
ZÁPISNICA zo stretnutia rady OZ pri CSŠ sv. Martina  

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

zo dňa 9.9.2022 

 

zvolanej predsedníčkou OZ pri škole sv. Martina Petrou Jaroszewicz 

 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, privítanie a oboznámenie zúčastnených s jednotlivými bodmi 

programu 

2. Zhodnotenie šk. roku 2021/2022 z pohľadu aktivít organizovaných OZ 

3. Návrh nových členov do OZ  

4. Financovanie OZ v šk. roku 2022/2023 

5. Kúpa nábytku k novým triedam  

6. Plánovaná akcia – „Deň záchranných zložiek“ 

7. Návrh na výrobu tričiek s logom školy 

8. Podpora na sledovanie grantov vhodných pre školu 

9. Diskusia a záver 

 

Prítomní členovia OZ pri škole sv. Martina: 

 

Petra Jaroszewicz 

Zuzana Gyurászová 

Lenka Konrádová 

Martina Stoláriková 

Marek Gabaj 

Karolína Gabajová 

 

Bod č. 1 

 

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

Jaroszewicz, privítala všetkých zúčastnených a oboznámila s programom 

stretnutia – upozornila, že toto stretnutie je prípravným stretnutím pred 

zasadnutím OZ s rodičmi žiakov CSŠ, plánovaného v blízkom období. 

 

Bod č. 2 

 

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

Jaroszewicz informovala a zhrnula uskutočnené akcie v predchádzajúcom 



šk. roku, ktoré zorganizovalo OZ. Taktiež bol k nahliadnutiu výpis z účtu OZ. 

 

Bod č. 3 

 

V ďalšom bode sa prešlo k návrhu nových členov OZ, ktorými budú 

zástupcovia rodičov detí zo ZUŠ patriacej k CSŠ sv. Martina. (rodičia detí, ktorí 

navštevujú ZUŠ, ale nie sú žiakmi CSŠ).  

 

Bod č. 4 

 

V nasledujúcom bode sa prešiel návrh o financovaní OZ v novom šk. roku. 

Návrh bol ponechať členské príspevky a príspevky detí školy ako 

v predchádzajúcom šk. roku. Tento návrh sme prerokovali a hlaovať o ňom 

budeme na stretnutí OZ spoločne s rodičmi CSŠ a ZUŠ pri škole sv. Martina. 

 

 

Bod č. 5 

 

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

Jaroszewicz informovala o potrebe kúpi ďalších dvoch knižníc k prváckym 

triedam (podobne ako sa kupovali ku triedam v predchádzajúcom šk. roku).  

 

Bod č. 6 

 

Nasledujúci bod bol venovaný plánovanej akcii „Deň záchranných 

zložiek“, ktorá sa uskutoční s podporou a organizáciou OZ. Akcia sa bude konať 

23.9.2022, v poobedných hodinách na ihrisku vedľa školy.  Na akciu prídu 

s ukážkou polícia, hasiči ako aj dobrovoľníci z červeného kríža. V rámci akcie si 

detí budú môcť zasúťažiť na stanovištiach a vyskúšať si zručnosti potrebné 

k vykonávaniu profesie policajta, hasiča či lekára. Akcia bude prebiehať v čase 

16:00-18:00h.  

 

Bod č. 7  

 

V nasledujúcom bode bol návrh na výrobu tričiek s logom školy, ktoré by 

si mohli kúpiť deti a rodičia. Návrh bude doriešený v nasledujúcom období 

v spolupráci s CSŠ. 

 

Bod č. 8  

 

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

Jaroszewicz podporila a požiadala členov OZ k sledovaniu rôznych ponúkaných 

grantov a možnosti získania ďalších finančných príspevkov do OZ a vhodných 



aj pre CSŠ . Ďalej pripomenula nutnosť vypracovať žiadosť o získavaní 2% 

z daní pre naše OZ. 

 

Bod č. 9 Záver 

 

Pani predsedníčka dala možnosť k prípadným otázkam a následne 

poďakovala prítomným za účasť. 

 

 

V Hviezdoslavove, dňa: 9. 9. 2022 

Zapísala: Mgr. Zuzana Gyurászová 

Overila: Mgr. art. Petra Jaroszewicz 


