
 Zápisnica zo stretnutia členov Rady rodičov pri Evanjelickom lýceu, Vranovská 2, 
Bratislava 851 01  zo dňa 10.1.2019 

 

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

 

 

Program zasadnutia Rada rodičov pri Evanjelickom lýceu, Vranovská 2, Bratislava 10.1.2019  

Navrhovaný program stretnutia bol zaslaný predom: 

 

 

1. Otvorenie schôdze: zástupcov rodičov privítala p. Gavurníková a p. Prostredníková 

2. Voľba zapisovateľa, overovateľa a odsúhlasenie programu 

Zapisovateľ: Tesárová Zuzana 

Overovateľ: Gavurníková Gabriela 

Odsúhlasenie programu. Program stretnutia bol odsúhlasený jednohlasne prítomnými 

zástupcami  

3. Informácie o nezaplatených príspevkov do OZ 

Zhodnotenie  aktuálneho stavu do obdobia 31.12.2018: 

- Aktuálne prebraté jednotlivé prípady v triedach 

- Avíza cez Slovensku postu nie sú dohľadané,  a treba ich ešte v dokumente dohľadať 

a dokument aktualizovať a zaslať na zástupcu RR 



- 11.1.2019 p. Gavurníková zašle oficiálny zoznam a list pre rodičov nezaplatených 

príspevkov 

- Chýbajúce platby  (čiastočne – konkrétne mena a konkrétne nedoplatky) v liste je 

potrebné len doplniť meno rodiča / zákonného zástupcu a dlžnú čiastku 

- List pre rodičov je citlivo napísaný a poukázané  je, aké finančné prostriedky z OZ 

Lýcea už boli v tomto školskom roku vynaložené  

- Vzhľadom na situáciu  a plánoavnú rrekonštrukciu nielen telocvične , ale aj priľahlých 

hygienických zariadení, bude RR navrhovať splátkový kalendár pre dposial neu texte 

je aj návrh na splátkový kalendár platieb príspevkov doteraz neuhradených 

jednotlivých študentov 

- Na triednych RZ dňa 14.1.2019 zástupcovia rodičov  budú informovať rodičov  

o kontrole príspevkov   a upovedomia rodičov  o zaslaní výziev podľa schváleného 

postupu na RR  - zaslanie výziev bude elektronickou poštou z adresy zástupcu rodičov   

- P. Gavurníková pošle predtlačený list na vyzvanie na zaplatenie, list zasiela zástupca 

triedy 

- Zástupca v RR pre tento účel požiada triedneho učiteľa o mailové kontakty na rodičov, 

kde je treba posielať výzvu  

4. Situácia s havarijnou situáciou s telocvičňou školy 

p. Prostredníkova informovala o stave riešenia situácie: 

VUC vypísala súťaž a vybrala sa firma FBT, Tešedíkova 72/A, Bratislava. Zmluva 

s dodávateľom  je podpísaná a po prebratí staveniska sa začínajú stavebné práce na 

rekonštrukcii. Predpokladaný termín  ukončenia  prác je marec – apríl 2019. Stavebný 

dozor je vykonávaný zo strany VUC. Rekonštrukcia je realizovaná z prostriedkov VUC. 

Predmetom rekonštrukcie je telocvičňa a priľahlé toalety. 

Aktuálne sú nakúpené šatňové skrinky pre každého študenta, ktorá  bude opatrená 

zámkom  (záloha na zámok je 10 EUR). Plán je vybúranie priečok v bývalých šatniach 

a priestor bude otvorený so samostatnými šatňovými skrinkami.  

Stavenisko rekonštrukcie bude oddelené OSB doskami – dočasnou stenou, tak aby sa 

minimalizovala prašnosť a hluk zo staveniska. 

Aktuálne finančný náklad na prenájom telocvične je 900 EUR mesačne. Prenájom 

telocvične je datovaný do konca apríla 2019, kedy by sa mal rekonštrukcia telocvične 

ukončiť. 

5. Rekonštrukcie hygienických zariadení na 1. poschodí – plánovaná rekonštrukcia  

– opravy hygienických zariadení na 1. poschodí, rozpočet  približne 32 000 eur , táto 

finnačná čiastka je odložená na biskupskom úrade a prostriedky sú ušetrené z prestavby 

/ výmeny okien- P. riaditeľka požiada o zmenu  účelu použitia týchto prostriedkov. 



Architektonické podklady su pripravené, predpoklad prestavby a rekonštrukcie toaliet je 

letné obdobie 2019. V prípade, že finančné prostriedky na rekonštrukciu nebudú 

dostatočné a bude potrebné, aby OZ Lýceum sa čiastkou podielalo na dofinancovaní 

rekonštrukcie, prítomní členovia RR vyjadrili predbežné  súhlasné stanovisko  a podporia 

finančne z OZ Lýceum  dokončenie  rekonštrukcie hygienických zariadení.  

Z prostriedkov OZ Lýceum bol už uhradený odsúhlasený finančný príspevok na 

vypracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii hygienických zariadení v sume 

2855 Eur. 

Biochemické laboratórium je aktuálne  finančne vyrovnané a v zmysle  Zmluvy  o dielo 

podpísanou s  firmou Ites a.s. Vranov nad Topľou boli zaplatené všetky  finančné 

prostriedky  podla časového harmonogramu jednotlivých splátok. Koncová 3. splátka bola 

ku dňu 15.22.2018 zaplatená. 

Bude však potrebné priebežne dopĺňať pracovné pomôcky ako je laboratórne sklo 

prípadne iný spotrebný materiál 

6. príspevok na učebnice SLJ – škola  EL zaplatila učebnice Slovenského jazyka  pre 1. 

a 4. ročník 

OZ Lýceum sa bude podieľať na zaplatení odsúhlaseného príspevku  na 100 ks učebníc 

Slovenský jazyk  pre 2. ročník  

RR  bola požiadaná o dofinancovanie  učebníc Slov. jazyka pre 3. ročník. p. Gavurníková 

overí cenu pre učebnice pre 3. ročník  

RR rodičov odsúhlasila jednomyseľne uvoľnenie prostriedkov pre nákup učebníc pre 3. 

ročník – SLJ. 

 

7. Pre posilnenie predmetu biológia  vznikol podnet na dovybavenie laboratória  

biochemického laboratória  mikroskopmi, prípadne iné potrebné prístrojové zariadenia. 

Plán do budúcnosti je  podporiť experimentálnu výuku biologie nákupom mikroskopov  

v poče 2.kusy.(po predložení cenovej ponuky bude RR o tom rokovať, zodpovedná p. 

Gavurníková) 

 

 

8. Rôzne 

- p. riaditeĺka informovala rodičov ohľadom bytov pre amerických lektorov a pastorov 

vyučujúcich na EL a EZŠ.   Došlo  ku zmene sumy dojednanej za platbu, ktorá   vyplývala 

z  Memoranda (1250 USD bola zmenená na čiastku 1800 EUR). 

- p. Prostredníková overí, skutočné   aktuálne náklady na prenájom na Reformáte  a po 

predložení nákladov požiada aj EZŠ o  pomerovú finančnú čiastku  z Palisád, nakoľko 

škola taktiež využíva služby lektora pre  svojich žiakov 



- P. Gavurníková písomne požiada zástupcov v RR  o schválenie pomernej čiastky  po 

ujasnení  dôvodov navýšenia sumy za byty  o hľadom na  reálne náklady na byty 

-  pani riaditeľka tlmočila RR žiadosť a prosbu  pedagógov, ak vedia o možnosti získania 

PC (laptop) pre učiteľov – ako dar 

- obsadenosť Biochemického laboratória, RR tlmočila , aby aj sa v pláne rozvrhu našiel 

priestor pre výuku pre všetkých študentov z jednotlivých tried, situácia je taká , že niektoré 

triedy  nemali možnosť mať vyučovanie v laboratóriu 

- hľadáme učiteľa FYZIKY  - na cca 6mesiacov  (17 hod mesačne) 

- hľadáme kvalifikovaného učiteľa INFORMATIKY (aktuálna učiteľka dala výpoveď) 

- prestávky  a vychádzanie žiakov  - povolené len cez obedňajšiu prestávku, musí byť však 

súhlas rodiča a prebratie zodpovednosti ( písomne dané triednemu učiteľovi) 

- jedáleň a kvalita stravy  novým dodávateľom – RR prediskutoval, že v prípade potreby 

bude zriadená  3 členná  degustačná komisia , ktorá preverí vydávanú stravu  

 

Zmeny zástupcov rodičov: 

Za 1A – p. Zaťková požiadala o uvoľnenie  z funkcie zástupcu  v RR z dôvodu pracovnej 

vyťaženosti, je potreba zvoliť na najbližšom triednom aktíve v pondelok 14.1.2019 nového 

zástupcu, aktuálne situáciu bude riešiť  p. riaditeľka,  a bude informovať p. Gavurníkovú  o 

zmene zástupcu rodičov za 1A 

p. Imbondová (4A)  sa  vzhĺadom na svoje pracovné vyťaženie nezúčastňuje na  stretnutiach  

RR – p. riaditeľka navrhne zmenu zástupcu triedy 

 

Zápisnicu zapísala: Zuzana Tesárová 

Overovateľ: Gabriela Gavurníková 

V Bratislave 10.1.2019 


