
ZÁPISNICA z členskej schôdze 

OZ pri škole sv. Martina 
pri CZŠ sv. Martina v Hviezdoslavove 

zo dňa 10.12.2021 

 

zvolanej predsedníčkou OZ Mgr. art. Petrou Jaroszewicz 

 

 
 

Program: 

 

1. Otvorenie, privítanie  a oboznámenie zúčastnených s jednotlivými bodmi 

programu. 

2. Voľba pokladníka 

3. Harmonogram plánovaného stretnutia OZ 

4. Odsúhlasenie výšky členského príspevku 

5. Záver a diskusia 

 

Prítomní zástupcovia jednotlivý tried CZŠ sv. Martina: 

Petra Jaroszewicz 

Zuzana Gyurászová 

Dušan Slovák 

Lenka Konrádová 

Eva Gunišová 

Paulína Noskovičová 

 

 

Bod č.1  

 

Radu rodičov otvorila predsedníčka Petra Jaroszewicz, privítala všetkých 

zúčastnených a oboznámila ich s jednotlivými bodmi programu. 

 

Bod č. 2 

 

Každé občianske združenie musí mať svojho pokladníka, ktorý zodpovedá 

za hospodárenie občianskeho združenia v súlade so schváleným plánom, 

vykonávanie pokladničných operácií a nakladanie s finančnými prostriedkami 

občianskeho združenia. K tejto funkcii sa dobrovoľne prihlásila Eva Gunišová. 

Hlasovanie:  

Za:  5   Zdržal sa: 1  Proti:   0 

Za pokladníčku bola v hlasovaní právoplatne zvolená Eva Gunišová. 

 



 

Bod č. 3 

 

Následne všetkých zúčastnených predsedníčka informovala o termíne 

najbližšieho zasadnutia občianskeho združenia, ktoré sa bude konať 15.12.2021 

o 17:30 hod. Online cez MS Teams, o plánovanom harmonograme na najbližšie 

stretnutie a zadelení úloh počas stretnutia. 

Prihlasovanie členov občianskeho združenia prebehne prostredníctvom 

online žiadosti počas konania schôdze. 

 

 

Bod č. 4 

 

Podľa stanov občianskeho združenia je povinnosťou každého člena OZ 

zaplatiť členský príspevok na činnosť združenia. Suma členského príspevku bola 

navrhnutá na 1 euro. 

Hlasovanie:  

Za:  6   Zdržal sa: 0  Proti:   0 

Členský príspevok bol schválený na 1 euro na osobu. 

 

 

Bod č. 5 - diskusia 

   

Prítomní zástupcovia rodičov následne diskutovali o spôsobe komunikácie 

informácii a harmonograme najbližšieho zasadnutia občianskeho združenia ako 

aj rozdelení úloh na stretnutí. 

Taktiež diskutovali o ďalších krokoch súvisiacich s chodom a plánom OZ.  

 

Záver 

 

Predsedníčka OZ poďakovala prítomným za účasť a ukončila stretnutie. 

 

 

 

Online stretnutie prostredníctvom MS Teams, dňa: 10.12.2021 

 

 

Zapísala: Bc. Eva Gunišová 

 

Overila: Mgr. art. Petra Jaroszewicz 


