
 Zápisnica zo stretnutia členov Rady rodičov pri Evanjelickom lýceu, 
Vranovská 2, Bratislava 851 01  zo dňa 17.9.2018 

 

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

 

Program zasadnutia Rada rodičov pri Evanjelickom lýceu, Vranovská 2, Bratislava 

17.9.2018  

1. Otvorenie schôdze, privítanie prítomných členov RR a vedenia školy  

2. Voľba zapisovateľa a overovateľa, schválenie programu  

3. Informácia o nezaplatených platbách príspevkov do OZ „Lýceum“ za uplynulý školský rok 

2017/2018  

4. Správa o havarijnej situácii s telocvičňou na Vranovskej 2 - aktivity, ktoré uskutočňovali 

podporné orgány školy spolu s vedením školy ( Rada školy pri El a EZŠ, Rada rodičov pri OZ 

„Lýceum“ spolu s vedením školy a zriaďovateľom školy ZD ECAV, Otvorený list Ministerke 

školstva a poslancom NR SR) 

5. Informácia ohľadom situácie s novým dodávateľom stravy - p. riaditeľka Prostredníková  

6. Čerpanie finančných prostriedkov OZ „Lýceum“ za šk. rok 2017/2018 a návrh rozpočtu na 

šk. rok 2018/2019  

7. Odsúhlasenie príspevku rodičov na rok 2018/2019 a spôsob uhrádzania príspevku od 

rodičov  

8. Návrh kandidáta do Rady Školy EL za zástupcu z radu rodičov a informácie o konaní 

volieb 

9. Plánovaná rekonštrukcia hygienických zariadení na Vranovskej 2- vypracovanie projektu 

rekonštrukcie hygienických zariadení (3000 eur? Platba z OZ Lýceum) 

10. 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 17.9.2018 je Zuzana Tesárová, overovateľ Gabriela 

Gavurníková. Prítomní členovia RR schválili program stretnutia 

3. P. Gavurníková a pani riaditeľka Ing. Edita Prostredníková  predložili správu 

o nezaplatených príspevkoch z predchádzajúcich období, a  to najmä z r. 2017/2018. 

Dobrovoľný príspevok vo výške 150,- Eur na jedného študenta na celý školský rok, 

krátený príspevok vo výške 75,- Eur v prípade študenta, ktorý študuje v zahraničí počas 

celého roku a príspevok vo výške  112,50,- Eur, ak študuje v zahraničí pol roka.   Prítomní 



zástupcovia tried obdržali zoznam nezaplatených príspevkov v jednotlivých triedach 

a zároveň dostali inštrukcie,  ako informovať rodičov na triednych aktívoch o finančných 

plneniach z OZ Lýceum, a tak aby zvýšili povedomie rodičov ako aj platobnú disciplínu. 

Zástupcovia rodičov za jednotlivé triedy boli zároveň upovedomení, aby diskutabilné platby 

porovnali  s avízami o platbách s triednymi profesormi.  

4. Situácia s telocvičňou na Evanjelickom lýceu, Vranovská 2, Bratislava je naďalej 

nedoriešená.  

Predmetom diskusie bola história krokov a opatrení pre riešenie tohto stavu, čo je aj 

obsahom otvoreného listu. Tento otvorený list pre ministerku  školstva a poslancom  NR 

SR je prílohou tejto zápisnice 

Otvorený list na MŠ a 

Poslancom NRSR.pdf
 

Z diskusie vyplynulo, že: 

- p. Prostredníková opakovane požiada zriaďovateľa, aby riešil havarijnú situáciu 

- prítomní navrhli otvorenie nájomnej zmluvy a preverenie zodpovednosti vlastníka budovy, 

a overenie, či technický stav a účel použitia vrátane telocvične sú zmluvne ošetrené  

- p. Gavurníková vyzvala prítomných na účasti pri stretnutí so zástupcami VÚC, o termíne 

stretnutia bude členov RR informovať emailom s predpokladom ešte počas septembra 

2018. Predbežne sa stretnutia zúčastnia: p. Gavurníková, p. Prostredníková, p. Šimove, 

p. Imbondová 

- p. Imbondová podotkla, že je  potrebné zistiť, či vlastník nehnuteľnosti nemá zákonnú 

povinnosť riešiť havarijný stav nehnuteľnosti a v tomto prípade mimo povinnosti celého 

procesu verejného obstarávania 

5.  Novým dodávateľom stravy je GLOBAL GASTRO s.r.o  

Strava sa v priestoroch EL nevarí len vydáva a spoločnosť zaisťuje aktuálne výdaj stravy 

v priestoroch EL, Vranovská 2, Bratislava. 

6. Čerpanie finančných prostriedkov OZ „Lýceum“ za šk. rok 2017/2018 a návrh rozpočtu 

na šk. rok 2018/2019 

P. Gavurniková, pripomenula, že RR je podporný orgán, ktorý dozoruje rozpočet  

z príspevkov v OZ „Lýceum“, podporuje školské aj mimoškolské aktivity a z príspevkov 

navrhuje  rozpočet výdavkov/nákladov. Správna rada Občianskeho združenia Lýceum 

spravuje toto občianske združenie a pracuje v zložení  registrovanom na Ministerstve 

vnútra SR.   

Rozpočet pre šk. rok 2018/19 bol jednohlasne schválený členmi RR 

7. výška príspevku do OZ v školskom r. 2018/19 bola odsúhlasená vo výške 150,- Eur na 

jedného študenta na celý školský rok, krátený príspevok vo výške 75,- Eur v prípade 



študenta, ktorý študuje v zahraničí počas celého roku a príspevok vo výške  112,50,- 

Eur (ak študent študuje v zahraničí pol roka) 

Avšak nie je vylúčené navýšenie tohto príspevku, pokiaľ situácia s telocvičňou nebude 

doriešená, nakoľko aktuálne škola má náklad 1000,- EUR mesačne na prenájom 

telocvične na  neďalekej súkromnej škole Kremnická, Bratislava. V súvislosti s týmito 

mimoriadnymi nákladmi školy je ohrozené plánované čerpanie príspevku z OZ Lýceum 

na rekonštrukciu sociálnych zariadení v školskej budove.. Projekt rekonštrukcie týchto 

sociálnych zariadení vo výške 3.000,- EUR bol plánovaný na úhradu z prostriedkov  OZ 

Lýceum. 

Prípadné navýšenie príspevku bude predmetom ďalších stretnutí RR 

8. P. Gavurníková oboznámila prítomných s voľbami do Rady Školy, ako aj informovala 

o priebehu volieb na EL Vranovská 2, Bratislava 

9. bod bol obsiahnutý v bode 7. 

10. Rôzne: 

- P Makovník požiadal o uvoľnenie s funkcie v RR a zároveň v priebehu septembra 

oboznámi p. Gavurníkovú o svojom náhradníkovi z triedy, ktorú zastupoval 

- p. Gavurniková otvorila okrajovo tému „sponzoring“ ako prostriedok na získanie 

nevyhnutne potrebných financií alebo služieb, ktoré by tieto financie ušetrili a tak by mohli 

byť presmerované na plánované financovanie. 

- oblasť GDPR je nevyhnutné riešiť na najbližšom stretnutí RR (pre krátkosť času téma 

nebola dokončená s jednoznačným rozhodnutím a je potrebná na ňu príprava členov RR) 

 

 

 

 

Zápisnicu zapísala: Zuzana Tesárová 

Overovateľ: Gabriela Gavurníková 

 

V Bratislave 17.9.2018 


