Zápisnica zo stretnutia členov Rady rodičov pri Evanjelickom lýceu,
Vranovská 2, Bratislava 851 01
zo dňa 6.11.2017

Prítomní: členovia RR podľa prezenčnej listiny, pani riaditeľka Ing. Edita Prostredníková

Program:
1. Otvorenie schôdze a privítanie prítomných členov RR a vedenia školy
2. Voľba zapisovateľa a overovateľa
3. Informácia o pripravovaných voľbách a návrhoch kandidátov do RADY ŠKOLY
Evanjelického lýcea
4. Informácia o súčasnom stave Občianskeho združenia OZ „Lýceum“
5. Správa o platení príspevku do OZ „Lýceum“ v šk. roku 20017/18 (podľa výpisu z účtu
a porovnania s údajmi o avíze platby od rodičov)
6. Odsúhlasenie žiadosti na splátkový kalendár p. Benkovej (syn Samuel Benko, 1.B,
platba rozdelená na 2 splátky, a to mesiac október a november po 75, - €)
7. Informácie k Výzve k rekonštrukcii telocvične 2017
8. Rôzne

1. P. Gavurníková privítala prítomných zástupcov tried a členov RR a p. riaditeľku E.
Prostredníkovú a otvorila rokovanie predstavením plánovaného programu, ktorý bol
zaslaný zúčastneným aj predom.
2. Zapisovateľ stretnutia zo dňa 6.11.2017 je Zuzana Tesárová, overovateľ Gabriela
Gavurníková
3. Informácia o pripravovaných voľbách a návrhoch kandidátov do RADY ŠKOLY
EVANJELICKÉHO LÝCEA
Voľby zástupcov rodičov prebehnú samostatne pre Evanjelické lýceum (Vranovská 2 a
elokované pracovisko Palisády 57.
a. Predstavenie kandidátov
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- Mgr. Hana Dojčanová I.B – Vranovská
- RNDr. Gabriela Gavurníková – V.A – Vranovská
- Ing. Peter Nevedel – I.OB – Palisády
- MVDr. Karin Pástorová – I.OA – Palisády
- Ing. Zuzana Rovňáková – II.OB, III.OA – Palisády
b. Termín a miesto konania volieb:
-

13.11.2017, Vranovská 2, Bratislava

-

14.11.2017, Palisády 57, Bratislava

c. Priebeh volieb
- Voľby zástupcov rodičov do Rady Evanjelického lýcea sa uskutočnia na
triednych aktívoch. Na Vranovskej v pondelok, 13. novembra 2017, na
Palisádach v utorok, 14. novembra 2017.
- Voľby prebehnú v jednotlivých triedach odovzdaním hlasovacieho lístka
zástupcovi rodičov.
- Rodičia majú jeden hlasovací lístok. V prípade, že rodičia majú na škole
viacero detí, majú rovnako iba jeden hlas a hlasujú v triede najstaršieho
dieťaťa.
d. Volebná komisia
Členovia za OZ LYCEUM zvolili volebnú komisiu, a to:
- p. Hrušovskú
- p. Sečanskú
- (za tretieho člena volebnej komisie za 8 ročné gymnázium na Palisádach si navrhnú
Palisády samostatne)
Volebná komisia zodpovedá za to, že prevezme v zatvorených obálkach označené aj
neoznačené hlasovacie lístky od zástupcov jednotlivých tried bilingválneho gymnázia
dňa 13.11.2017. Zástupcovia rodičov z jednotlivých tried zaistia, aby sa do obálky dostal
rovnaký počet hlasovacích lístkov ako bol vydaný, bez ohľadu na počet hlasujúcich
rodičov (teda aj nevyplnené lístky musia byť vrátené v zalepenej obálke). Zalepená
obálka je „zapečatená“ podpisom cez uzáver. Platné sú tie hlasy, kde je kandidát
označený zakrúžkovaním. Volič môže označiť maximálne 3 kandidátov z navrhnutých.
Členovia volebnej komisie po ukončení volieb na oboch miestach volieb spoločne
otvoria obálky a hlasy spočítajú.
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4. Informácia o aktuálnom stave OZ Lýceum - p. Gavurníková informovala
prítomných o stave zmeny štatutára OZ Lýceum, kde došlo k zmene z Dr. Fábryho na
Dr. Gavurníkovú vrátane dosahu na bankový účet, podpisové vzory ai.
Zároveň p. Gavurniková s vyššie uvedenými zmenami informovala o pôsobnosti
hospodára p. Píseckej. Zúčastnení členovia odhlasovali odmenu pre hospodárku p.
Píseckú za doposiaľ bezodplatne vykonávanú prácu za obdobie 10 rokov spätne, a to
vo výške 2000,- (dvetisíc) €. Odmena jej bude vyplatená vkladom na osobný BÚ pani
Píseckej. Odmena je jednorázová. Predkladaný návrh o schválení jednorázovej
odmeny s podpismi jednotlivých zástupcov tvorí prílohu tejto zápisnice.
Schválenie ročnej odmeny za výkon práce hospodára bude predmetom nasledujúcich
stretnutí RR, najneskôr je však potrebné ju prerokovať do začiatku nasledujúceho šk.
roka 2018/19.
P. Prostredníková na základe výpisu z BÚ, žiada overenie a dožiadanie vrátenia
dvojitej platby poistného, ako aj preverenie doručenia faktúr za byty lektorov.
5. Na základe správy o platení príspevkov do OZ Lýceum prerokovali zástupcovia
rodičov postup pri doručovaní výziev na urgentné zaplatenie príspevku, ak doposiaľ
neboli zaevidované na BÚ.
Zároveň prítomní odsúhlasili:
- Odpustenie príspevku 150,- € pre Xenia Lapina, a to na základe žiadosti jej
zákonného zástupcu a opodstatnenosti jej žiadosti. P. Gavurniková e-mailom
oznámi žiadateľke, že RR vyhovela žiadosti o odpustenie príspevku
- Schválenie splátkového kalendára pre Samuel Benko, kde žiadateľka matka
menovaného sa zaviazala úhradu príspevku vo dvoch splátkach (október 2017
a november 2017), pričom prvá splátka v sume 75 eur už bola zrealizovaná.
Zástupcovia tried boli informovaní v detaile o absentujúcich platbách a zároveň sa
dohodli, na zaslaní urgencie dotknutým. P. Gavurníková e-mailom zašle návrh
komunikácie pre zástupcov RR a tí následne v spolupráci s triednymi učiteľmi doručia
návrhy dotknutým zákonným zástupcom, kde doposiaľ nebola evidovaná pripísaná
platba na BÚ. Súčasťou komunikácie bude aj tlačivo „Avízo a zaslaní platby
Občianskemu združeniu Lýceum, Vranovská 2, Bratislava“.
Pri dohodnutých zákonných zástupcoch, kde absentuje emailová komunikácia bude
výzva zasielaná listovou zásielkou prostredníctvom Slovenskej pošty.
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Zástupcovia RR sa jednohlasne dohodli na termíne doposiaľ neevidovaných platieb
príspevkov od rodičov do OZ Lýceum najneskôr do 30.11.2017.
6. Rokovací bod 6 bol obsiahnutý v predchádzajúcom bode
7. P. Prostredníkova a p. Gavurníková informovali prítomných o stave podania ohľadne
„Výzva k rekonštrukcii telocvične 2017“.
P. Gavurniková vysvetlila, aké sú podmienky na podanie výzvy a objasnila riziká neúspechu.
Za jedno z hlavných rizík je chýbanie vlastníckeho vzťahu k budove ( List vlastníctva),
doposiaľ postačovalo pri žiadostiach o verejné financie dokladovanie Zmluvou o dlhodobou
nájme, avšak uvedená Výzva „Telocvične 2017“ má v špecifikácii vlastníctvo nehnuteľnosti,
v ktorej žiadame rekonštrukciu telocvične na Vranovskej2 v Bratislave.
Každý projekt Komisia na Ministerstve školstva posudzuje samostatne, (písomné stanovisko
vyžiadala pani Gavurníková priamo od RNDr. Černého, ktorý bol koordinátorom uvedenej
Výzvy. Stanovisko v mailovej kominikácii bolo zaslané biskupovi ZD ECAV pánovi
Krivdovi, pánovi Hanúskovi ako aj pánovi Žilinčíkovi ). Výzva dovoľuje, aby zriaďovateľ
podal aj viac projektov, preto bol pán biskup vyzvaný o podpísanie a podanie oboch projektov
na rekonštrukciu telocviční ( Vranovská2,Bratislava a škola v Banskej Bystrici).
V prípade neúspechu pri uvedenej výzve p. Prostredníková a p. Gavurníková budú riešiť
zaistenie finančných prostriedkov prostredníctvom zriaďovateľa ako „haváriu“, nakoľko
podľa vypracovaného posudku aktuálny stav telocvične je posudzovaný ako havarijný a
ohrozujúci zdravie a bezpečnosť študentov počas absolvovania predmetu Telesná výchova.
8. V bode „Rôzne“ sa zástupcovia dotkli týchto oblasti v rámci diskusie:
- Darčekové predmety s logom školy – p. Gavurníková sa podujala skoordinovať
cenovú ponuku výroby, bude však potrebné zaistiť zo strany študentov 2-3 grafické
návrhy, aby sa uvedená cenová ponuka dala zrealizovať
- Príprava plesu prebieha podľa informácie p. Prostredníkovej, termín je plánovaný na
27.01.2018
- Aktualizácia WEB stránky – je potrebné zadať p. Drobčovej podnety pre update
zloženia Rady rodičov, ktorá pracuje školskom roku 2017/2018, zodpovedná p.
Gavurníková 25.11.2017
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- Výskyt hepatitídy podľa p. Prostredníkovej nebol potvrdený u žiadneho
z pedagógov a nie je podľa RÚVZ v Bratislave žiadne riziko nakazenia žiakov
a študentov.

Zápisnicu zapísala: Zuzana Tesárová
Overovateľ: Gabriela Gavurníková

V Bratislave 10.11.2017
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