
Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra 

Dubčeka o.z., Majerníkova 62, 841 05 Bratislava, dňa 20.9.2016 

 

  

Miesto stretnutia:  ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 61, BA, zborovňa 

Čas:   20.9.2016 o 18:15 hod 

Počet prítomných členov: 16, viď. priložená prezenčná listina 

Hostia: Ing. Kamil Zeman – rodič a predseda Rady školy 

 

Prílohy : 

1.prezenčná listina 

 

Stretnutie zahájil pán Gabaj, privítal prítomných a navrhol nasledovný program : 

Program :   

1. Otvorenie, prezentácia 

2. Voľba predsedníctva Združenia rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra 

Dubčeka o.z., Majerníkova 62, 841 05 Bratislava (ďalej o.z.), voľba overovateľa zápisnice 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

1. Pán Gabaj – v doterajšej funkcii hospodár o.z. privítal všetkých prítomných, dal kolovať 

prezenčnú listinu a tým otvoril stretnutie Združenia rodičov. 

2.  Na pozíciu tajomníka o.z. bol navrhnutý p. Toman, ktorý túto funkciu prijal. 

 Na pozíciu hospodára o.z. bola navrhnutá p. Velčická, ktorá tento post po objasnení úloh 

a prisľúbení pomoci od p. Gabaja a p. Pavelkovej prijala. 

 Na post predsedu o.z. sa nikto dobrovoľne neprihlásil. Po návrhu p. Masarykovej, aby tento post 

zaujal p. Gabaj a po diskusii a odporúčaniach prítomných rodičov, návrh rodičov p. Gabaj na 

túto funkciu o.z. prijal. 

Hlasovanie o nových členoch predsedníctva Združenia rodičov a zástupcov žiakov na Základnej 

škole Alexandra Dubčeka o.z., Majerníkova 62, 841 05 Bratislava v školskom roku 2016/2017: 

Za nového tajomníka o.z. bol jednohlasne zvolený p. Toman. 

Za novú hospodárku o.z. bola jednohlasne zvolená p. Velčická. 

Za nového predsedu o.z. bol zvolený bývalý hospodár o.z. p. Gabaj. 

Za overovateľa zápisnice sa prihlásil a bol zvolený p. Toman 

Po hlasovaní o nových členoch predsedníctva sa p. Gabaj prihovoril rodičom a vysvetlil svoj postoj 

a motiváciu pre túto prácu. Poprosil o spoluprácu ostatných rodičov. Poprosil o zaslanie 

návrhov na oblasti, ktoré by bolo dobré financovať zo zdrojov o.z., 2%. 

P. Gabaj predstavil svoju víziu vo funkcii predsedu o.z.: - obnoviť turistický krúžok, - vytvoriť 

krúžok Zelené tričko – pre podporu udržateľnosti projektu obnovených komunitných záhrad, 

starostlivosti o okolie školy a športového areálu – niektorí žiaci majú záujem, ďalej pokračovať 



v projektoch pre žiakov (udržať pôvodné, o ktoré je záujem a nahradiť niektoré novými na 

získanie detí – pokus o vytvorenie hudobných aktivít, hier s deťmi, opekačka, disko, cudzí jazyk 

AJ – verzus grafity). Všetky aktivity budú vopred odkomunikované včas s vedením školy, či 

a ako sa zapojí. 

Vyslovil tiež svoje požiadavky, ktoré bude mať voči škole: Ako zástupca o.z. požiada vedenie 

školy o umožnenie výnimky ako rodiča na vstup do školy v čase, keď škola nie je kódovaná za 

účelom vykonávania činností v spojitosti s vykonávaním funkcie a aktivít projektov a činností 

za vzájomnej dohody s vedením. Triedny zástupcovia súhlasili a nemali výhrady voči tejto 

požiadavke. Projekt Obnovy komunitných záhrad je viazaný zmluvne do roku 2018, preto bude 

požadovať od vedenia školy využívanie týchto priestorov a vybavenia v zmysle získaného 

projektu, je nutné ešte zaviesť triedenie bioodpadu, ktoré bolo súčasťou projektu, koše sú 

zakúpené aj s vrecami. Bolo by škoda nesplniť záväzky v projekte a s tým zbytočné 

komplikácie. Zakúpené nové notebooky 6ks z pred 2 rokov pre projekty žiakov z 2. stupňa 

s dataprojektorom by mali byť využité tak, že rodičia poznajú ich využitie na prácach projektov 

žiakov. Požaduje predložiť zoznam finančných požiadaviek v šk. roku 2016/2017 na schválenie 

o.z. odkontrolovaných riaditeľom školy, ktorý svojim podpisom za školu odsúhlasí požiadavky 

za učiteľov. Finančné požiadavky by mali byť predložené vo výške zodpovedajúcej potrebám v 

žiadosti a mali by sa počas školského roku využiť tak, aby sa nevracali nevyužité späť, nakoľko 

počas roka blokujú nečakané výdaje požadované školou. Mal by byť zohľadnený vyrovnaný 

pomer požadovaných financií medzi 1.  a 2. stupňom v prepočte na žiakov. Požiadal triednych 

zástupcov, aby na stretnutiach o.z. boli s vedením školy prebraté problematické veci, ktoré sa 

nepodarilo vyriešiť v hierarchii, ktoré požaduje riaditeľ školy. Téma ukončenia dietetického 

stravovania v školskej jedálni je považovaná od rodičov za krok späť. O.z. bude dotazovať MČ 

KV na pomoc a opätovne zavedenie dietetického stravovanie podľa potrieb a možností. Najskôr 

sa cez triednych dôverníkov, prípadne až na ďalšom triednom aktíve spraví prieskum o aký 

počet žiakov a formy diét ide. 

3. Rodičia odsúhlasili navrhované sumy na príspevok na ZRPŠ vo výške 20.- eur na 1. dieťa, 10.- 

na 2. dieťa a 0,- na každé ďalšie dieťa 

Príspevky je možné uhradiť v hotovosti do rúk triednych učiteľov ako aj bezhotovostne vkladom 

na účet OZ SK9275000000004019775875, EUR, ČSOB Podnikateľské konto, ZDRUŽENIE 

RODIČOV A ZÁSTUPCOV ŽIAKOV NA ZŠ A. DUBČEKA, MAJERNÍKOVA 62, 841 05 BA 

najneskôr do konca októbra. Pri bezhotovostnom prevode na účet OZ do poznámky napísať 

priezvisko dieťaťa, meno dieťaťa, triedu. Pri viacerých deťoch: priezvisko detí, meno 1. 

dieťaťa/trieda 1. dieťaťa, meno 2. dieťaťa/trieda 2. dieťaťa, meno 3. dieťaťa/trieda 3. dieťaťa. 

Je pravdepodobné, že sa zriadi pridružený šetriaci účet za účelom zbierania príspevkov prevodmi, 

ktorý bude bez poplatkov, aby sa ušetrili peniaze o.z. V tom prípade bude informácia o novom čísle 

účtu oznámená na stránke školy ako aj mailom rozposlaná triednym dôverníkom. 

 

Z peňazí vyzbieraných na o.z v tomto roku nebude po prediskutovaní zástupcami rodičov 

odsúhlasený príspevok na kopírku, ak by bol zo strany vedenia školy požadovaný. Uvedená suma 

doteraz poukázaná vo výške 500 eur bude použitá na iný účel potrieb žiakov. 

 

Preberala sa téma prípadný štrajk učiteľov, kde zaznela požiadavka na MČ KV s pomocou o 

zabezpečenie v prípade pozastavenia vyučovacieho procesu aj so školským klubom na ZŠ A. 

Dubčeka možnosť umiestniť žiakov, ktorým nie je možné zabezpečiť stráženie detí počas práce 

rodičov. Časť rodičov má s tým výrazný problém pre žiakov nižších ročníkov a žiaci 2. stupňa, kde 

rodičia nevedia zabezpečiť ich kontrolu a riadený čas aktivitami. Dochádza aj ku nie vždy 

zmysluplnému využitiu času prislúchajúcemu ich veku, čo následne spôsobí aj problémy 

s opätovným zaradením do vyučovacieho procesu. 



 

 

Tým sa ukončilo zasadnutie o.z.. Pán Gabaj sa poďakoval prítomným. 

  

V Bratislave dňa: 20.9.2016 

 

Zapisovateľ: Petra Pavelková 

Overovateľ : Branko Toman 

 


