Pani Dinžíková uvádza, že podľa vysvetlenia pani riaditeľky Prostredníkovej boli finančné 

prostriedky presúvané z dôvodu vyrovnania platov pedagogických zamestnancov EL vo 

vzťahu k výške platu pedagogických zamestnancov EZŠ.  

Pán Demko pripomína, že z finančných prostriedkov EZŠ bol poskytnutý príspevok na opravu 

telocvične na EL Vranovská a zároveň sa uskutočňovali pravidelné príspevky na bývanie 

zahraničných lektorov.  

Pani Šimove v závere opakuje a zdôrazňuje, že hlavným cieľom a prioritou zamestnancov 

školy, pedagogických i nepedagogických, je, aby škola pokračovala a nezanikla.  

Pani Šebestová vyzvala prítomných členov a hostí, aby predniesli svoje príspevky do 

diskusie. Nikto z prítomných neprejavil záujem sa vyjadriť. Pani Šebestová po diskusii 

s prítomnými členmi Rady školy predniesla záverečné stanovisko zo zasadnutia Rady školy:  

 

Zamestnanci školy, rodičia a zriaďovateľ školy ZD ECAV majú úprimný záujem o to, 

aby Evanjelická základná škola v Bratislave pokračovala vo svojej činnosti.  

Vzhľadom k podmienkam nájomnej zmluvy 20 000 €/ročne sú rodičia ochotní 

prispievať na nájomné školným vo forme pravidelného mesačného finančného 

príspevku vo výške 20 €/mesačne. 

 

Pani Šebestová vyzvala osem prítomných členov, aby hlasovali za vyššie uvedené stanovisko. 

Za hlasovalo 8 členov, proti 0 členov a 0 členov sa zdržalo hlasovania.  

Pani Šebestová prosí prítomné predsedníctvo zriaďovateľa ZD ECAV, aby po zasadnutí 

dištriktuálneho presbyterstva ZD ECAV prišla oficiálna informácia, ktorá by mohla byť 

zverejnená aj na webovej stránke školy.  
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Pani Vinczeová prisľúbila, že ihneď po skončení dištriktuálneho presbyterstva, bude z ich 

strany zaslaná oficiálna informácia výsledku rokovania dištriktuálneho presbyterstva.  

Pani riaditeľka Danišová sa informuje u pani Vinczeovej, či môže spustiť informovanie 

o zápise pre budúcich prvákov, nakoľko oznam o zápise do prvého ročníka musí byť 

uverejnený do 30. marca a zápis je plánovaný po Veľkej noci. Dovtedy musí prebehnúť 

prihlasovanie na zápis a taktiež PR.  

Pani Vinczeová nevie, aký bude výsledok dištriktuálneho presbyterstva, nakoľko ide 

o kolektívny orgán, ale podporné stanovisko Rady školy vníma pozitívne. Nedokáže však 

garantovať výsledok zasadnutia dištriktuálneho presbyterstva. Na otázku pani riaditeľky 

Danišovej súhlasí so začiatkom PR aj zdieľaním informácie o zápise do prvého ročníka. Ak 

by sa čokoľvek zmenilo, po zasadnutí dištriktuálneho presbyterstva a vydaní oficiálnej 

informácie sa v apríli uvedie, že škola ďalej nebude pokračovať vo svojom fungovaní.  

Pani Šebestová sa informuje o možnosti byť prítomná na zasadnutí dištriktuálneho 

presbyterstva v prípade vzniknutých otázok pri rokovaní o budúcnosti EZŠ.  

Pani Vinczeová súhlasí s účasťou hostí na dištriktuálnom presbyterstve.  

Pani Dinžíková vyjadruje prosbu na prítomné predsedníctvo zriaďovateľa ZD ECAV, aby 

v prípade odsúhlasenia ďalšieho fungovania školy dištriktuálnym presbyterstvom, boli zo 

strany zriaďovateľa na spoločné rokovania s majiteľom budovy CZ Staré Mesto pozvané aj 

pani riaditeľka Danišová a pani Šebestová ako predsedníčka Rady školy.  

Brat biskup, Ján Hroboň, nevidí problém v pozvaní pani riaditeľky Danišovej a pani 

Šebestovej na spoločné rokovanie s majiteľom budovy CZ Staré Mesto, kde budú dohadované 

podmienky nájomnej zmluvy. 

Nikto z prítomných členov Rady školy a hostí nepredniesol ďalší príspevok do otvorenej 

diskusie. 

 

5. Ukončenie zasadnutia Rady školy 

Pani Šebestová poďakovala všetkým prítomným členom Rady školy, predsedníctvu ZD 

ECAV a všetkým hosťom za účasť a ukončila zasadnutie Rady školy. 

 

V Bratislave dňa 20. marca 2022 

 

_______________________    __________________________________ 

Mgr. Eva Adamove     Ing. Silvia Dinžíková Mojzisová 

            zapisovateľka                                      overovateľka  
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Príloha č. 1 – Vyhodnotenie prieskumu o príspevku na nájomné 
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Príloha č. 2 – Žiadosť o stretnutie, pozvanie na zasadnutie Rady školy, list zo dňa 1. 2. 2022 
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Príloha č. 3 – Odpoveď na stretnutie, list zo dňa 24. 2. 2022 
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Príloha č. 4 – Odpoveď na list zo dňa 24.2.2022, list zo dňa 6. 3. 2022 
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Príloha č. 5 – List od CZ Staré Mesto, list zo dňa 8. 3. 2022 
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Príloha č. 6 – List od CZ Staré Mesto, list zo dňa 27. 9. 2021 
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Príloha č. 7 - Potvrdenie ZD ECAV, list zo dňa 28. 6. 2021 
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Príloha č. 8 – Otvorený list pedagogických a nepedagogických zamestnancov EZŠ 

v Bratislave k aktuálnej situácii na škole, list zo dňa 14. 3. 2022 
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Príloha č. 9 – Stanovisko predsedníctva ZD ECAV 
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