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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 2021/2022  

Evanjelická základná škola Palisády 57, 811 06 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá: PaedDr. Anna Pukajová, riaditeľka Evanjelickej základnej školy 

Vypracovala: Mgr. Simona Danišová, poverená vedením školy do 30. júna 2022 

Prerokované na zasadnutí pedagogickej rady školy dňa  

na zasadnutí Rady školy pri EZŠ dňa  

Stanovisko Rady školy Evanjelickej základnej školy: 

Rada školy EZŠ odporúča Západnému dištriktu ECAV na Slovensku,  zriaďovateľovi školy, 

schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, je výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2021/2022. 

 

18. 10. 2022

31. 08. 2022
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1. Údaje o škole:  

Evanjelická základná škola 

Palisády 57, 811 06 Bratislava 

Telefón: 02 52 96 73 89 

Web-sídlo: ezs.ba 

e-mail: zakladna.skola@ezs.ba 

 

2. Vedúci  zamestnanci a ich funkcie: 

  Mgr. Simona Danišová, poverená riadením školy  

PaedDr. Anna Pukajová, riaditeľka (od 01. 07. 2022) 

Mgr. Petra Palkovičová, poverená zastupovaním riaditeľky od 1,1,2022 do 31. 7. 

2022 

Mgr. Judita Horváthová, vedúca vychovávateľka 

 

3. Členovia Rady školy  

Od 27. januára 2022 v zložení:  

• zástupcovia pedagogických zamestnancov:  

Mgr. Eva Adamove Mgr. Janko Svetlik  

• zástupca nepedagogických zamestnancov: 

Ing. Mgr. Silvia Dinžíková Mojzsisová  

• zástupcovia rodičov:  

Mgr. Mária Šebestová (predseda), 

Mgr. Ondrej Majling (podpredseda)  

Nina Vaškovičová 

Martin Demko 

Pavol Pavlovič 

• zástupcovia zriaďovateľa:  

PaedDr. Vladimír Daniš  

Mgr. Eva Kolesárová  

Mgr. Radomír Vařák 

E-mail: radaskoly@ezs.ba 

4. Zriaďovateľ 

Západný dištrikt ECAV na Slovensku  

Nám. SNP 5 960 66 Zvolen  

Telefónne číslo: 045/520 36 44 0907 213 000  

Adresa elektronickej pošty: skoly@zdecav.sk biskup@zdecav.s1.  

5. Činnosť rady školy 

Rada školy pri Evanjelickej základnej školy zasadala v tomto školskom roku štyrikrát 

podľa stanoveného harmonogramu na vyjadrenie sa k správam, ktoré jej vedenie EZŠ 

poskytlo v zmysle predpisov a prerokovanie bodov prinesených jednotlivými členmi a 

to v dňoch: 9. 9. 2021, 14. 10. 2021, 2. 2. 2022, a 20. 5. 2022.  

mailto:biskup@zdecav.s1
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Okrem uvedených zasadnutí sa konalo ustanovujúce zasadnutie Rady školy, po 

uplynutí funkčného obdobia Rady školy ustanovenej v januári 2017. Toto zasadnutie 

sa uskutočnilo v on-line forme z dôvodu nepriaznivých epidemiologických podmienok 

8 dňa 27. januára 2022.  

Konalo sa aj mimoriadne zasadanie 17. 3. 2022 vedúce k odporúčaniu dištriktuálnemu 

presbyterstvu západného dištriktu ECAV na Slovensku o zachovaní a udržaní 

Evanjelickej základnej školy v Bratislave, v súvislosti s prebiehajúcimi rokovaniami o 

podmienkach novej nájomnej zmluvy budovy Evanjelickej základnej školy s 

predsedníctvom Cirkevného zboru Staré Mesto. V súvislosti s nájomnou zmluvou, jej 

podmienkami a cenou nájmu sa konalo i zasadnutie Rady školy dňa 21. apríla 2022.  

V máji 2022 bolo zriaďovateľom vypísané výberové konanie na pozíciu riaditeľa 

Evanjelickej základnej školy a dňa 27. júna 2022 sa uskutočnilo výberové konanie. 

Výberovým konaním bola na vymenovanie do funkcie riaditeľky školy Radou školy 

navrhnutá PaedDr. Anna Pukajová.  

6. Počet žiakov  
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7. Počet zamestnancov 

K 30. 6. 2022 bol počet všetkých zamestnancov školy 21, z toho bolo 15 pedagogických a 6 

nepedagogických zamestnancov.  

8. Plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 

2 nekvalifikovaní  vyučujúci (z toho jeden získal požadovanú kvalifikáciu). 

9. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
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V školskom roku 2021/2022 sa uskutočnili aj celoslovenské testovania: testovanie piatakom – 

Testovanie 5 a testovanie deviatakov – Testovanie 9.  

Testovanie 9 sa uskutočnilo 6. apríla 2022, zúčastnilo sa 13 žiakov 9.A triedy z toho 

1 v náhradnom termíne. Žiaci získali z matematiky v priemere 63,6 % a zo slovenského 

jazyka a literatúry 71,9 %. Výsledky našich žiakov boli v porovnaní s národným priemerom 

nadpriemerné, a to z matematiky o 10,4 % a zo slovenského jazyka a literatúry o 12,8 %. 

Testovanie 5 sa uskutočnilo 18. mája 2022, zúčastnilo sa 27 žiakov 5. A triedy, 2 žiaci 

sa testovania nezúčastnili zo zdravotných dôvodov. Žiaci získali z testu z matematiky 76,4 % 

a zo slovenského jazyka a literatúry 82 %. Výsledky našich žiakov boli v porovnaní 

s národným priemerom taktiež nadpriemerné, a to z matematiky o 15,4 % a zo slovenského 

jazyka a literatúry o 12,8 %.  

Žiaci 5. ročníka sa zúčastnili aj dobrovoľného testovania piatakov s názvom Komparo 5, ktoré 

sa uskutočnilo 17. marca 2022. Žiaci dosiahli v priemere z testu z matematiky 58 %, 

zo slovenského jazyka a literatúry 55 % a zo všeobecných študijných predpokladov 60 %. 

10. Aktivity organizované Evanjelickou základnou školou 

• Európsky deň jazykov  

• Colour week 

• Easter egg hunt  

• Výstava a prezentovanie projektov: My friends: triedna súťaž v prezentácii 

projektov v anglickom jazyku spojená s výstavou. 

• Angličtina v teréne: interaktívna prechádzka Starým mestom spojená s riešením 

rôznych zaujímavých úloh v angličtine. 

• Interaktívne divadelné predstavenia v anglickom jazyku: American dream,, Mr. 

Wolf goes to England. 

• Grammar battle: prvý ročník školskej súťaže tímov zložených z troch alebo štyroch 

žiakov. Súťaž je zameraní na aktívny tréning rôznorodých gramatických javov v 

praxi.  

• Výtvarný ateliér v exteriéri – zážitková forma vyučovania. 

• Fotografická súťaž Jarné prebúdzanie – úlohou žiakov bolo vyjadriť fotografiou 

jarnú atmosféru.  

• Športový deň pri príležitosti MDD – sa uskutočnil v Horskom parku v Bratislave. 

Žiaci súťažili v rôznych disciplínach: bez, beh po schodoch, skoky vo vreciach a 

preťahovanie lanom.  

• Divadelné predstavenia: Deduško, Tajný denník Adriana Mola, Mamma mia, 

Cyrano z predmestia. 

• Film Nezastaviteľný – premietanie filmu v kine Lumiér, obsahom filmu bolo 

prekonávanie prekážok v živote zdravotne znevýhodneného chlapca. 

• Deň reformácie  
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• Noc s Andersenom – prespávačka v škole spojená s čítaním, počúvaním a 

dramatickým spracovaním najznámejších rozprávok dánskeho rozprávkara Hansa 

Christiana Andersena.  

• Deň matiek – vyznaj mamine lásku z plného hrdla.  

• Koľko radosti sa zmestí do škatule od topánok – podpora Domova detí v Banskej 

Bystrici a Útulku pre matky s deťmi Debora, obe sú strediská Evanjelickej 

Diakonie,  

• Aktivity v Školskom klube detí (Môj šarkan, Jesenný futbalový turnaj, Rýchly 

bežec, Detská misia, Zimná výzdoba chodby a trieda, karneval, ....)  

• Valentínska pošta  

• Deň otvorených dverí prostredníctvom video nahrávky uverejnenej na webovom 

sídle školy a oficiálnom Facebookovom profile školy. Exkurzie a výlety.  

• Biofarma Príroda, Stupava – žiaci piateho, šiesteho a ôsmeho ročníka.  

• Literárno-dejepisná exkurzia Orava – žiaci šiesteho a siedmeho ročníka.  

• Literárno-dejepisná exkurzia Turiec a Považie – žiaci piateho, ôsmeho a deviateho 

ročníka.  

• Návšteva Múzea holokaustu v Seredi – žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. - 

Hvezdáreň Hlohovec – žiaci štvrtého ročníka.  

• Mestská knižnica v Bratislave – „Knižný lov“ 

• FabLab Bratislava – tvorivé dielne v priestoroch Vedeckého parku Univerzity 

Komenského – žiaci ôsmeho a deviateho ročníka. 

• Návšteva výstav v Bibiane. 

• Projektové tematické vyučovanie – tvorivé dielne (drôtikovanie, modelovanie) 

v CVČ na Štefánikovej, Bratislava. 

• Návšteva farmy Margitin dvor, expozície hradu Červený Kameň. 

Záujmová činnosť žiakov 

Nemčina hrou  

Pestovateľský krúžok   

Španielčina pre začiatočníkov 

11. Projekty, do ktorých sa škola zapojila 

Plán obnovy a odolnosti SR – nákup edukačných publikácií pre cudzie jazyky (apríl 2022) 

Projekt bol vyhlásený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na získanie 

finančnej dotácie na nákup edukačných publikácií pre cudzie jazyky z mechanizmu Plánu 

obnovy a odolnosti SR. Finančné prostriedky budú použité na nákup učebníc anglického a 

nemeckého jazyka pre žiakov 3. až 9. ročníka. Termín ukončenia projektu je 30. októbra 

2022.  

Výzva „Podpora DPŠ a RŠ pre učiteľov“ (november 2021) Výzva bola vyhlásená 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na získanie finančných prostriedkov pre 

podporu získavania kvalifikácie pedagogických zamestnancov. O finančnú podporu si 

požiadal jeden pedagogický zamestnanec našej školy, študujúci rozširujúce štúdium na 
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Univerzite Komenského v Bratislave. Škole bola poskytnutá finančná dotácia v sume 350 €, 

ktorá bola následne preposlaná študujúcemu pedagogickému zamestnancovi. Projekt bol 

vyhodnotený cez elektronický formulár v januári 2022. 

Biela pastelka – zbierka vyhlásená Úniou nevidiacich a slabozrakých. 

Pomoc pre Ukrajinu – rodičia, žiaci a učitelia prispeli do zbierky školských potrieb pre deti z 

Ukrajiny a pomohli s triedením humanitárnej pomoci na zbernom mieste v Auparku v 

Bratislave, o tejto pomoci bol uverejnený aj článok v Evanjelickom posle spod Tatier. 

Dlaň dokorán – celoslovenská výzva (reťaz detských dobrých skutkov). - vyučovanie v 

prírode (prvý stupeň),  

Čerstvé hlavičky – čerstvé ovocie a zelenina zdarma z Kauflandu každý týždeň pre žiakov 

našej školy. - školské kolá predmetových olympiád a iných súťaží.  

12. Výsledky inšpekčnej činnosti  

V školskom roku 2021/2022 neprebehla na EZŠ inšpekcia. Komplexná inšpekcia bola na EZŠ 

vykonaná v novembri 2014. 

13. Priestorové a materiálno-technické podmienky  

Evanjelická základná škola sídli od 30. júna 2010 sídli v budove na Palisádach 57. Budovu 

má škola v prenájme. Budova je majetkom Cirkevného zboru ECAV Bratislava – Staré 

Mesto. Budovu sme mali od r. 1993 poskytnutú bezodplatne, v rokoch 2005 až 2009 bolo 

stanovené nájomné – započítavanie investovaných prostriedkov do rekonštrukcie jedálne. Od 

roku 2010 sme mali budovu v prenájme za 2 €/rok. V tomto školskom roku bola cena nájmu 

budovy školy v sume 35 000 €/rok. Škola má špeciálnu počítačovú učebňu so 16 počítačmi. 

Vyučujúce na 1. stupni majú k dispozícii dve interaktívne tabule, konkrétne v triedach 1. A a 

3. A. V ostatných triedach majú učitelia možnosť využívať projektory. Minulý školský rok sa 

nám podarilo z finančných prostriedkov z Fondu pre cirkevné školstvo ZD na Slovensku 

zakúpiť dve interaktívne tabule pre 2. stupeň. Tieto tabule sú k dispozícii pedagógom v 

učebniach na druhom poschodí. Naplánované zriadenie jazykového laboratória na výučbu 

cudzích jazykov – anglický jazyk a nemecký jazyk – sa nám podarilo zrealizovať v októbri 

2021. Žiaci Evanjelickej základnej školy sa využívaním jazykového laboratória učia správnu 

výslovnosť, prízvuk a učia sa lepšie porozumieť hovorenému slovu jednotlivých cudzích 

jazykov. Na výučbu biológie boli tento školský rok zakúpené mikroskopy s príslušenstvom v 

celkovom počte 16 kusov. Mikroskopy boli na základe žiadosti zabezpečené Občianskym 

združením Palisády 57. Zbierka kabinetu biológie bola doplnená ešte ďalšími dvoma 

pomôckami, a to modelom srdca a interaktívnym tričkom. Aj tieto učebné pomôcky boli 

zakúpené OZ Palisády 57. 
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14. Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré 

výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola nedostatky 

Škola vo všeobecnosti dosahuje dobré vzdelávacie výsledky, o čom svedčí aj stály záujem o 

vzdelávanie v nej, výsledky celoslovenských meraní vedomostí žiakov základných škôl 

organizované NÚCEM i výsledky žiakov v okresných, krajských a celoslovenských kolách 

rôznych súťaží. Medzi nedostatky patrí priestorové vybavenie v budove na Palisádach, kde 

chýba telocvičňa, ale i väčší školský dvor pre popoludňajšie aktivity.  

Silné stránky EZŠ:  

- duchovný rozmer školy,  

- kvalitná výučba zo strany pedagógov,  

- záujem žiakov o štúdium, ich prirodzená zvedavosť a motivácia k vzdelávaniu,  

- vysoká kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov, postupné zvyšovanie ich jazykových a 

iných zručností, 

- vzdelávanie pedagógov v rôznych oblastiach prostredníctvom školení, webinárov a i.,  

- postupná modernizácia vyučovacieho procesu, 

- ochota žiakov zapojiť sa do školských, okresných a celoslovenských súťaží, do školských 

zberov a projektov,  

- široká ponuka mimoškolskej záujmovej činnosti prostredníctvom Súkromnej základnej 

umeleckej školy a Občianskeho združenia Krúžky v škole,  

- spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,  

- zlepšujúce sa materiálno-technické vybavenie školy: tablety, interaktívne tabule, 

zrenovovaná internetová sieť, školský rozhlas, kamerový systém,  

- školská knižnica, ktorá poskytuje nielen svoju primárnu úlohu – miesto kde si žiaci požičajú 

knihy, ale je to multifunkčný priestor pre organizovanie besied, diskusií, workshopov a iných 

podujatí, 

 - školský dvor, ktorý poskytuje priestor na oddych a relaxáciu,  

- výborná spolupráca s OZ Palisády 57.  

Slabé stránky EZŠ:  

- škola sídli v prenajatých priestoroch, nájomná zmluva budovy na 2 roky – škola nemá 

priestor na dlhodobé plánovanie rekonštrukcie interiérových a exteriérových priestorov – 

oprava fasády,  

- nedostatok mužov v pedagogickom zbore,  

- nedostatok učiteľov fyziky, matematiky, chémie a informatiky na trhu práce,  

- telocvičňa mimo objektu školy,  

- škola sídli v Bratislavskom samosprávnom kraji a tým vznikajúce obmedzenie možnosti 

podávať žiadosti na granty z EÚ.  

Príležitosti EZŠ:  

- ďalšie vzdelávanie učiteľov,  

- modernizácia vybavenia školy,  

- modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu,  

- zapájanie sa do rozvojových projektov a výziev MŠ SR, získavanie finančných prostriedkov 

na rozvoj školy, 
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 - vybudovanie dielne pre rozvíjanie manuálnych zručností žiakov, 

 - zvyšovanie informovanosti o škole v rámci cirkevných zborov Bratislavského seniorátu,  

- zvyšovanie duchovného povedomia žiakov prostredníctvom návštev v cirkevných zboroch 

Bratislavského seniorátu.  

Ohrozenia EZŠ:  

- vplyv nepriaznivého demografického vývoja na Slovensku,  

- nedostatok financií pre neštátne školy a školské zariadenia,  

- nedostatočné finančné ohodnotenie kvalifikovaných pedagogických pracovníkov v 

spoločnosti,  

- prenajatá budova školy. 

15. Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

• 15 

16. Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa 

vypracúva 

• 10  

17.  Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole a počet 

žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole 

• 25 
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18. Výsledky hodnotenia žiakov

 

Podrobnejšie informácie o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu, súťažiach a 

umiestnení našich žiakov v jednotlivých súťažiach sú uvedené v Správach o činnosti 
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metodického združenia a predmetových komisií v prílohe Správy o výchovno-vzdelávacej 

činnosti EZŠ.  

V súlade s vyhláškou č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení upravila dňa 22. 08. 2022 

PaedDr. Anna Pukajová. 




