
 

ZÁPISNICA zo stretnutia rodičov a členskej schôdze OZ pri CSŠ sv. Martina 

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

zo dňa 19.9.2022 

zvolanej predsedníčkou OZ pri škole sv. Martina Petrou Jaroszewicz 

 

 

Program: 

 

1. Predstavenie OZ na celoškolskom rodičovskom združení 

2. Otvorenie a privítanie prítomných členov na stretnutí rady OZ 

3. Predstavenie OZ novým členom, vysvetlenie štruktúry a spolupráce 

4. Hlasovanie členov správnej rady  

5. Hlasovanie o členskom poplatku 

6. Oznámenie o pribratí ZUŠ do OZ 

7. Hlasovanie o funkcii pokladníčky a kontrolórky 

8. Plánovaná akcia – „ Deň záchranných zložiek “ 

9. Doobjednanie tričiek s logom OZ pre nových členov  

10.  Školská knižnica  

11.  OZ na Facebooku 

12.  Diskusia, záver a poďakovanie  

 

 Prítomní členovia OZ pri škole sv. Martina:  

 

Petra Jaroszewicz  

Lenka Konrádová  

Paulína Noskovičová 

Martina Stoláriková  

Marek Gabaj  

Patrícia Hrašna 

Lucia Farkašová 

Ľudomil Vovčko 

Darina Žambová  

Zoltán Dömötör 

Lenka Motýľová 

 
 

 



Bod č. 1 

 

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

predstavila OZ na celoškolskom združení rodičov, kde informovala prítomných 

o vzniku združenia a jeho činnosti.   

Predstavila zástupcov tried a spomenula ďalších dobrovoľníkov. Zároveň vyzvala 

prítomných, aby sa stali dobrovoľnými členmi združenia.  

 Následne oznámila výšku príspevku ZRPŠ, ktorý sa nezmenil a zostáva na 

sume EUR 50 / rok / 1 dieťa. Za každé ďalšie dieťa v škole EUR 25 / rok. Tento 

príspevok bol odsúhlasený všetkými prítomnými a jeho úhrada prebieha cez 

Edupage v dvoch splátkach.  

 Ďalej predsedníčka oznámila pridruženie ZUŠ do OZ a vyzvala prítomných 

na odsúhlasenie príspevku EUR 20 / rok. Všetci prítomní súhlasili. Nikto sa 

nezdržal ani nehlasoval proti.  

 Na záver predsedníčka OZ pri škole sv. Martina, Mgr. art. Petra 

Jaroszewicz oboznámila najmä rodičov prváčikov o existencii školskej knižnice 

a jej systému fungovania.  

 

Bod č. 2 
 

  Stretnutie členov rady a dobrovoľníkov OZ otvorila predsedníčka OZ pri 

škole sv. Martina, Mgr. art. Petra Jaroszewicz, privítala všetkých zúčastnených a 

oboznámila s programom stretnutia.  

 

Bod č. 3 

 

 Na stretnutí rady predsedníčka OZ pri škole sv. Martina Mgr. art. Petra 

Jaroszewicz predstavila nových členov, a to zástupcov dvoch prvých tried.  

 

1.A      1.B  

Darina Žambová     Lenka Konrádová 

Ľudomil Vovčko    Zoltán Dömötör 

 

Zástupcovia zvyšných tried sa nezmenili.  

Novým členom predstavila štruktúru a fungovanie OZ, doterajšie aktivity 

a činnosti, spôsoby komunikácie medzi členmi a predsedníčkou.  

 

Bod č. 4 

 

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

Jaroszewicz vyzvala na hlasovanie členov správnej rady z minulého roka.  

Hlasovali ZA: 11 

Hlasovali PROTI: 0  



 Správna rada pozostáva pre školský rok 2022/2023 zo: 
 

2.A 

Zuzana Gyurászová 

Lenka Konrádová 

2.B 

Lukáš Novotný 

Zuzana Baďová Ollé 

2.C 

Petra Jaroszewicz 

Patrícia Hrašna 

3.A 

Paulína Noskovičová 

Marek Gabaj 

  

Bod č. 5 

        

 Členovia OZ sú povinní zaplatiť raz ročne členský poplatok vo výške EUR 

1. Na jeho opätovné schválenie vyzvala predsedníčka OZ pri škole sv. Martina 

Mgr. art. Petra Jaroszewicz prítomných členov. Hlasovanie prebehlo nasledovne: 

Hlasovali ZA: 11 

Hlasovali PROTI: 0  

  

Bod č. 6 

 

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

Jaroszewicz oznámila prítomným o vstupe ZUŠ do OZ, čo bolo spomenuté už na 

rodičovskom združení. Poplatok EUR 20 bol schválený a zástupcovia ZUŠ v OZ 

zatiaľ nie sú známi. Ich voľba prebehne na ďalšom stretnutí rady OZ. 

 

Bod č. 7   

 

 V nasledujúcom bode sa prešlo k odsúhlasení jestvujúcej funkcie 

pokladníčky – Martina Stoláriková a kontrolórky OZ – Lenka Motýľová. Tieto 

funkcie navrhla predsedníčka OZ pri škole sv. Martina Mgr. art. Petra Jaroszewicz 

ponechať a vyzvala na opätovné hlasovanie.  

Hlasovali ZA:  11 

Hlasovali PROTI:  0 



 Zároveň pokladníčka Martina Stoláriková poskytla k nahliadnutiu výpis 

z účtu OZ Lenke Motýľovej, ktorá si zároveň prevzala od predsedníčky aj prehľad 

činnosti OZ na kontrolu.  

 

Bod č. 8 

 

 Nasledujúci bod bol venovaný plánovanej akcii „Deň záchranných 

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

konať dňa 23.9.2022 od 16:00 do 18:00 na ihrisku vedľa školy.  

 Na akciu prídu s ukážkou polícia, hasiči ako aj dobrovoľníci z Červeného 

kríža. V rámci akcie si deti budú môcť zasúťažiť na stanovištiach a vyskúšať 

zručnosti potrebné k vykonávaniu profesie policajta, hasiča a záchranára.  

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

úlohy a priradila členov k jednotlivým aktivitám. Zhrnula program dňa, overila 

materiálne zabezpečenie stanovíšť. Prípadné dolaďovanie detailov bude 

prebiehať priamo s predsedníčkou alebo členmi OZ telefonicky, resp. hromadnou 

emailovou komunikáciou.  

 

Bod č. 9 

 

 Ďalej predsedníčka OZ pri škole sv. Martina Mgr. art. Petra Jaroszewicz 

informovala nových členov o možnosti mať tričko s logom OZ, ktoré sa budú 

postupne doobjednávať. Tričká sa nosia najmä na spoločne organizovaných 

akciách, aby boli členovia OZ viditeľne rozoznateľní medzi rodičmi a ďalšími 

účastníkmi.  

 

Bod č. 10 

 

 V ďalšom bode sa predebatovala potreba doplňovania ďalších kníh do 

školskej knižnice, avšak už koordinovane, a to prostredníctvom vopred 

ohlásených zberných dní. Zatiaľ boli dané dátumy zbierania kníh na 28.11.2022 

a 27.2.2023. Pani predsedníčka spolu s vedúcou knižnice zo strany OZ Lenkou 

Konrádovou momentálne zastavili preberanie rozprávkových kníh.  

 

Bod č. 11 

 

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

Jaroszewicz informovala o ďalšej novej forme propagácie OZ, a to 

prostredníctvom účtu na Facebooku pod menom OZ pri škole sv. Martina 

Hviezdoslavov. Aj takouto formou chce OZ propagovať svoju činnosť 

a komunikovať s rodičmi a priateľmi školy. 

 

 



Bod č. 12 

   

 Na záver dala pani predsedníčka priestor na diskusiu a prípadné dotazy, či 

postrehy, ktoré sa týkali najmä piatkovej akcie. Potom sa poďakovala všetkým 

zúčastneným.   

 Osobitne poďakovala Paulíne Noskovičovej za opravu sedacích vakov pre 

deti a Mareku Gabajovi za rýchlu spoluprácu s dodaním školských mini 

knižničiek umiestnených pri jednotlivých triedach CSŠ. 

 

 

 

V Hviezdoslavove, dňa 19.9.2022 

 

Zapísala: Mgr. Patrícia Hrašna  

Overila: Mgr. art. Petra Jaroszewicz 

 


