
 

ZÁPISNICA 
 

zo zasadnutia RADY ŠKOLY 

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

 

Dátum a miesto konania: 20. 6. 2022,  Košice 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny,  

 

Program:  1. Otvorenie. 

  2. Informácie o pedagogicko-organizačnom, materiálno-technickom a 

      personálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu. 

  3. Informácie o výsledkoch prijímacieho konania, maturitných skúšok 

      a výberového konania. 

  4. Schválenie počtu tried v školskom roku 2023-2024. 

  5. Informácie o Novele zákona 596/2003 Z. Z. o štátnej správe v školstve 

      a v školskej samospráve v súvislosti s činnosťou školského parlamentu. 

  6. Rôzne. 

  7. Záver. 

 

K priebehu zasadnutia: 

 

Ad 1: Predsedníčka Rady školy pani Kolárová privítala prítomných členov a oboznámila ich 

s programom zasadnutia. Modlitbou poslúžil pán Linkesch.  

 

Ad 2 a 3:  

 Pán riaditeľ oboznámil s výsledkami prijímacieho konania. Na 5-ročné štúdium sa 

zúčastnilo prijímacích skúšok 147 uchádzačov. Do počtu 60 schválených prijatých, bolo 10 

prijatých autoremedúrou na miesta nezapísaných a 1 uchádzač bol prijatý na odvolacie konanie. 

Na 8-ročné štúdium sa zúčastnilo prijímacích skúšok 61 uchádzačov. Do celkového počtu 22  

schválených prijatých boli dvaja uchádzači prijatý autoremedúrou a jeden uchádzač bol prijatý 

na odvolacie konanie. Nakoľko sa zápis uchádzačov nekoná osobne, všetko sa vybavuje 

elektronicky, boli rodičia prijatých žiakov pozvaní na rodičovské stretnutie v piatok 24.6.2022, 

aby im boli podané informácie o školskom poriadku a ďalšie nevyhnutné informácie. 

 Pán riaditeľ informoval o priebehu maturitných skúšok, kde z 88 končiacich 

študentov, vykonalo maturitnú skúšku 86 študentov. Jeden žiak sa ospravedlnil zo zdravotných 

dôvodov a jeden žiak neprospel v prvom ani v druhom polroku. Títo dvaja žiaci,  budú konať 

maturitnú skúšku v septembri 2022. Okrem nich budú v septembri konať externú časť maturitnej 

skúšky z matematiky ďalší traja žiaci. Na to, že žiaci chceli odpustenie maturitnej skúšky po 

dvoch rokoch pandémie, táto dopadla v priemere dobre. V externej časti sme oproti 

celoslovenskému priemeru dopadli takto: 

 

 

 

 



Predmet:   Celkový priemer na Slovensku v %:          Priemer naša škola v %: 

Slovenský jazyk  74,93     75,63 

Anglický jazyk  69,56     53,64 

Matematika   47,84     38,45 

 Ďalej pán riaditeľ informoval o personálnom zabezpečení. Bolo vypísané výberové 

konanie na dvoch učiteľov anglického jazyka v kombinácii s iným predmetom. Na pohovor bolo 

vybraných 6 uchádzačov a z nich boli vybrané dve uchádzačky jedna v kombinácii AJ a dejepis 

a jedna len s AJ. Na kombináciu s NJ sa nám nikto neprihlásil. Smutné na tom je, že pre získanie 

kvalitných učiteľov si ich školy medzi sebou preberajú, čo je aj náš prípad.  

 Čo sa týka lektorov na výučbu anglického jazyka, mali nám byť pridelení dvaja 

lektori, ale nebude nám pridelený ani jeden. Túto informáciu sme dostali dosť neskoro 

a zabrzdilo nás to v hľadaní lektorov po vlastnej línii, čo je časovo veľmi náročný proces. 

Predbežne sa podarilo nájsť jednu lektorku z Kanady na 12 vyučovacích hodín, a jedného lektora 

na celý úväzok z USA. Obidvaja vyučovali v Kyjeve v škole pre americké deti. Náš ponúknutý 

plat je pre týchto uchádzačov nízky a nezaujímavý, a preto im chceme poskytnúť kompenzáciu 

formou príspevku na bývanie. Pán riaditeľ požiadal Radu školy, aby odsúhlasila výšku príspevku 

z finančných prostriedkov zo školného.  

O tejto problematike sa viedla rozsiahla diskusia. 

Pán Linkesch sa pýtal, či prideľovanie lektorov na evanjelické školy je problém pre všetky školy 

na Slovensku alebo len našej škole lektori neboli pridelení. Pán riaditeľ odpovedal, že je to 

celkový problém. 

Pán Berecký pripomienkoval, že aj pán Helton je na našej škole považovaný za lektora a je 

prínosom pre školu, tak potrebné uvažovať o príspevku aj pre neho. Bola by veľká strata pre 

školu, keby sa pán Helton rozhodol zo školy odísť.  

Pán Berecký sa pýtal či lektor bude vyučovať matematiku v AJ, že to nie je dobré riešenie, 

nakoľko naše učebné plány, v porovnaní sa americkými, sú oveľa prísnejšie a bolo by to 

z hľadiska matematiky nedostačujúce. 

Pán Dudáš sa pýtal, či už je známe o akú sumu príspevku by sa jednalo. 

Pán Kobyľan  konštatoval, že najvhodnejšie by bolo riešiť príspevok paušálne, pretože je rozdiel 

ako finančne náročné ubytovanie si kto vyberie. K tomuto názoru sa pripojil aj pán Kolárovský. 

Pán Linkesch podotkol, že Rada školy v minulosti odsúhlasila všeobecne na aký účel majú byť 

finančné prostriedky použité, ale sumu nekonkretizovala. Aj teraz by sa to malo tak urobiť.  

Prebehlo hlasovanie, aby mohol byť z prostriedkov školného poskytnutý príspevok na bývanie 

pre lektorov bez určenia konkrétnej sumy. Hlasovanie je uvedené v uznesení. O výške príspevku 

rozhodne vedenie školy.  

Pán Soós sa pýtal, či byt v škole, sa bude využívať na iné účely, pretože stojí výdavky i keď sa 

tam nebýva, aby škola na tom ekonomicky nestrácala. Pán riaditeľ odpovedal, že byt sa využíva 

napr. na prácu školského psychológa. 

 Ďalej sa pán Berecký pýtal, či je vhodné z dlhodobého hľadiska, aby odišla pani 

učiteľka Blahová, keďže sa bude prijímať tiež jednoodborová učiteľka AJ, či ona nedostala 

ponuku na predĺženie zmluvy, nakoľko má pozitívne referencie na výučbu od rodičov a žiakov. 

Pán riaditeľ odpovedal, že nebola odskúšaná vo výučbe na stupni  C-1. 

 Pán Berecký sa pýtal, či nie je možné podržať na škole pani učiteľku Pavlíkovú, ktorá 

má výborné referencie na matematiku, hoci bola prijatá na zastupovanie počas MD aj za cenu 

výmeny za učiteľa u ktorého nie je spokojnosť vzhľadom na situáciu vo výsledkoch výučby 



matematiky na škole. Pán riaditeľ hovoril, že personálna otázka nie je jednoduchá záležitosť, 

hoci aj on uznáva, že to bude strata pre školu, keď učiteľka Pavlíková u nás skončí. Učiteľ, 

s ktorým je nespokojnosť, je odborne a kvalifikačne na vysokej úrovni, len je problém hovorová 

zrozumiteľnosť pri výučbe a komunikácii. Pán Berecký navrhuje či by nebolo vhodné poskytnúť 

mu didakticko-logopedickú pomoc. 

             Pán riaditeľ informoval, že v personálnej oblasti sa rieši vyučovanie náboženstva v AJ, 

pretože pán Semjan, ktorý tento predmet vyučuje odchádza do dôchodku. Predbežne je táto 

pracovná pozícia dojednaná s pani ThDr. Magdalénou Činčurovou Ševčíkovou, PhD. Čaká sa na 

vyjadrenie biskupského úradu ako dopadne jej povolenie vykonávať túto službu a či jej bude 

vydaná kanonická misia. Pán Linkesch a pán Kobyľan sa vyjadrili, že schvaľovanie povolenia 

konať službu pre túto pani bude určitý čas trvať. Pán riaditeľ informoval, že pán Semjan je 

k dispozícii pokiaľ sa táto situácia nevyrieši.          

 

Ad 4: Pán riaditeľ informoval o návrhu počtu tried na školský rok 2023/2024. Plánovaný počet 

tried na 5-ročné štúdium sú dve triedy a na 8-ročné štúdium jedna trieda. Výsledok hlasovania 

o odsúhlasení plánovaného  počtu tried je uvedený v uznesení. 

 

Ad 5: Predsedníčka žiackej školskej rady informovala o zmenách v zákone č. 596/2003 Z.z. 

Hlavné zmeny sa týkajú počtu členov  žiackej školskej rady. Môže mať od 5 do 17 členov. 

Doteraz mala 11 členov. Na priebeh volieb dohliada Rada školy. O voľbách vyhotoví zápisnicu. 

Členovia  žiackej školskej rady sa volia tajným hlasovaním na obdobie maximálne 18 mesiacov. 

Predseda sa volí zo všetkých členov žiackeho školského parlamentu tajným hlasovaním. Doteraz 

bolo trojročné obdobie. Boli určení traja členovia Rady školy, ktorí budú dozerať na voľby do 

žiackeho školského parlamentu. Sú to Mgr. Elena Kolárová, PaedDr. Karol Sovári Soós a Bc. 

Iveta Kuchárová.  

Rada školy odsúhlasila členov, ktorí budú dozerať na voľby do žiackeho školského parlamentu. 

Výsledok hlasovania je uvedený v uznesení. 

 

Ad 6: Pán Berecký poďakoval za uskutočnenie akcie športový deň, ktorá sa konala 20.6.2022 

a ohodnotil ju ako veľmi dobrú akciu a mohla by sa organizovať aj v budúcnosti. Tak isto 

konštatoval, že odovzdávanie maturitných vysvedčení, ktoré sa konalo v sobotu malo pozitívny 

ohlas u rodičov, hoci celej akcii predchádzala chaotická komunikácia a v skutočnosti žiakom 

neboli odovzdané originály maturitných vysvedčení. Tu zároveň upozornil na § 90 školského 

zákona o termíne odovzdávania maturitných vysvedčení a vyzval vedenie školy, aby zákon bol 

dodržiavaný. 

 Pán Berecký sa dotkol otázky fungovania bufetu počas maturitných skúšok a namietal, či 

platenie obedov pre členov maturitných komisií nie je nad rámec možností maturujúcimi žiakmi, 

či to už nie sú vysoké finančné výdavky.  

 Pán Berecký hovoril o písaní písomiek, kde prekladanie a presúvanie termínov nie je 

férové voči poctivo sa pripravujúcim žiakom. Pri dopisovaní písomiek treba zvážiť ich 

dôležitosť, obmedziť ich, aby sa nielen žiaci, ale aj vyučujúci vyhli preťaženiu.  Je neprijateľné 

aby učiteľ stratil písomky. 

 Ďalej pán Berecký vyzval vedenie školy, aby apelovalo na učiteľov a žiakov školy o 

súčinnosť pri konaní stužkovej slávnosti v tom zmysle, aby sa jej neoficiálnej časti nezúčastnili 

iné osoby ako boli pozvané a konzumovali tam jedlo a nápoje. Je to nedôstojné a neprípustné 



a pre budúcnosť  treba zabezpečiť, aby sa to nestalo. Pán riaditeľ prisľúbil, že sa bude týmto 

problémom zaoberať. 

      Pán Berecký upozornil, že na konané sa informatívne rodičovské združenie nebola 

podaná včasná a dostatočná informácia. 

      Pán Kobyľan hovoril o knihách, či nie je možné zabezpečiť, aby žiaci nedostávali 

domov knihy, ktoré na výučbu vôbec nepoužívajú. Pán riaditeľ odpovedal, že táto záležitosť sa 

už rieši cez pána Sovu, ktorý má učebnice na starosti. Učitelia majú za ním prísť a prediskutovať 

podľa predmetov, ktoré učebnice sa môžu vyradiť.  

      Pán riaditeľ informoval prítomných, že už teraz v júni bude vydaná „Cesta,  ktorou 

sme prešli“. Bude mať trochu inú formu a nebudú v nej testy na prijímacie konanie, ktoré sú na 

našej webovej stránke. Bude rozdaná každému žiakovi spolu s vysvedčením. 

      Pán riaditeľ ešte informoval, že sa podarilo vybaviť odškodnenie záujemcov o zájazd 

do Škótska. 

      Predsedníčka Rady školy vyzvala na stanovenie termínu najbližšieho zasadnutia Rady 

školy. To bolo dohodnuté na 3.10. 2022 o 16.00 hod. 

 

Ad 7:  Na záver predsedníčka Rady školy poďakovala prítomným za ich účasť. Modlitbou 

poslúžil Mgr. Ondrej Kolárovský. 

 

Zo zasadnutia, konaného dňa 20.6.2022 bolo prijaté nasledovné uznesenie:  

 

1. Rada školy schválila príspevok na bývanie lektorom, bez určenia jej výšky, z finančných 

prostriedkov školného. Všetci prítomní v počte 8 hlasovali za návrh, on-line pripojený člen 

nehlasoval. 

2. Rada školy schválila navrhovaný počet tried a žiakov na školský rok 2023/2024. Všetci 

prítomní v počte 8 hlasovali za návrh, on-line pripojený člen nehlasoval. 

3. Rada školy schválila delegovaných zástupcov z Rady školy na voľby do žiackeho školského  

parlamentu. Všetci prítomní v počte 8 hlasovali za návrh, on-line pripojený člen nehlasoval. 

 

 

V Košiciach 20. 6. 2022 

 

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

                            overovateľ          podpis 

 

 

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

     zapisovateľka        podpis 

 

 

 


