
ZÁPISNICA z prvého stretnutia rady OZ s rodičmi detí CZŠ sv. Martina  

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

zo dňa 15.12.2021 

 

zvolanej predsedníčkou OZ pri škole sv. Martina Petrou Jaroszewicz 

 

 
 

Program: 

 

1. Otvorenie, privítanie  a oboznámenie zúčastnených s jednotlivými bodmi 

programu 

2. Informovanie o nutnosti založenia OZ 

3. Vízia fungovania OZ 

4. Voľba kontrolóra, schválenie plánov OZ 

5. Diskusia a záver  

 

Prítomní zástupcovia jednotlivých tried CZŠ sv. Martina (správna rada OZ): 

Petra Jaroszewicz 

Zuzana Gyurászová 

Lukáš Novotný 

Dušan Slovák 

Lenka Konrádová 

Eva Gunišová 

Paulína Noskovičová 

 

 

Bod č. 1  

 

Stretnutie otvorila predsedníčka OZ pri škole sv. Martina Mgr. Art. Petra 

Jaroszewicz a pani riaditeľka PaedDr. Veronika Dropčová, PhD. a privítali 

všetkých zúčastnených.  

 

 

Bod č. 2 

 

Následne Predsedníčka OZ pri škole sv. Martina Mgr. Art. Petra 

Jaroszewicz informovala o založení občianskeho združenia, ktorého členmi budú 

v prvom rade rodičia detí navštevujúcich našu školu. Orgány občianskeho 

združenia, najmä valné zhromaždenie a správna rada budú hospodáriť so 

všetkými finančnými prostriedkami, ktoré toto OZ získa. Valné zhromaždenie sa 



uznieslo, že všetky plány občianskeho združenia budú vopred odsúhlasené jeho 

členmi a následne zrealizované v prospech CZŠ.  

       

        

Bod č. 3  

 

Prítomní zástupcovia informovali rodičov o dôvodoch vzniku OZ, výške 

členského príspevku do OZ (1 euro). Predsedníčka informovala aj o príspevku 

ZRPŠ, s ktorým bude OZ hospodáriť a ktoré si rodičia odsúhlasili na výšku 50 

eur na dieťa a 25 eur na každé ďalšie dieťa navštevujúce CZŠ sv. Martina vo 

Hviezdoslavove. 

Rodičia boli informovaný o plánoch a akciách, kde budú takto vyzbierané 

financie budú použité. Účastníci boli oboznámení o plánovaných projektoch OZ 

(knižnica, Deň detí, knihy ku koncoročnému vysvedčeniu, atď.), boli vyzvaní aby 

sa stali členmi OZ, aby sa mohli spolupodieľať a spolurozhodovať na aktivitách 

OZ. Prebehlo online prihlasovanie do členstva občianskeho združenia, jeho 

výsledkom má občianske združenie k 15.12. 2021 17 členov. 

Taktiež správna rada informovala, že všetky informácie o fungovaní 

a aktivitách OZ možno nájsť na stránke školy v sekcii OZ pri škole sv. Martina. 

Každé občianske združenie musí mať svojho predsedu, správnu radu, valné 

zhromaždenie, funkciu pokladníka a kontrolóra. Zúčastnení boli informovaní 

o tom kto zastáva jednotlivé funkcie. 

O funkcii kontrolóra  sa hlasovalo. K tejto funkcii sa dobrovoľne prihlásila 

paní Lenka Motýlová. 

 

Hlasovanie:  

Zúčastnených: 16  Za:  16  Zdržal sa: 0  Proti:   0 

Do funkcie kontrolóra bola odsúhlasená pani Lenka Motýlová. 

 

Ďalej sa hlasovalo o plánoch občianskeho združenia – knižnica, Deň detí, 

knihy ku koncoročnému vysvedčeniu. 

 

Hlasovanie:  

Zúčastnených: 16  Za:  16  Zdržal sa: 0  Proti:   0 

 Knižnica, Deň detí a knihy budú pre CZŠ v školskom roku z príjmu OZ 

zabezpečené. 

 

Predsedníčka informovala, že o ďalších plánoch bude valné zhromaždenie 

a správna rada (členovia OZ) informovaná prostredníctvom Edupage. Tam budú 

ďalšie plány a projekty OZ hlasovaním odsúhlasené/zamietnuté. S realizáciou 

budú mať členovia možnosť pomôcť, za čo bude správna rada veľmi vďačná. 

Informovala aj o možnosti ďalšej schôdze OZ, keď o ňu bude zo strany Valného 

zhromaždenia požiadané. 



        Bod č. 4  Záver 

 

Pani predsedníčka dala možnosť k prípadným otázkam a následne 

poďakovala prítomným za účasť. 

 

 

 

V Hviezdoslavove, dňa: 15.12.2021 

 

 

Zapísala: Mgr. Lenka Konrádová 

 

Overila: Mgr. art. Petra Jaroszewicz 


