
ZÁPISNICA zo stretnutia rodičov a členov OZ pri CSŠ sv. Martina 

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

zo dňa 17.10.2022 

zvolanej predsedníčkou OZ pri škole sv. Martina Petrou Jaroszewicz 

 

 
 

Program: 

1. Otvorenie a privítanie prítomných rodičov a členov OZ 

2. Predstavenie OZ rodičom detí CZUŠ 

3. Oznámenie o poplatku a potrebe voľby členov do OZ 

4. Prihlasovanie nových členov 

5. Voľba zástupcu rodičov detí CZUŠ 

6. Diskusia, záver a poďakovanie 

 

Prítomní členovia OZ pri škole sv. Martina:  

 

Petra Jaroszewicz  

Paulína Noskovičová 

Marek Gabaj  

Lukáš Novotný 

Karolína Gabajová 

Miroslava Farkas Smitkova 

 

Bod č. 1 

 

Zástupca riaditeľky pre základnú umeleckú školu Mgr. art. Ján Dúbravský 

zahájil stretnutie rodičov žiakov CZUŠ. Oboznámil prítomných rodičov dôvod 

zvolania schôdze a potrebu zapojiť CZUŠ do OZ pri škole sv. Martina. OZ bude 

spravovať dobrovoľné príspevky „ZRPŠ“ CSŠ sv. Martina a tak vznikla potreba 

zastúpenia časti CZUŠ. Následne odovzdal slovo predsedníčke OZ pri škole sv. 

Martina Mgr. art. Petre Jaroszewicz. 

 

Bod č. 2 

 

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

predstavila OZ rodičom. Boli oboznámení o spôsobe fungovania, náplni činnosti 



OZ a možnosti zapojenia sa do aktivít OZ. Bolo zdôvodnené pribratie CZUŠ do 

OZ a boli predstavené benefity, ktoré sa vďaka tomu sprístupnili aj pre žiakov 

CZUŠ. 

 

Bod č. 3 

 

Rodičia boli informovaní o výške poplatku 20,- €, ktorý bol odsúhlasený 

na predchádzajúcej schôdzi rodičov CSŠ sv. Martina.   

 

Bod č. 4 

 

Prítomní rodičia sa mali možnosť prihlásiť a stať sa členmi OZ. Taktiež 

bolo povedané, že táto možnosť prihlásenia je dostupná nepretržite, a to 

vyplnením prihlasovacieho formulára na stránke školy www.csshviezdoslavov.sk 

a zaplatením členského príspevku 1,- €. 

Zástupcami CZUŠ sa stali: 

Viera Gešová 

Zuzana Selecká 

Štefan Balogh 

 

Bod č. 5 

 

Z prihlásených nových členov z radov rodičov detí CZUŠ bola 

jednomyseľným hlasovaním vybratá p. Gešová, ktorá sa zároveň stala novým 

podpredsedom OZ. P. Gešová bude mať na starosti veci týkajúce sa hlavne časti 

CZUŠ a rodičov, ktoré nemajú deti v aj v CSŠ sv. Martina – v základnej škole. 

Nových členov, ako aj funkciu podpredsedy OZ pri škole sv. Martina si 

odhlasovali neprítomní členovia OZ cez portál Edupage.  

 

Hlasovali ZA: 17 

Hlasovali PROTI: 0 

 

 

 

http://www.csshviezdoslavov.sk/


Bod č. 6 

 

Na záver dala pani predsedníčka priestor na diskusiu a prípadné otázky. 

Potom sa poďakovala všetkým zúčastneným. 

 

Vo Hviezdoslavove, dňa 17.10.2022 

Zapísala: Ing. arch. Paulína Noskovičová 

Overila: Mgr. art. Petra Jaroszewicz 


