
ZÁPISNICA zo stretnutia rady OZ s rodičmi detí CZŠ sv. Martina 

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

zo dňa 09.05.2022 

 

zvolanej predsedníčkou OZ pri škole sv. Martina Petrou Jaroszewicz 

 

 

 
 

Program: 

 

1. Otvorenie, privítanie a oboznámenie zúčastnených s jednotlivými bodmi 

programu 

2. Voľba nových členov OZ do správnej rady OZ 

3. Voľba pokladníka OZ 

4. Plán ďalšieho financovania a podpory CSŠ 

5. Program ku koncu školského roka  

6. Deň detí 3.6. 2022 (spolu s návrhmi účasti a programu pri príležitosti 

tejto akcie) 

7. Diskusia a záver  

 

 

 

Prítomní členovia OZ pri škole sv. Martina: 

 

Petra Jaroszewicz 

Zuzana Gyurászová 

Lukáš Novotný 

Lenka Konrádová 

Patrícia Hrašná 

Ondrej Farkaš 

Lenka Motýľová 

Mária Kováčová 

Viera Muráňová 

Mira Farkaš 

Martina Stoláriková 

Marek Gabaj 

Veronika Mikovič (online) 

 

 

 
 



Bod č.1  

 

Stretnutie otvorila predsedníčka OZ pri škole sv. Mgr. art. Petra 

Jaroszewicz, privítala všetkých zúčastnených a oboznámila s programom 

stretnutia. 

 

 

Bod č. 2 

 

Následne predsedníčka OZ pri škole sv. Martina Mgr. art. Petra 

Jaroszewicz informovala o potrebe zvolenia dvoch nových členov správnej rady 

(zástupcovia tried).  

Za triedu 1.C bola zvolená Patrícia Hrašná.  

Hlasovanie: ÁNO – 13 hlasov, NIE – 0 hlasov, ZDRŽALI SA – 0 hlasov. 

Za triedu 2.A bol zvolený Marek Gabaj (prostredníctvom EDUPAGE) 

Hlasovanie: ÁNO – 14 hlasov, NIE – 0 hlasov, ZDRŽALI SA – 4 hlasov. 

 

 

Bod č. 3 

 

V ďalšom bode sa prešlo k voľbe nového pokladníka. Predsedníčka OZ 

pri škole sv. Martina Mgr. art. Petra Jaroszewicz viedla hlasovanie, v ktorom 

bola za pokladníka zvolená Martina Stoláriková. 

Hlasovanie: ÁNO – 13 hlasov, NIE – 0 hlasov, ZDRŽALI SA – 0 hlasov. 

 

 

Bod č.4  

 

V ďalšom bode predsedníčka OZ pri škole sv. Martina Mgr. art. Petra 

Jaroszewicz informovala o finančných prostriedkoch OZ. Informácia bola 

o príjmoch a výdavkoch k aktuálnemu dátumu. Taktiež predsedníčka, ako aj 

členovia navrhli ďalšie možné využitie financií na akcie plánované do konca 

školského roku.  Návrh možných aktivít financovaných OZ pri škole 

sv. Martina: 

 

- divadlo pre detí na posledný deň školského roku,                             

Hlasovanie:  ÁNO – 13 hlasov, NIE – 0 hlasov, ZDRŽALI SA – 0 hlasov 

- výlet  do sadov D. Lužná (financovanie dopravy autobusom),  

Hlasovanie: ÁNO – 13 hlasov, NIE – 0 hlasov, ZDRŽALI SA – 0 hlasov 

- akcia deň detí 3,6,2022 

Hlasovanie: ÁNO – 13 hlasov, NIE – 0 hlasov, ZDRŽALI SA – 0 hlasov 



Ako ďalšia navrhovaná aktivita na nasledujúci školský rok bolo: mobilné 

planetárium, návšteva hvezdárne a ďalšie. 

 

Bod č.5 

 

V nasledujúcej časti boli členovia oboznámení so schválenými aktivitami 

do konca školského roku.  

 

 

Bod č. 6 

 

Členovia OZ pri škole sv. Martina dávali svoje návrhy na akciu deň detí  

a nápady na aktivity a priebeh, ktorá sa bude konať 3.6. 2022.  

Akcia bude rozdelená na dve časti – doobeda, kedy deťom do školy príde 

urobiť predstavenie Mr. Bubble – „bublinová show“ 3.6.2022 o 8:15 do jedalne 

školy, 

 a poobedná časť, v rámci ktorej boli vybrané aktivity ako skákací hrad, 

cukrová vata, maľovanie na tvár, drobné občerstvenie (výpomoc členiek OZ 

s napečením koláčikov a drobného pečiva), mini disco, pohybové aktivity, 

tombola a iné. 

Od 15:30-17:30 budú vítaní všetci rodinní príslušníci a priatelia školy, 

ktorí si budú môcť za dobrovoľný príspevok zakúpiť občerstvenie, nápoj, ...  

Ako výpomoc pri organizovaní akcie dňa detí sľúbili účasť aj hasiči 

z dobrovoľného hasičského zboru Hviezdoslavov a všetci členovia OZ. 

 

HLASOVANIE: 

bublinová show  

– ÁNO – 13 hlasov, NIE – 0 hlasov, ZDRŽALI SA – 0 hlasov  

cukrová vata  

– ÁNO – 12 hlasov, NIE – 1 hlasov, ZDRŽALI SA – 0 hlasov 

skákacie hrady  

– ÁNO – 13 hlasov, NIE – 0 hlasov, ZDRŽALI SA – 0 hlasov 

 

V rámci tohto bodu prišiel pán František Kavecký z obecného úradu 

Hviezdoslavov, aby informoval o akcii dňa deti organizovanej obecným úradom 

4.6.2022 a vypomohol OZ pri škole sv. Martina s kontaktmi na detské atrakcie. 

 

Predsedníčka OZ pri škole sv. Martina Mgr. art. Petra Jaroszewicz určila 

dátum online stretnutia kvôli doladení detailu akcie dňa deti na pondelok 

30.05.2022 o 20:00h. 

 

 

 



        Bod č.7   Záver 

 

Pani predsedníčka dala možnosť k prípadným otázkam a následne 

poďakovala prítomným za účasť. 

 

 

 

V Hviezdoslavove, dňa: 09.05.2022 

 

Zapísala: Mgr. Zuzana Gyurászová 

Overila: Mgr. art. Petra Jaroszewicz 


