
Združenie rodičov a zástupcov žiakov na ZŠ A. Dubčeka o.z., Majerníkova 
62, 841 05 Bratislava 

 

 
 
Milí rodičia prvých ročníkov, 
 
dovoľte mi informovať Vás, že rodičia majú od júla 2013 založené občianske združenie. Načo slúži? Hlavne 
pre rozvoj našich detí aktivitami, ktoré spolu so školou organizujeme a finančne podporujeme.  
 
Hlavné aktivity od septembra 2013: 
 
Podpora školy: 
- finančná podpora na oslavu 20-teho výročia školy, výroba a predaj prezentačné DVD, obnova farebného 
náteru šatní, 
- projekt pre zakúpenie notebookov a dataprojektor pre projekty žiakov 2. stupňa, 
- zakúpenie vybavenia: dataprojektor, plátno, príspevok na nákup stolov pre žiakov, 
- dary: PC, notebooky, monitory, tlačiareň, nové stoly do zborovne od f.Dell, 
- elektrikárske práce a iné,  
- propagácia školy cez médiá 

 
Podpora žiakov: 
Z príspevkov rodičov uhrádzame príspevky na školu v prírode, výlety, lyžiarsky, krúžky, odmeny. 
Rozvoj komunitného života rodičov, žiakov a učiteľov: 

- ekokútik, zber petfliaš a použitého oleja, zapojenie sa do súťaže o nové ihrisko, 
- jarné upratovania športového areálu a okolia školy od r. 2014,  



- obnova komunitných záhrad (záhony, kompostéry, náradie, kosačka, záhradné stoly s lavicami, šach 
a kolky), 

- Naše Mesto (obnova U rampa, vstup plaváreň, školský plot, vypratanie šatní, bunkrov, suterénu 
bazéna, vymaľovanie priestorov šatní, domček pri ihrisku, odgrafitovanie ihriska a budovy školy, 
unimobunky náter a gragitovanie s deťmi, náter futbalových bránok, náter školského plotu a košov , 
osadenie smetných košov na ihrisku, nový piesok na doskočisku, obnova výsadby pred školou)  

- kapustnica s hudbou a programom pre deti, rodičov a žiakov,  
- sväté omše raz do mesiaca,  
- teambuilding a klubovňa pre žiakov 2.stupňa, 
- turistický krúžok,  
- spolupráca s MČ, KŠK a o.z. Živica, 
- aktivovanie spolupráce rodičov so školou a rozvoj dobrovoľníctva 

 
Získanie finančných prostriedkov:  

- príspevky a dary rodičov 6000 - 7400 eur na školský rok, projekty MČ KV 2000 eur,  Magistrát - šport 
575 eur, odgrafitovanie školy 2040 eur, Blu-Sky 900 eur, komunitné záhrady Tesco: 1800 eur, Siemens 
- didaktické pomôcky pre integrovaných žiakov 320 eur, Nadácia Pontis 500 eur, KŠK 280 eur, 
poukazovanie  2% od roku 2015: do 3500 - 4000 eur za školský rok 

 
 
Výzvy na školský rok 2016/2017: 
 

- získať aktívnych triednych zástupcov a rodičov za triedy, 
- zvoliť predsedu, hospodára a tajomníka občianskeho združenia – oktéber 2016, 
- ak bude opäť aktívne predsedníctvo a rodičia, je možné pokračovanie v projektoch a podpory pre 

žiakov a našej komunity, 
- podporiť rekonštrukciu bazéna – finančne (zbierka, dary, sponzoring, spoluparticipovanie na 

pomocných prácach), 



- zrealizovať na budúci rok projekt obnovy časti na športovisku montážou hracími a fitnes prvkami, 
- ďalšie nápady a výzvy... 

 
 
 
S pozdravom 
Ing. Martin Gabaj – hospodár o.z. 3 roky 

 
 

     
 
 

     
 
 



   
 
 
 
 
 
 

 
  



  

  
 
 
 
 

     
 



 
 

        
 

    



 


