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

Dubčeka o.z., Majerníkova 62, 841 05 Bratislava, dňa 12.12.2016 

 

  

Miesto stretnutia:   ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava 

Čas:    12.12.2016 o 17:45 hod 

Počet prítomných členov:  17, 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. Diskusia triedny zástupcovia  

3. Informácie z vedenia školy  

4. Schvaľovanie rozpočtu o.z. na šk. rok 2016/2017  

5. Informácia predsedníctva o.z. (aktivity, dary rodičov 9-11/2016, oslovenie rodičov na úhradu 

dobrovoľného schváleného príspevku, hospodárenie, použitie 2 percent, anketa dietetické 

stravovanie, projekty, finančný dar IBM, bazén, majetok ZRŠ pri ZŠ Veternicova, spokojnosť 

školský Bufet, iné)  

7. Záver  

 

 

1. Pán Gabaj privítal všetkých prítomných, dal kolovať prezenčnú listinu a tým otvoril stretnutie 

Združenia rodičov. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia, ktorí súhlasili s poradím bodov 

programu. 

 

2. Diskusia triedni zástupcovia:  

Zo strany členov RR boli vznesené námety na diskusiu s vedením školy nasledujúce otázky: 

- Stav opravy prechodovej chodby medzi objektami. 

- Dotazník k diétnemu stravovaniu detí v školskej jedálni. 

- Vydanie dochádzkových kariet pre žiakov? 

- Prevedenie majetku o.z. zo ZŠ Veternicova na ZŠ Majerníkova – vyžiadanie stanovisko 

vedenia školy. 

- Poplatok 0,10 EUR za odhlásenie dieťaťa z obedu. Ako sú využité tieto finančné 

prostriedky? 
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3. Informácie z vedenia školy:  

P. riaditeľ a pani zástupkyňa informovali RR o: 

Hospodárení školy: 

- Fyzická inventarizácia majetku školy v roku 2016 viedla k požiadavkám učiteľov, ktoré boli 

čiastočne uspokojené z prostriedkov školy alebo o.z. 

- V rámci obnovy inventáru školy bolo doteraz preinvestované celkovo 26.000,- EUR 

z vlastných zdrojov -  nábytok pre triedy I. stupňa (budú nahradené staré lavice a iné 

vybavenie 7.000,- EUR), kuchyňa – 10.500,- EUR na stroje a vybavenie. Do konca roku sa 

viac nestihne, nakoľko je potrebné verejné obstarávanie. 

- Zostávajú voľné dve miesta pomocných síl v kuchyni a jedno miesto upratovačky. Vedenie 

apelovalo na rodičov, pokiaľ by poznali osoby majúce záujem o túto prácu. Ide však 

o pracovné miesta s minimálnou mzdou. 

Akcie školy: 

- Účasť na hodoch Karlovej Vsi – prezentácia školy 

- Výstava k výročiu SNP 

- Imatrikulácia prvákov vo vestibule školy 

- Ďalšie akcie menšieho rozsahu (podrobný výčet je na stránke školy) 

o  testovanie 5. ročníkov 

o  predtestovanie 9. ročníkov 

o  športové a spoločensko-vedné súťaže 

o  exkurzie, zážitkové hodiny v Juvente 

- Plánované akcie – o akciách budú informovať triedni učitelia na TA. Vedenie školy však 

zvlášť pozvalo rodičov na Vianočnú akadémiu dňa 21.12. o 17.00.  

Otázky členov RR:  

Oprava prechodovej časti – mali by nalepiť linoleum v nasledujúcich dňoch, max 2 týždne. Prechod 

by mal byť prevádzkyschopný po vianočných prázdninách. 

Zavedenie dochádzkových kariet – neuvažuje sa. 

Poplatok za odhlásenie z obedu – režijný poplatok 0,10 EUR. Vyberá sa na základe VZN Karlova 

Ves – je využívaný výlučne na režijné náklady kuchyne (Nie na osobné náklady). Peniaze idú na 

mestskú časť a potom späť na školu. 

Dodatočné poistenie detí voči krádeži – vedenie školy prezistí možnosť dopoistenia.  

Na základe príchodu pani Bartekovej bola vložená mimo bodov programu do 18.40 hod téma 

prevodu majetku o.z. pri ZŠ Veternicova – ide o učebné pomôcky a vybavenie tried zakúpené o.z..  

P. Gabaj uviedol tému na základe emailového dotazu z 29.11.2016 od pána Kulhánka (príloha 

zápisnice) a  navrhol uskutočniť stretnutie medzi vedením školy združením rodičov a o.z. pri ZŠ 

Veternicova. ,,Pán. Kulhánek (likvidátor majetku) – by chcel dať do užívania a neskôr eventuálne 

previesť do majetku školy/o.z. vybavenie a pomôcky.,,  

Vyjadrenie hospodárky p. Bartekovej o.z. ZŠ Veternicova – je k dispozícii majetok cca 20.000 

EUR – lavice, interaktívna tabuľa, učebnice, knihy, televízor, roboty, atď (zoznam majetku - príloha 

zápisnice). Informovala o možnosti získať majetok pre školu a návrhu, ak by o majetok škola 

nemala naďalej záujem -  ,,Najspravodlivejšie by bolo predať všetko a peniaze rozdeliť medzi 

školy, kde sú umiestnení žiaci zo ZŠ Veternicova,,.  
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Vyjadrenie pána Bernátha - riaditeľa školy - nie je mu známy stav vybavenia, ktorí je k dispozícii, 

knihy a pomôcky – v akom stave sú a čo je reálne k dispozícii. Stav ponúkaných pomôcok nevie 

posúdiť a taktiež vybavenie učební na ZŠ A. Dubčeka je momentálne dostačujúce. Ďalší majetok by 

bol pre školu redundantný.  

4. Schvaľovanie rozpočtu o.z. na šk. rok 2016/2017:  

V porovnaní zo zaslaným návrhom rozpočtu triednym zástupcom došlo k úprave položiek, ktoré už 

škola zakúpila (Matematický krúžok - náplň do tlačiarne 100 €, PK CJ - CD prehrávač - 50 €, PK 

vých, predmetov - CD prehrávač 100 €, PK SJL - Zbierka testov - 257,04 €, Hravá slovenčina 5.-

9.ročník - 50 €, PK MFCHI - pojazdný stolík - 50 €, ceny pre najlepších žiakov na II.st. - znížiť 

sumu na 400 € a pridala sa požiadavka 100 € na chemický krúžok.  

Návrh požiadaviek školou pre 1.stupeň celkovo: 6 481, 33 €  - podrobnejšie pozri návrh rozpočtu 

– viď. príloha.   

Návrh požiadaviek školou pre 2.stupeň celkovo: 2 230 € - podrobnejšie pozri návrh rozpočtu – 

viď. príloha.   

Návrh požiadaviek predložené predsedníctvom na doplnenie celkovo: 4 200 € (rozlúčka 

deviataci 200 €, príspevok na výlety 2 stupeň: 5 eur na žiaka: do 240 žiakov x 5 eur=1200 €, 

odmeny + občerstvenie jarne upratovanie žiaci 200 €, Naše Mesto jún 2017 - 100 €, vianočné ruže 

koniec roka 200 €, rezerva 200 €, spracovanie účtovníctva 350 €, poplatky účet, registrácia 2 

percentá za rok 2016 – 100 €, poplatky poštovné a overovanie 50 €, spolufinancovanie projekty 

(športové prvky gymcentrá 1500 €)  

SPOLU návrhy škola a vedenie o.z.: 12 911,33 € 

 

Účet: SK9275000000004019775875: 9  414 € ( z toho 250 € BluSky, IBM 900 €, 7500 € príjem z 2 

percent za 2 roky) 

Účet: SK0275000000004023796011: 7 025,37 € (dary rodičov 9-11/2016) 

Účet :SK9875000000004023796126: 0 € (zbierka bazén) 

Hotovosť: 1 005 € 

Spolu: 17 441 €  

Predpokladaný zostatok 4 530 €, ( 3 380 € - po vyčerpaní BluSky 250 € a IBM 900 €).  

Hlasovanie o rozpočte Združenia rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole Alexandra 

Dubčeka, Majerníkova 62, 841 05 Bratislava v školskom roku 2016/2017:  

Celkový počet triednych zástupcov: 22 

Počet prítomných triednych zástupcov: 17 

Hosť: 1 (nezúčastnil sa na hlasovania) 

Súhlas s navrhovaným rozpočtom: 17, proti: 0, zdržal sa: 0. 

Navrhovaný rozpočet v celkovej výške výdavkov 12 911,33 € bol schválený 17 – timi triednymi 

zástupcami.  

P. Gabaj pripomenul kompetencie schvaľovania finančných nákladov: predsedníctvo do 200,- €, 

predseda 50,- €. 

O.z. podalo neuspelo v podanom programe VÚB a podalo projekt cez grant Zelené Oázy na 

gymnastické centrá v rámci športového areálu. 

 

 

http://9.ro/
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5. Informácia predsedníctva o.z. (aktivity, dary rodičov 9-11/2016, oslovenie rodičov na úhradu 

dobrovoľného schváleného príspevku, hospodárenie, použitie 2 percent, anketa dietetické 

stravovanie, projekty, finančný dar IBM, bazén, majetok ZRŠ pri ZŠ Veternicova, spokojnosť 

školský bufet, iné):  

 

- Aktivity o.z. 10-11/2016: Pani Hegedušová vytlačila 100 strán oznamov na príspevky do 

o.z. Pán Toman zabezpečil nákup a dovoz zeminy na vysadenie ovocných kríčkov, ktore 

vysádzalo o.z. Živica spolu so žiakmi a vybudovali hmyzí hotel – výdavok 45 €. Pani 

Pavelková, pani Velčická a pán Toman pomáhali s technickým spracovaním vyzbieraných 

darov a požiadaviek žiadostí školy. Pán Zeman je nápomocný pri vybavovaní registrácie 2 

percent. Nahradenie pokazeného notebooku darom novšieho s inštaláciou – 30 €. 

- Grant od spoločnosti IBM 900 € na podporu športových hier p. Gabaj+p. Grebeči – využitie 

2. polrok 

- P. Gabaj vyzval členov združenia rodičov na predloženie návrhov na motiváciu rodičov na 

venovanie 2% v roku 2017. 

- Projekt bazén čaká na získanie finančnej podpory od ministerstva školstva.  

- Pripomenúť rodičom príspevky na o.z.  

- Dietetické stravovanie – zozbierať od rodičov podklady/požiadavky na dietetickú stravu – 

indikovanú lekárom, resp. vegetariánske.  

- Projekty – o.z. podá ešte jeden projekt na gymnastické centrá na športovej ploche na výzvu 

Bratislavského samosprávneho kraja.  

Diskusia triednych zástupcov ku ponúkanému majetku zo ZŠ Veternicovej: 

Združenie rodičov a zástupcov žiakov na ZŠ A. Dubčeka, o.z. vyšle skupinu zástupcov rodičov 

– prihlásila sa pani Velčická a pán Benkovič spolu s pani Vidovou, ktorí fyzicky pozrú 

ponúkaný majetok a predbežne vyhodnotia  jeho stav. Budú informovať triednych zástupcov 

a plánuje sa následne uskutočniť stretnutie s vedením školy, ktoré o.z. Veternicova nebolo 

realizované s cieľom nájsť vhodné riešenie na využitie majetku. Na záver bolo prijaté 

odporúčanie využiť ponuku p. Bartekovej a majetok ZRŠ predať a financie rozdeliť podľa 

pomeru žiakov v jednotlivých školách, kde sú deti z Veternicovej. Dôvod: krátkosť času od 

oslovenia našeho o.z. s rôznymi nepresnosťami informácii o stave a výške hodnoty majetku, 

ktorú musí niekto relevantne stanoviť, požadovanej časovej náročnosti na vyriešenie situácie 

likvidácie (ako bolo informované požadované ku koncu roka 2016), naše o.z. nemá v škole 

aktuálne žiadne priestory na uskladnenie vecí pre darované predmety a vyučovacie potreby. 

 

7. Záver  

 

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

  

V Bratislave dňa: 12.12.2016 

 

Zapisovateľ: Branko Toman   Overovateľ : Petra Pavelková 

 

Overovateľ: Mária Pomšár Vidová 


