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 Zápisnica zo stretnutia členov Rady rodičov pri Evanjelickom lýceu, 

Vranovská 2, Bratislava 851 01    

zo dňa 13.09.2017  

 

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. Správa o platení príspevku do OZ Lýceum v minulom školskom roku 2016/17 

(informácia od pani Píseckej, resp. p. Kuciánovej) 

4. Správa o čerpaní prostriedkov v súlade so schváleným rozpočtom a plán rozpočtu na 

školský rok 2017/2018  

5. Správa o riešení situácie  s terasou  v byte na Palisádach 

6. Doriešenie voľby nového vedenia OZ Lýceum, doplnenie novými členmi zo zástupcov 

Rady rodičov z 1. ročníkov a 2.B triedy. 

7. Informácia o splátkovom kalendári za Prírodovedné laboratórium na EL Vranovská 2 

8. Rôzne  

1. Pani dr. Gavurníková privítala prítomných zástupcov jednotlivých tried a členov RR, 

osobitne privítala nových zástupcov tried prvého ročníka, zástupcu 2.B, pani riaditeľku 

a otvorila rokovanie.  

2. Prítomní zvolili za zapisovateľku p. Hrebičkovú a za overovateľky p. Sečanskú a pani 

Gavurníkovú.  

3. Za základe informácie, ktorú pripravila pani Ing. Kuciáňová informovala pani riaditeľka 

prítomných o stave výberu členského príspevku, resp. o nedoplatkoch za jednotlivé triedy. 

Informácia nie je úplná, nakoľko pokladníčka pani Písecká je t.č. na dovolenke mimo SR. 

Medzi študentami, ktorí zatiaľ nemajú príspevok uhradený sú aj tí, ktorí ako tretiaci strávili rok 

v zahraničí. U nich je predpoklad, že polovičný príspevok vo výške 75 eur uhradili po návrate 

do SR, resp. uhradia teraz začiatkom školského roka. Riadny príspevok do OZ Lýceum zostáva 

vo výške 150 eur na celý školský rok 2017/2018 (študenti, ktorý tento školský rok strávia 

v zahraničí uhradia polovicu z celkovej sumy, t.j. 75 eur/ na celý školský rok 2017/2018). 

Termín úhrady príspevku na školský rok 2017/2018 členovia RR určili do 31.10.2017. 

Informácie o spôsobe platby ako aj číslo účtu, na ktorý je potrebné uhradiť príspevky 

obdržia triedni profesori aj zástupcovia rodičov. Pani Gavurníková rozpošle mailom 

jednotlivým členom vzorový list urgencie tým neplatičom, ktorý za minulý školský rok 

príspevok neuhradili a ktorý bude royposlaný po kontrole platenia príspevkov po 31.10.2017. 
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V prípade vážnych sociálnych dôvodov môžu rodičia podať žiadosť o možnosť platenia 

príspevku po čiastkach, resp. splátkovým kalendárom, kde uvedú dôvody svojej žiadosti. 

 Jednotliví zástupcovia tried dostanú v pondelok 18.09.2017 presnú informáciu ohľadom 

platby príspevku, podľa ktorej budú informovať rodičov.  Príspevok je potrebné uhradiť 

bezhotovostným prevodom na účet Občianskeho združenia Lýceum SK25 1100 0000 0029 

2088 2359, BIC: TATRSKBX, Názov účtu: Lýceum, Variabilný symbol: číslo pridelené 

študentovi školou, Konštantný symbol: 0968, Správa pre  prijímateľa: Priezvisko a meno 

ŠTUDENTA (nie rodiča). Platbu je potrebné preukázať triednej profesorke dokladom 

z banky (výpis z účtu, nie príkaz na úhradu  alebo ústrižkom poštovej poukážky).  

4. Správa o čerpaní prostriedkov v súlade so schváleným rozpočtom a plán rozpočtu na školský 

rok 2017/2018:  

Pani riaditeľka informovala o čerpaní v jednotlivých položkách (členovia dostali písomnú 

informáciu vo forme tabuľky s návrhom skutočného čerpania finančných prostriedkov za 

minulý školský rok 2016/2017). RR sa uyniesla a prosí  najmä rodičov nových študentov 

informovať, na čo sa vyzbierané prostriedky používajú, aby lepšie pochopili nevyhnutnosť 

príspevok uhradiť za svoje dieťa v plánovanom termíne. Tak isto zástupcovia dostali návrh 

rozpočtu na tento školský rok. 

Najväčšiu položku v rozpočte tvorí nájomné bytov, kde sú ubytovaní americkí lektori. Títo 

na našej škole pracujú za bežný tarifný plat  učiteľa na Slovensku, preto im prispievame na 

ubytovanie ( k tomu nás  zaväzuje aj Zmluva medzi ECAV a americkou stranou, kde je 

zakotvené, že prijímajúca strana hradí ubytovanie lektorom). Ide o byty, ktoré sú vo vlastníctve 

ECAV, spravuje ich organizácia cirkvi Reformata, nejde teda o komerčný prenájom. Každý 

lektor má k dispozícii jednu izbu v byte. Lektorom hradíme náklady spojené s udelením 

pobytu v SR (doklady pre Cudzineckú políciu) a zdravotné testy. 

 

Druhá najvyššia položka je splátka na laboratórium - Informácia o financovaní laboratória 

je v bode 7. ( Splátkový kalendár je určený a záväzný  pre obe zmluvné strany a je 

zakotvený v Zmluve o dielo medzi OZ Lýceum a firmou ITES). 

 

Rada rodičov každoročne prispieva 1.000 eurami na autobus pri výmennom pobyte 

študentov (Holandsko), taktiež sumou 1.000 eur prispievame na organizáciu  Evanjelického 

plesu (jediné a výnimočné kultúrne podujatie EL v Bratislave, kde sa stretávajú súčasní i bývalí 

študenti a učitelia a americkí lektori).  

 

Rad rodičov sa uzniesla na návrhu pani riditeľky zabezpečiť  Tričká s logom školy: 

o polokošele aj mikiny býva veľký záujem, študenti si ich mali v minulosti možnosť zakúpiť, 

lektorom sa dávali ako dar pri odchode zo školy. P. Imbondo prisľúbila kontaktovať firmu, 

ktorá dodáva darčekové predmety s potlačou a zistiť možnosť dať vyrobiť tričká a mikiny 

s Lutherovou ružou a nápisom „Evanjelické lýceum Bratislava“. 

 

V pláne na školský rok 2017/2018 je položka Oprava podlahy – 1.poschodie chodba (časť). 

Rozpočet na opravu je 18.000 eur, 13.000 sa bude hradiť z Nadácie M. Bela a náš finanč ný 

rozpočet počíta  s úhradou zvyšnej sumy, teda 5.000 eur. Z OZ Lýceum. 

 

Pani riaditeľka ďalej informovala o príprave výmeny veľkých sklenených výplní (chodba na 

prízemí a 1.poschodí). Výmenu bude zabezpečovať a financovať majiteľ budovy, t.j. VÚC, na 

potrebu výmeny sme už dlho upozorňovali a požadovali ju, v zimných mesiacoch je v týchto 
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priestoroch veľká zima (staré kovové rámy a obyčajné jednovrstvové sklo netesnia, výmenou 

okien sa zabezpečí aj šetrenie prostriedkov na vykurovanie budovy). 

 

Prítomní členovia RR jednomyselným hlasovaním  schválili  na svojom zasadnutí návrh 

rozpočtu na školský rok 2017/2018. 

 

V prípade záujmu rodičov môžu jednotlivý zástupcovia rodičov stručne informovať aj 

o ďalších položkách rozpočtu a zdôrazniť skutočnosť, že Rada rodičov  prostriedkami 

hospodári účelne. Je možné  rodičov, ktorí sa stretnutia rodičov dňa 18.09.2017 nezúčastnia 

informovať formou mailu prostredníctvom triednych profesoriek. 

5. Správa o riešení havarijnej situácie v prenajímanom byte na Palisádach, 5.poschodie (zlá 

izolácia podlahy a zlé vyspádovanie terasy, z ktorej pri každom daždi voda vytápala izbu 

americkej lektorky). Vďaka tlaku Rady rodičov a pani riaditeľky, ktorá pravidelne 

komunikovala s Reformatou  prišlo v letných mesiacoch 2017 k náprave, vykonali sa stavebné 

úpravy (nová dlažba, terasu má novú izoláciu, izbu lektorky je nanovo vymaľovaná). 

6. Pani Gavurníková informovala o potrebe zvoliť v triedach zástupcov do Rady rodičov 

z  prvých tried a nanovo zvoliť záastupcu v  2.B triede, resp. potvrdiť členstvo už zvolených 

zástupcov z vyšších ročníkov na stretnutí rodičov v pondelok 18.09.2017. Na tomto stretnutí 

bude aj potrebné rodičov informovať o návrhu Rady rodičov k voľbe Správnej rady OZ 

„Lýceum“ na začínajúci školský rok,(ako to vyplýva zo Stanov OZ Lýceum),  ktorý predložia 

rodičom na schválenie (stretnutie rodičov bude zároveň aj Valným zhromaždením O Lýceum). 

Prítomní členovia RR navrhli v súlade so Stanovami OZ „Lýceum“ ukončiť členstvo v OZ 

p.MUDr. Jozefovi Fábrymu, bývalému predsedovi a štatutárnemu zástupcovi OZ. Návrh bol 

jednomyseľne prijatý. Bola o tom vyhotovená samostatná zápisnica. 

Prítomní členovia RR navrhli na školský rok 2017/2018 za členov Správnej rady v súlade so 

Stanovami OZ „Lýceum“ týchto kandidátov:  

Predseda (štatutárny zástupca): p. RNDr. Gavurníková Gabriela, CSc. 

Členovia: p. Sečanská Eva, p. Chorvát Zdenko, p. Tesárová Zuzana, p. Hrebičková Milica 

(čestné členstvo) 

Prítomní členovia RR navrhli na školský rok 2017/2018 do funkcie kontrolóra p. Annu 

Dojčanovú.  

 

Oba návrhy kandidátov boli jednomyseľne prijaté. Bola o tom vyhotovená samostatná 

zápisnica. 

 

7. Minulý školský rok škola vybudovala a otvorila biologicko-chemické laboratórium, 

ktorého  cieľom bolo zabezpečiť experimentálnu výučbu  prírodovedných predmetov. Budova, 

v ktorej škola sídli je stará, technicky nevyhovujúca, a preto bolo potrebné urobiť a financovať 

novú kanalizáciu a rozvody elektriny i vody v triede, kde sa následne zariadilo laboratórium. 

Firma ITES  súhlasila so splátkovým kalendárom  rozpočítaným na tri roky pop odovzdaní 

kompletného laboratória) OZ Lýceum už uhradilo  prvú splátku firme ITES Vranov s.r.o., ktorá 

laboratórium vybudovala a dala do plnej prevádzky. Rada rodičov vyslovuje vďaku najmä p. 

Gavurníkovej, ktorá zabezpečovala komunikáciu s firmou ITES, prezentovala odborné návrhy 

a pripomienky ohľadom zariadenia a vybavenia laboratória a zabezpečila aj časť vybavenia 

laboratórnym sklom a pomôckami z darov rôznych inštitúcií. Tento rok budeme hradiť 2. 

Splátku podľa splátkového kalendára, najväčšia časť (posledná) sa bude platiť na budúci rok. 
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8. Pani riaditeľka informovala o situácii ohľadom potrebnej opravy podlahy v telocvični, ktorá 

sa prepadáva (nejde len o poškodenú podlahu, ale podľa všetkého o unikajúcu vodu,  ktorá 

spôsobuje škodu v telocvični). Po dohode s pani riaditeľkou  a zástupcami rodičov sa RR 

rozhodla spolu s EL podať žiadosť  a zapojiť sa do Výzvy Ministerstva školstva , vedy výskumu 

a športu SR o rekonštrukciu telocvične a dôrazne v tomto smere  konať pre bezpečnosť 

študentov Lýcea.. Naším spoločným úsilím chceme aj týmto vytvoriť základné podmienky pre 

výučbu telesnej výchovy na EL na Vranovskej2 v Bratislave. Požiadali sme preto p. riaditeľku, 

aby odvolávajúc sa na našu požiadavku a podporu, naďalej trvala na možnosti zapojiť sa do 

Výzvy MŠ SR a vážnu situáciu s telocvičňou takto riešiť. 

Členovia RR diskutovali o možnosti ako zefektívniť komunikáciu s pokladníčkou-hospodárkou 

p. Píseckou. Dobrovoľne a zadarmo dlhé roky túto funkciu vykonáva, ale nakoľko je pracovne 

veľmi vyťažená, našich stretnutí sa nezúčastňuje. Hovorili sme o možnosti uzavrieť s p. 

Píseckou  dohodu o vykonaní práce,  na základe ktorej by za svoju činnosť dostávala od OZ 

„Lýceum“ odmenu vo výške  200 eur ročne. V tomto smere bude pani riaditeľka rokovať s p. 

Píseckou. 

Členovia RR sa stretnú v pondelok 18.09.2017 pred stretnutím rodičov na riadnom 

rodičovskom združení, ktoré je zároveň aj Valným zhromaždením OZ Lýceum, aby si vyzdvihli 

v triedach podklady k platbe členského príspevku a návrhy na schválenie správnej rady Valného  

zhromaždenia. 

Zapísala: M. Hrebičková  

Overila p. Sečanská a p. Gavurníková 

V Bratislave 14.09.2017  

  

                                                                   

  

       

  

  

  

  

 

 


