Zápis zo zasadnutia Rady školy CZŠ s MŠ Dobrého pastiera
z dňa 10.7.2019
Prítomní: Ing. Miroslav Sokol, Ing. Peter Pirošík, Ing. Martin Jedinák, Mgr. Veronika
Hnátová, , Mária Tomaščíková, Ing. František Talapka, Ing. Ivan Machara,
Ospravedlnení: Mgr. Jana Petrášová, Bc. Irena Miháliková, Mário Jankovič
Neospravedlnená: Mária Chladná
Hostia: Mgr. Anna Badţgoňová, JUDr. Mária Padalová, Mgr. Radovan Hrabovský

Pozn.: Zasadnutia Rady školy (RŠ) sa štandardne konajú v priestoroch školy. V deň konania
Rady školy boli zriaďovateľom zavedené nové režimové opatrenia vstupu do budovy školy
(zákaz vstupu osobám nezamestnaným v škole), čím bolo ohrozené konanie zasadnutia.
Situáciu musel riešiť jeden z členov RŠ komunikáciou s pánom farárom.

Zasadnutie otvoril predseda RŠ Ing. Miroslav Sokol, nasledovala spoločná modlitba
a zasadnutie pokračovalo schválením programu.
Program zasadnutia:
Predseda RŠ pozval na zasadnutie všetkých členov Rady školy, zástupcu zriaďovateľa pána
farára Mgr. Dušana Pecka i riaditeľku školy Mgr. Annu Badţgoňovú. Vzhľadom na to, ţe pani
Badţgoňová má nariadenú dovolenku poprosil o účasť aj pána Hrabovského, ktorý je
momentálne poverený zriaďovateľom ako zastupujúci riaditeľ. Dôvodom organizovania
zasadnutia bola skutočnosť, ktorá nezniesla odklad. V priestoroch školy začali prebiehať
stavebné úpravy, o ktorých členovia RŠ nemajú ţiadne informácie. Pri overení situácie bolo
zistené, ţe niekto nariadil realizáciu stavebných úprav (búranie priečok, rušenie existujúcich
sietí a pod.) počítačových miestností, ktoré boli vybudované z eurofondov, pričom tieto
pravdepodobne nie sú uzavreté. Existuje riziko ohrozenia projektu ako celku, preto je nutné
sa situáciou zaoberať čím skôr.
1. Projekt z eurofondov, stav, informácie
2. Aktuálne stavebné úpravy
dôvod stavebných úprav
plán stavebných úprav
kto robí tieto úpravy (firma)
spôsob a rozsah financovania
zmluva o dielo – objednávka stavebných prác
projekt na stavebné úpravy
stanoviská k úpravám – architektúra, hygiena, elektrika, poţiarne
stanovisko
stavebný denník
3. Diskusia

Program bol zúčastnenými členmi RŠ jednohlasne schválený.

Ako zapisovateľ bol schválený Ing. Martin Jedinák, overovateľ Ing. Peter Pirošík.

Priebeh zasadnutia:
1. Projekt z eurofondov, stav, informácie
Od 15.6. súčasná pani riaditeľka povinne čerpá nariadenú dovolenku, jej dekrét je platný do
31.7.2019. Do tohto termínu bol poverený riadením Mgr. Radovan Hrabovský,
splnomocnenie od súčasnej riaditeľky má len na pedagogické záleţitosti. Na riešenie
ekonomických a organizačných záleţitosti nemá oprávnenie.
Dôvodom stretnutia RŠ bolo preverenie situácie ohľadom búrania priečky v učebniach
zriadených z EU fondov (výška projektu je 960.000€). Riaditeľka školy informovala, ţe 4.
monitorovacia správa projektu bola odoslaná. Vrátila sa však z dôvodu zmenenej adresy
doručiteľa. Situácia je v riešení a správa bude poslaná. Prebieha monitorovacie obdobie
projektu, v budúcom roku sa očakáva kontrola komisie.
Dokumentácia k predmetnému EU projektu bola v minulosti sprístupnená pánovi farárovi
riaditeľkou školy aj za prítomnosti pána Hrabovského.
2. Aktuálne stavebné úpravy
Zastupujúci riaditeľ vysvetlil Rade školy, ţe riešiť eurofondy nie je v kompetencii RŠ a nebol
z jeho strany predloţený ani ţiadny dokument ohľadom prerábania vrátane stavebného
povolenia. Taktieţ nie je známy zdroj a model financovania, či realizátor stavebných prác.
Odprezentoval nákres, kde sú počítačové miestnosti situované na inom mieste a teda sa
podľa jeho názoru prebiehajúca úprava netýka projektu z EU. Zastupujúci riaditeľ taktieţ
potvrdil stanovisko pána farára (viď príloha č. 2 zápisu). Člen RŠ a súčasne aj člen farskej
ekonomickej rady Ing. Ivan Machara potvrdil, ţe o prebiehajúcich prácach on osobne nič
nevie, farská ekonomická rada doteraz túto záleţitosť neprejednávala.
Pán Hrabovský informoval aj o ďalších plánovaných prácach: presun školskej kaplnky do
priestoru jednej zo šatní, umiestnenie osobných skriniek ţiakov na chodby školy, zrušenie
súčasnej malej telocvične a jej prerobenie na kmeňovú triedu. Práce údajne musia byť
realizované z dôvodu potreby nových tried pre budúci školský rok. Tomuto tvrdeniu
oponovala pani riaditeľka, ktorá potvrdila dostatočnú kapacitu pre budúci školský rok. Deti do
škôlky aj školy boli prijímané s rešpektovaním počtu tried. Kapacitný problém nastane aţ
v školskom roku 2020/2021, pri ktorom sa však v dlhodobom pláne rátalo s dobudovaním
prístavby z prostriedkov uţ schválených európskych fondov, ktoré boli zástupcom
zriaďovateľa, pánom farárom Peckom, zamietnuté.
3. Diskusia
Na stanovisko pána farára reagoval pred zasadnutím predseda RŠ (viď príloha č. 3 zápisu).
Nakoľko zastupujúci riaditeľ, ani zástupca zriaďovateľa pán farár Pecko nepredloţili ţiadny
konkrétny návrh, ku ktorému by RŠ mohla prijať oficiálne stanovisko, diskusia sa niesla len
v prezentovaní názorov jednotlivých členov RŠ.
Všeobecne moţno konštatovať nedostatočný záujem zástupcu zriaďovateľa pána farára
Pecka informovať RŠ o plánoch súvisiacich so školou nie len v prípade realizovania
stavebných úprav, ale aj v oblasti plánovaných zmien v organizačnom usporiadaní,
duchovnej správe a podobne.
Predseda RŠ sa poďakoval za účasť na rokovaní a po spoločnej modlitbe sa rokovanie
ukončilo.

Prílohy:
1) Prezenčná listina
2) Stanovisko pána farára na pozvanie predsedu RŠ zaslané dňa 10.7.2019 o 11:56
3) Reakcia predsedu RŠ na stanovisko pána farára zaslané dňa 10.7.2019 o 15:49

Príloha č. 2:
Váţený predseda a členovia rady školy,
na základe pozvánky, ktorú som obdŕţal spolu s vami od predsedu RŠ, si vám
dovoľujem zaslať moje stanovisko.
Rada školy nemá v kompetencii riešiť túto záleţitosť. Keďţe budova školy je majetkom
farnosti a projekt spadá pod farnosť, nie pod školu, tieto veci riešim s farskou
ekonomickou radou.
Váţený pán predseda, pri poslednom stretnutí sme sa dohodli na určitej spolupráci.
Týmto Vás prosím, dnešného stretnutia sa zúčastní nový pán riaditeľ. Prijmite ho
a skúste spoločne hľadať formu spolupráce. V priebehu septembra - októbra Vám bude
doručená nová vízia školy na pripomienkovanie. Ak chcete spolupracovať na tejto vízii
budem Vám vďačný. Ešte raz Vás ţiadam, nerobte uţ prieky a nechajte nech môţeme
pracovať. Snaţíme sa pracovať s dobrým úmyslom v prospech školy, zamestnancov,
ţiakov a rodičov. Nemám čas a chuť riešiť interné boje z Vašej strany alebo zo strany
iných. Určite spravíme chyby. Ak sa nejaká stane, budeme sa snaţiť spolu s novým
pánom riaditeľom túto chybu odstrániť. Nebol som dostatočne informovaný, ţe aj táto
časť pravdepodobne spadá do projektu. Keďţe nemám projektovú dokumentáciu
a nemám kompletné podklady k tomuto projektu, pritom som ich uţ ţiadal od pani
riaditeľky, nemohol som vedieť, ţe som pravdepodobne urobil chybu. Podľa projektov,
ktoré som si vyţiadal od pána Kohana, tieto dve miestnosti nie sú zakreslené ako
počítačové, ale ako kabinety (čo aj veľkosťou zodpovedá skutočnosti). V počítačovej
miestnosti podľa projektu sa nachádza kmeňová trieda. Prosím, apelujte ešte na pani
riaditeľku, aby odoslala štvrtú monitorovaciu správu za tento projekt, ktorá mala byť
odoslaná uţ v minulom roku. Pán Ţigo pani riaditeľke podklady odoslal 26.9.2018
o 22:54 hod. Do dnešného dňa neboli korektne odoslané.
Váţená rada školy ďakujem Vám za doterajšiu spoluprácu a verím tomu, ţe si budeme
k sebe nachádzať cestu, aby škola rástla a zveľaďovala sa.
S prianím Boţieho poţehnania Dušan Pecko, farár

Príloha č. 3:
Váţený pán farár,
ďakujem za Vaše stanovisko. Mrzí ma, ţe sa nezúčastníte stretnutia RŠ.
Z toho dôvodu si dovolím ešte pár otázok na vysvetlenie, lebo som úplne nepochopil
niektorým Vašim vyjadreniam...
Upozornením na to, ţe môţeme prísť o milión eur, podľa Vášho názoru, robím prieky
a bránim Vám v práci?
Dnes som sa nedostal do školy. Vraj to je na Váš výslovný príkaz, nevpustiť ma
tam. To je niektorá zo súčastí spôsobu našej spolupráce?

Som trochu zmätený z týchto skutočností, cez ktoré by sme si mali k sebe nachádzať
cestu, aby škola rástla a zveľaďovala sa.
Dúfam, ţe budem mať dosť síl nasledovať Vás na tejto Vašej ceste.
Prajem poţehnaný deň.
Miroslav Sokol
predseda RŠ

Zapísal: Ing. Martin Jedinák, PhD., člen RŠ
Overoval: Ing. Peter Pirošík, člen RŠ

