RNDr. Gabriela Gavurníková, CSc., Vranovská 2, Bratislava 851 01

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
Predseda BSK
Sabinovská 16
820 05 Bratislava 25
Vec: Žiadosť o prijatie
Vážený pán župan,
obraciam sa na Vás ako predsedníčka Rady školy pri Evanjelickom bilingválnom lýceu, sídliacom
na Vranovskej 2, Bratislava, ako aj predsedníčka Rady rodičov pri Občianskom združení OZ Lýceum, so
žiadosťou o prijatie vo veci riešenia havarijného stavu telocvične, ktorá je vo vlastníctve BSK.
Dôvody, pre ktoré Vás o pracovné stretnutie žiadam sú nasledovné:
1. Od januára 2017 sa vedenie školy Evanjelického lýcea na Vranovskej 2 v spolupráci so
zriaďovateľom školy, ktorým je ZD ECAV, spolu s podpornými orgánmi školy (Rada školy
pri Evanjelickom lýceu, Rada školy EZŠ na Palisádach ako aj Rada rodičov pri OZ Lýceum)
snaží dostupnými cestami riešiť doteraz nevyriešenú situáciu s havarijným stavom
telocvične na Vranovskej ulici 2.
2. V súčasnosti platí dočasný zákaz vydaný 14.3.2018 pani riaditeľkou školy Ing.
Prostredníkovou, používať telocvičňu na Vranovskej 2 v Bratislave v pedagogickom
procese. Nariadenie bolo vydané na základe správy revízneho technika BOZP zo dňa
6.3.2018, s ktorým sa podporné orgány školy stotožnili a súhlasili.
Dovoľujem si Vás, v prílohe mojej žiadosti, oboznámiť s Otvoreným listom, ktorý sme
adresovali pani ministerke školstva SR JUDr. Mgr. Martine Lubyovej, PhD. a v elektronickej podobe
zaslali aj poslancom NR SR. V liste pani ministerke sú v chronologickom poradí uvedené všetky aktivity,
ktoré škola vynaložila, aby predišla stavu, v akom sa telocvičňa nachádza dnes. V prílohe našej žiadosti
tiež predkladáme odpoveď z Ministerstva školstva SR, ktorý sme obdržali po uplynutí vyše mesiaca od
poslania Otvoreného listu.
Prosím o prijatie a navrhnutie termínu pracovného stretnutia a zároveň Vás prosím, aby sa
predmetného stretnutia zúčastnila Ing. Edita Prostredníková, (riaditeľka školy), Mgr. Pavel Šimove
(predseda Rady školy pri EZŠ na Palisádach), zástupcovia rodičov Mgr. Anna Dojčanová, Mgr. Lucia
Imbondo.
Verím, že si čas na stretnutie nájdete a navrhnete riešenia, ktorým by sa mohla
telocvičňa v tomto školskom roku 2018/2019 opäť využívať v pedagogickom procese a pre športové
aktivity. Radi by sme spolu s Vami zabránili vyhroteniu situácie zo strany rozhorčených rodičovvoličov, ktorí sú odhodlaní obrátiť sa na verejno-právne ako aj súkromné médiá.
S úctou
Gabriela Gavurníková
Predseda Rady školy pri EL
V Bratislave 28.9.2018

