Zápisnica zo stretnutia členov Rady rodičov pri Evanjelickom lýceu
zo dňa 1.3.2017
Vranovská 2, Bratislava

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. Kontrola platenia urgentných príspevkov do termínu 15.2.2017 do OZ Lýceum v školskom
roku 2016/17
4. Riešenie voľby nového vedenia OZ Lýceum
5. Rôzne

1. Pani riaditeľka Prostredníková privítala prítomných zástupcov Rady rodičov z
jednotlivých tried a otvorila rokovanie. Zároveň tlmočila ďakovný list od manželov
Gredelovcov za príjemné prostredie a tmosféru, ktorá panovala na 7. Evanjelickom
plese 2017. Rada rodičov poďakovala pani riaditeľke za skvelú organizáciu plesu.
2. Prítomní zvolili za zapisovateľku p. Gavurníkovú a za overovateľku p. Hrebíčkovú.
3. Jednotliví zástupcovia RR informovali podľa predchádzajúceho zoznamu o tom,
ktorých rodičov kontaktovali a od ktorých dostali spätnú väzbu o zaplatení príspevku.
Rada rodičov sa uzniesla na svojom rokovaní , že príspevok v sume 150 eur odpustí
v prípade pani Slaninkovej zo zdravotných dôvodov, pani Súkeníkovej, nakolko jej
dcéra odišla z Evanjelického lýcea v rámci druhého polroku školského roku 2016/2017.
Obe študentky sú zo 4.A. triedy. Taktiež príspevok bude odpustený pani Gajdošovej,
zo sociálnych dôvodov, jej dcéra Nikola je z triedy 5.A. Situáciu ohľadom štúdia bude
so študentkou 5.A Gajdošovou riešiť pani riaditeľka, nespadá to do kompetencie Rady
rodičov. Rada rodičov požiadala pani riaditeľku Prostredníkovú, aby pre prehľadnú
kontrolu posledných platieb, ktoré mali byť uhradené do 15.2.2017 zabezpečila výpis
platieb príspevkov od pani Píseckej. Na základe jej výpisu bude Rada rodičov opätovne
zasadať a kontrolovať platbu príspevkov.
4. Bod 4 sa týkal prípravy novej voľby štatutárneho zástupcu do OZ Lýceum. Na
základe rokovania sa rozhodlo, že bude zvolané Valné zhromaždenie na deň 22.3.2017
o 17.30 hod. na Vranovskej 2, Bratislava v kancelárii pani riaditeľky Prostredníkovej.

Rodičia zabezpečia účasť minimálne troch rodičov z každej triedy. Je návrh, aby
funkciu štatutárneho zástupcu OZ Lýceum prevzala pani Dr. Gavurníková.

5. V bode rôzne informovala pani riaditeľka Prostredeníková o katastrofálnej situácii
na terase bytu na 5. poschodí na Palisádoch 48. Byt je v prenájme pre americké
lektorky, ktorých nájom je hradený z OZ lýceum. Keďže Reformata ako správca
a prenajímateľ bytov americkým lektorom je povinný zo zákona riešiť a zabezpečiť
nájom technicky nepoškodených bytov, (ku ktorým patrí aj terasa spomínaného bytu
na 5. poschodí, dlhodobé zatekanie a zlá izolácia terasy), je Rada rodičovo znepokojená
touto situáciou a žiada Reformatu o vyriešenie problému.
Preto sa RR na svojom rokovaní dňa 1.3. 2017 uzniesla a žiada prostredníctvom
pani riaditeľky Prostredníkovej tlmočiť požiadavku Rady rodičov pri OZ Lýceum
o bezodkladné trvalé riešenie dlhodobo zanedbanej situácie so zatekaním a zlou
izoláciou terasy patriacej k bytu na 5. poschodí na Palisádoch 48., Bratislava.
Zároveň požaduje písomné oznámenie od Reformaty adresované OZ Lýceum
o postupe a časovom horizonte, ako a kedy začne s totálnou rekonštrukciou
terasy.
Rada rodičov sa domnieva, že za platby nájomného, ktoré uhrádza z rodičovských
príspevkov na ubytovanie americkým lektorom je povinnosťou Reformaty poskytovať
ubytovanie podľa platnej zmluvy o prenájme. Vzhľadom k tomu, že doteraz situácia
ohľadne terasy nebola dlhodobo riešená a obchádzaná, požaduje RR 50% zníženie
nájomného za byt na 5. poschodí za predchádzajúce obdobie 2016/2017.

Zápisnicu zapísala
RNDr. Gabriela Gavurníková, CSc.
Zápisnicu overila
Mgr. Milica Hrebíčková

V Bratislave 3.3.2017

