
ZÁPISNICA 
 

zo zasadnutia RADY ŠKOLY 

       Evanjelického gymnázia J.A. Komenského, Škultétyho 10 v Košiciach 

 

Dátum a miesto konania: 18. 10. 2021,  Košice 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  1. Otvorenie 

2. Voľba predsedu rady školy 

3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za    

    školský rok  2020/2021 

4. Informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-  

    -vzdelávacieho procesu 

5. Rôzne. 

6. Záver. 

. 

 

K priebehu zasadnutiu: 

 

Ad 1: Na úvod s modlitbou poslúžil Mgr. Ondrej Kolárovský. Podpredseda Rady školy PhDr. 

Radoslav Berecký privítal prítomných členov a oboznámil ich s programom zasadnutia. Zvlášť 

privítal nových členov Rady školy Mgr. Elenu Kolárovú, ktorá nahradila v Rade školy Mgr. 

Milanu Kockovú, ktorá sa stala od 1.9.2021 členkou vedenia školy, a Noemi Semkovú, ktorá 

vymenila v Rade školy zástupcu žiakov Lukáša Kouta, ktorý sa vzdal členstva a funkcie 

predsedu  ŽŠR z dôvodu štúdia v zahraničí. Žiačka Noemi Semková bola zvolená za 

predsedníčku Žiackej školskej rady, k aktu je priložená zápisnica z volieb.  

 

Ad 2: Podpredseda Rady školy oboznámil prítomných, že stratou mandátu Mgr. Milany 

Kockovej, ktorá bola predsedníčkou Rady školy je potrebná voľba nového predsedu RŠ. 

Navrhnutí kandidáti sú: Mgr. Elena Kolárová a PaedDr. Karol Sovári Soós. Kandidáti 

kandidatúru prijali. Voľba prebehla tajným hlasovaním. Volebná a sčítacia komisia konštatovala, 

že počtom 10 hlasov bola za predsedníčku RŠ zvolená Mgr. Elena Kolárová.  

 

Ad 3: Prerokovávané správy o výchovno-vzdelávacej činnosti a správa duchovného správcu boli 

zaslané členom Rady školy na oboznámenie sa elektronicky.  

          Mgr. Ondrej Kolárovský konštatoval nízky záujem žiakov o štúdium na našej škole 

vyplývajúci z počtu prihlásených žiakov na prijímacie skúšky. Riaditeľ školy konštatoval, že  

nižší záujem je o päťročné štúdium. Veľký záujem je o osemročné štúdium, viacnásobne 

prevyšujúci možnosti prijatia, kde nám bol znížený možný počet prijatých žiakov na 22. Teória 

riaditeľa do budúcna je nastaviť počty tried na 2 triedy päťročného  a 1 triedu osemročné štúdia 

z dôvodu stability pedagógov a rozdeľovania úväzkov. 

         Ing. Matúš Dudáš sa zaujímal ohľadom bohoslužieb, či sú povinné a ako sa konajú. 

Riaditeľ hovoril, že bohoslužby sú podľa štatútu školy povinné. Táto diskusia sa rozprúdila 

z dôvodu, že duchovný správca vo svojej správe navrhol, že počas pandémie sa bohoslužby 

konajú On-line, či má význam, aby sa konali prezenčne na celoškolskej úrovni. Účasť je vyššia 



pri on-line bohoslužbách ako pri prezenčných a dal aj návrh či majú byť povinné alebo 

dobrovoľné. Mgr. Elena Kolárová konštatovala, že najlepšie je to ponechať na pôvodnej úrovni. 

Mgr. Ondrej Kolárovský konštatoval, že je pozitívne ak sa počas On-line Bohoslužieb pripojí 

viac žiakov ako inokedy, ale nedávať za povinnosť je skôr za dobrovoľnosť. PaedDr. Dušan 

Havrila uviedol, že hlásiaci sa na našu školu musia počítať s tým, že na evanjelickej škole sa 

konajú bohoslužby. PaedDr. Karol Sovári Soós pripomenul, že na škole sa nerealizuje ranné 

a poobedňajšie stíšenie-modlitby od doby začiatku dištančného vyučovania, ale nezačalo sa 

realizovať ani začiatkom nového školského roka pri prezenčnom vyučovaní. PhDr. Radoslav 

Berecký vyzval riaditeľa školy, aby vydal signál smerom k učiteľom na konanie týchto ranných 

a poobedňajších modlitieb. Pravdivosť tohto problému potvrdila aj členka rady školy z radov 

žiakov a hovorila, že v tomto školskom roku ich trieda nemala ranné a poobedňajšie modlitby 

ani raz. Riaditeľ sa vyjadril organizovať stíšenie ráno a môže sa upustiť zo stíšenia na konci 

vyučovania ako menej efektívneho, pretože sú posledné hodiny zastupované alebo sa rušia 

a učiteľ nevie či jeho vyučovacia hodina je posledná. 

 

Ad 4: K pedagogicko-organizačnému zabezpečeniu výchovno-vzdelávacieho procesu pán 

riaditeľ informoval o probléme s anglickými lektormi. Generálny biskupský úrad nám oznámil 

neskoro, že ELCA nám neposkytne lektorov. Preto bolo veľmi zložité v dobe, keď už všetci  

učitelia mali dohodnuté pracovné zmluvy zabezpečiť učiteľov AJ. Na základe výberového 

konania, ktoré sa z tohto dôvodu konalo až v auguste bola prijatá na 1 rok BA Laura Smolníková 

ktorej materinským jazykom je angličtina a Ing. Lucia Michaleková. Pri bilingválnom vyučovaní 

bude potrebné upraviť učiteľom úväzok na počet hodín 17 až 21. PhDr. Radoslav Berecký 

zdôraznil potrebu anglických lektorov, sú pre našich záujemcov o štúdium na škole akýmsi 

magnetom. V minulosti bolo na škole aj 10 lektorov. Vyzdvihol prínos Mgr. Jason Christopher 

Helton, PhD., ktorý pôsobí na škole už dlhodobo. Mgr. Ondrej Kolárovský uviedol, že 

Evanjelické gymnázium v Tisovci si zabezpečuje lektorov po vlastnej línii cez missourskú 

synodu a lektori pochádzajú so škandinávskych krajín. 

 Riaditeľ vysvetlil, že počas dlhodobej práceneschopnosti RNDr. Valérie Kocurovej nebol 

prijatý učiteľ, ale úväzok bol rozdelený medzi našich učiteľov. Vzhľadom na pandemickú 

situáciu a vysokú chorobnosť matematikov vznikla kritická situácia v predmete matematika. Bol 

realizovaný prieskum matematickej úrovne-testy žiakov so slabou úspešnosťou len 35%. 

 

Ad 5: PhDr. Radoslav Berecký konštatoval veľkú neprítomnosť učiteľov. Vyzval riaditeľa školy, 

aby sa zastupovanie učiteľov objavovalo na EduPage skôr, nie v ten istý deň, že je to pre žiakov 

vzhľadom na prípravu veľmi neskoro. Na zastupovaní je uvedené odborné zastupovanie, ale 

často krát tomu tak nie je. Mal návrh v personálnej štruktúre o lepšie využitie ľudského 

potenciálu, aby viacodboroví učitelia učili všetky predmety z ktorých majú aprobáciu a tak by sa 

zabezpečila odborná zastupiteľnosť. Riaditeľ školy uviedol, že je pravda, že sa zastupovanie 

zverejňuje neskoro, ale v čase Covid 19 je to stále reakcia na konkrétnu situáciu, kedy sa učiteľ 

alebo žiak a trieda dostane do karantény. RŠ vyzdvihol prácu učiteľov a ich vysokú vyťaženosť 

pri kombinovanom vyučovaní prezenčne a dištančne spolu, tak že žiaci, ktorí sú doma v 

karanténe sa môžu pripojiť k prezenčnému vyučovaniu. 

          Riaditeľ školy predniesol plán obnovy, ktorý chce realizovať vyhotovením priestorového 

auditu, zadaním zákazky pre architekta Petra Stana. Audit má len posúdiť terajší stav budov 

a priestorov. Od viacerých prítomných zaznela pripomienka, aký bude mať audit výstupný efekt. 



Bc. Iveta Kuchárová vzniesla pripomienku, aký bude prínos pre školu, či z ekonomického 

hľadiska to nebudú nehospodárne vynaložené finančné prostriedky a pripomenula, že 

s hospodárkou školy viackrát rozoberali možnosť lepšieho využitia priestorov školy, no 

vzhľadom na ich nedostatočnosť je ich lepšie využitie problematické. PaedDr. Dušan Havrila dal 

návrh riešiť priestorový nedostatok prístavbou k budove. Návrhom nie je predmetné sa zaoberať 

nakoľko budovy školy sú len v prenájme. Mgr. Ondrej Kolárovský dotazoval, či  suma za tento 

výkon nie je privysoká. Ing. Matúš Dudáš uviedol, že dobrú propagáciu školy robí, keď sú 

v škole také priestory ako študovňa, altánok. Pán Berecký dotazoval, prečo má byť zákazka 

zadaná priamo konkrétnemu architektovi a nie cez výberové konanie. 

 PhDr. Radoslav Berecký pripomienkoval sústredenie Chorus, či je dobré rozhodnutie ísť 

v tejto dobe, či to neohrozí následne vyučovanie, keďže dôjde k premiešavaniu tried a napr. 

turistický kurz bol prednedávnom zrušený. Riaditeľ školy odpovedal, že na sústredenie idú len 

zaočkovaní žiaci a turistický kurz bol zrušený z dôvodu pozitívneho žiaka.  

 K stužkovej slávnosti PhDr. Radoslav Berecký hovoril, že žiaci sa pýtajú aký štýl  

oblečenia majú zvoliť, aby to bolo primerané prostrediu, keďže slávnosť sa má konať 

v telocvični a či nebude veľa osôb v priestore, ak sa bude konať pre všetky triedy spolu. Riaditeľ 

školy odpovedal, že ide len o odovzdávanie stužiek bez následnej zábavy a pohostenia. Nápad na 

túto realizáciu prišiel od samotných žiakov a termín konania je stanovený na 16. novembra. 

 PhDr. Radoslav Berecký ďalej reprodukoval otázku od rodičov ohľadne výletu do 

Škótska, kde sa rodičia pýtajú kedy im budú vrátené finančné prostriedky, ktoré zaplatili. Ponosy 

boli na komunikáciu s organizátormi výletu. Mgr. Elena Kolárová informovala, že cestovná 

kancelária k 31. augustu 2021 vyhlásila insolventnosť. Poisťovňa začne proces odškodňovania 

klientov až po schválení súdom. Rodičia by mali mať zmluvu s CK a doklad o zaplatení od CK 

na celú sumu, aj na tú časť ktorú odovzdávali učiteľom ako zálohu. 

 PhDr. Radoslav Berecký sa pýtal riaditeľa školy, či v prípade Mgr. Milany Kockovej ako 

štatutárnej zástupkyne školy a jej manžela Mgr. Stanislava Kocku nejde o konflikt záujmov a či 

má pán riaditeľ túto skutočnosť prediskutovanú so zriaďovateľom. Riaditeľ školy odpovedal, že 

pánovi Kockovi je priamo nadriadená RNDr. Iveta Vargová. Pán Berecký však hovoril 

o možnosti, že môže nastať situácia, že dôjde k priamej nadriadenosti a podriadenosti napr. pri 

neprítomnosti zástupkyne pani Vargovej. 

 Mgr. Samuel Linkesch dotazoval ako často sa bude konať zasadnutie Rady školy. Nová 

predsedníčka Rady školy navrhla, že 4x krát do roka, tak ako sa konali doteraz. Prítomní 

s návrhom súhlasili. 

 

Ad 6:  Na záver podpredseda rady školy poďakoval prítomným za ich účasť a modlitbou poslúžil 

Mgr. Samuel Linkesch. 

  

 

V Košiciach 18. 10. 2021 

 

Zápisnicu overil: Mgr. Samuel Linkesch   ........................................ 

                            overovateľ          podpis 

 

 

Zápisnicu vyhotovila: Bc. Iveta Kuchárová             .......................................... 

     zapisovateľka        podpis 



 


