
Zápisnica zo stretnutia Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Hargašova 

 

Dátum a čas: 19.03.2013  17:00  

Miesto: ZŠ Hargašova, 841 06 Bratislava 

Zúčastnení: PaedDr.. Zuzana Kaliariková, Mgr. Mária Šebíková, p. Viera Mazáčková a triedni 

dôverníci podľa prezenčnej listiny: 

 

ZŠ Meno MŠ Meno 

I.A Petra Mitašíková kačičky Jana Trutzová 

I.B Lenka Ďuriančíková včielky - 

II.A Katarína Križková žabky - 

II.B Silvia Morávková lienky - 

III.A Jozefína Antalová sovičky - 

III.B -   

IV.A Mária Okálová   

IV.B Daniela Kopčáková   

V.A Dáša Hronská   

VI.A Marika Kubinová   

VII.A Miriam Holá   

VIII.A Daniela Martinčičová   

IX.A -   

 

1. Privítanie. 

2. Návrh: zavesiť na web stránku školy link, alebo stručnú informáciu o existencii zápisníc 

z Komisie školstva pri MÚ ZB – z dôvodu upriamenia pozornosti rodičov aj na tento zdroj 

informácií týkajúci sa aj našej školy.  

3. Informácia od pani riaditeľky: Tento týždeň sa začne výmena osvetlenia vo všetkých 11 

triedach.  

4. Informácia o možnosti výmeny okien na budovách školy bude z MÚ ZB od pána starostu 

podaná ku koncu apríla. 

5. Informácia od pani riaditeľky: Výrub stromov – musí byť vykonaný do konca marca. 

Označených bolo vedením školy v spolupráci s pánom školníkom a pracovníkom MÚ ZB 

21 stromov, ktoré spôsobujú problémy (tienenie do tried, ohrozovanie a prerastanie 

kanalizácie koreňmi, padajúcimi konármi poškodzovanie strešnej krytiny čo následne 

spôsobuje zatekanie do budov školy, ohrozujúca blízkosť stromov v tesnej blízkosti budov... 

Výrub stromov sa netýka len briez a určite nie všetkých briez. Týka sa aj tují pri pavilóne A, 

ktoré rastú v tesnej blízkosti budovy a okien tried prvého stupňa a svojou výškou, hustotou a 

najmä blízkosťou spôsobujú vo vysokej miere tienenie, ktorého následkom je okrem 

zhoršenej svetelnosti v triedach aj vlhnutie a plesnivenie stien. Brezy rastú v bezprostrednej 

blízkosti budov a svojou koreňovou sústavou poškodzujú základy školy a kanalizáciu, 

korunami zasahujú do elektrického vedenia, poškodzujú strešnú krytinu a odkvapový systém 

budovy, čo má za následok zatekanie, vlhnutie a plesnivenie stien v triedach. Všetko bolo 

samozrejme konzultované so zriaďovateľom, životným prostredím a odborníkmi. Máme 

rozhodnutie so súhlasom na výrub drevín, bez toho by sme si nedovolili k takému niečomu 

prikročiť. Výrub stromov by sa mal uskutočniť 23.3.2013 v sobotu, kedy žiaci ZŠ ani deti 

MŠ nie sú v škole. Väčšinou sa jedná len o preriedenie – vypílenie jedného, dvoch stromov 

zo skupiny rovnakých stromov. Za každý strom bude potrebné vysadiť nový. Návrh je 

výsadba tují – napr. živého plota okolo interiérového zeleného ihriska. 

6. Informácia od pani riaditeľky: Pán Meszároš z firmy Pino stále nedodáva na web školy 

jedálne lístky –  je to v riešení. 

7. Požiadavka na prispenie na darček pre každého učiteľa i nepedagogických pracovníkov 

školy ku Dňu učiteľov 100Eur bola odsúhlasená. Ide o 2,50 Eur na osobu z OZ RZH a 2,50 
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Eur prispieva Komisia školstva pri MÚ ZB. Návrh na darček bol zakúpenie poukážok napr. 

do Panta Rhei – na nákup kníh podľa vlastného výberu a príp. by si učitelia doplatili.  

8. Organizácia jarnej brigády v školskom parku bude realizovaná pod vedením školy. Potreba 

určiť organizátora brigády zo strany školy – napr. pána školníka – škola spíše požiadavky na 

brigádu napr. zbieranie konárov po pílení stromov, upratovanie po zime, hrabanie... Napr. by 

bolo treba opraviť poškodené lavičky na sedenie vonku, ale aj polámané šatňové lavičky 

v škole – na ktoré sú potrebné dosky, farby a priniesť si špecifické náradie – vŕtačky... 

rovnako by bolo možno dobré pred exteriérovými lavičkami vybetónovať, alebo vyložiť 

dlažobnými kockami zbahnené priestory pred lavičkami – ku ktorým nie je takto prístup na 

sedenie alebo odloženie vecí... Navrhovaná predbežná suma 150 Eur z OZ RZH bola 

odsúhlasená (na zeminu, hnojivo, dosky, farby...) Suma bude upravená podľa spísaných 

požiadaviek školy. Termín brigády je 20.04.2013 (sobota) – začiatok 8.30. Návrh - poslať 

rodičom vopred informáciu o akcii cez Internetovú žiacku knižku a upresniť im, čo sa bude 

prioritne na brigáde robiť, aby si podľa toho priniesli aj potrebné náradie. Tiež by sa zišla 

malá úzka lavička aj do priestoru vestibulu, kde rodičia čakávajú na svoje deti (často tam 

vidím stáť a čakať starých rodičov, pre ktorých sú minúty státia utrpením). Návrh v rámci 

brigády, alebo aj mimo nej zriadiť políčko (hriadky) o ktoré sa deti budú starať - pestovať 

nenáročné rastliny - zeleninu napr. mrkva, hrach, fazuľa, ktoré môžu využívať na projekty 

zdravej výživy, asi by bolo dobré nájsť vhodné miesto.  

9. Občerstvenie k brigáde – požiadavka na preplatenie občerstvenia guláš a čaj cca. 100Eur z 

OZ RZH bola odsúhlasená. Bude to objednané a dodané v čase obeda od Firmy Pino. 

Objednávku zabezpečí pani riaditeľka. Potrebné tiež zabezpečiť plastové tanieriky, lyžice, 

poháriky, servítky. Sponzoring chlebom, moravské koláče a pod. požiadať pána Kubaského 

(o sponzoring požiada pani Ďuriančíková).  

10. 15.4 budú triedne rodičovské združenia. 

11. Požiadavka: príspevok na prepravu na povinný plavecký kurz pre tretie ročníky. 60 Euro 

stojí kurz s dopravou (Kurz je v treťom ročníku povinný v rámci telesnej výchovy– 45 Euro 

zaplatia rodičia detí – a 15Eur prispeje OZ RZH). Jedná sa o 10 lekcií na plavárni 

Lafranconi. 18 plus 17 žiakom v tretích triedach bude preplatený z RZH príspevok na 

dopravu na kurz v celkovej sume 525Eur. Daný príspevok bol odsúhlasený. Solidárne budú 

príspevkom 15 Eur podporení aj žiaci, ktorých rodičia členský poplatok do RZH na tento 

kalendárny rok z nejakých dôvodov neuhrali. 

12. Informácie o projektoch podaných na MÚ ZB. Jedná sa o tri projekty, ktoré boli z MÚ ZB 

podporené jednou spoločnou sumou 1500 Eur. Jedná sa o tri projekty: 

A) Projekt pre MŠ na doplnenie detského ihriska (spolufinancovaný prostriedkami z OZ 

RZH vo výške 500 Eur) v požadovanej sume 2800 Eur. 

B) Projekt pre 4. ročníky a 2. Stupeň ZŠ – na podporu týždňa konverzácie v cudzom jazyku 

v požadovanej výške prispenia 4240 Eur. 

C) Projekt pre MŠ a ZŠ – Filipovi kamaráti (výchova k zdravému životnému štýlu formou 

hravých lekcií s lektorom) v požadovanej výške prispenia 831 Eur.  

   Percentuálny prepočet rozdelenia pridelených finančných príspevkov v celkovej pridelenej 

sumy 1500 Eur urobila p. Ďuriančíková (triedny dôverník 1. B). Z tejto sumy bude 36% 

pridelených na podporu detského ihriska (534 Eur), 54% (808 Eur) bude pridelených na 

podporu financovania týždňa konverzácie v cudzom jazyku a 11% (158 Eur) pôjde na 

podporu projektu Filipovi kamaráti. Takéto rozdelenie bolo odsúhlasené.  

13. Návrhy k jednotlivým vyššie uvedeným projektom: Keďže do konca kal. roka je otvorený 

rozpočet a treba financie pridelené z MÚ ZB minúť.  

A) K prvému projektu ihriska by ihrisko využívalo 5 tried MŠ plus prváci, druháci – ide 

cca. o 120 detí. Návrh na dofinancovanie projektu: SLSP má otvorený Grantový 

program v sekcii Šport - návrh podať grant... požiadať pani Truzovú (aby sa na to 

podujala a pomohla projekt predložiť projekt opakovane cez tento nadačný program).  
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B) Projekt Filipovi kamaráti – beží v ŠKD – cez podaný projekt na MÚ ZB získaný 

finančný obnos 158 Eur podľa percentuálneho rozrátania bude použitý (84 Eur – na 

pracovné zošity) – faktúra bude preplatená a zvyšok na doplatenie služieb lektora.   

B) Bola schválená žiadosť Nadácie Volkswagen cez zamestnanecký grant p. Zábrodckého 

v rámci ktorého bolo získaných 1000Eur na jazykový týždeň – návrh rozdeliť to na 

anglickú a nemeckú časť. Rodičia by sa nejakou sumou podieľali – ale bola by to 

finančne nižšia suma vďaka grantovej podpore a podpore OZ RZH. Do konca marca 

treba urobiť prvé potrebné kroky. Kurz stojí podľa minulých skúseností cca. 100Eur na 

žiaka na týždeň (cca. 30 Euro bude príspevok rodiča – k tomuto projektu bude oslovená 

aj Nadácia SLSP. Návrh termínu konania kurzu - posledné dva – tri júnové týždne ku 

koncu šk. roka (od – 17. – 22. júna 2013, keď je prvý stupeň ŠvP) a žiaci 2. stupňa by 

nevymeškali týždeň učiva zo školy, ktoré potom ťažko dobiehajú. Návrh: učitelia 

jazykov zo školy oslovia viaceré jazykové školy – do konca marca 2013 a zistia finančné 

ponuky i možnosti native speaker lektorov na tento termín. Príprava musí byť robená 

v spolupráci so školou, financie budú poskytnuté z OZ RZH a z iných projektov. Po 

zistení najlepšej ponuky od jazykových škôl budú oslovení rodičia – ktorí dostanú 

presnejšie informácie – koľko bude kurz stáť, aby vyjadrili záväzné stanovisko – či svoje 

deti prihlásia alebo nie. Cieľom je podpora jazykového vzdelávania pre všetkých žiakov 

rovnako. Očakáva sa, že projektu by sa zúčastnili všetci spomínaní starší žiaci. 

14. Podaný projekt na vybudovanie ihriska v zadnej časti areálu školy od Nadácie Tesco 

neprešiel.  

15. Informácia od pani riaditeľky: Na leto 2013 je naplánovaná rekonštrukcia jedálne.  

16. Informácia od pani riaditeľky: Tento kalendárny rok sa rekonštrukcia telocvične neplánuje. 

Najskôr až na ďalší kalendárny rok.  

17. 1. miesto celoslovenského kola Nemeckej Olympiády – z 5. ročníka našej školy získala 

Juliana Gerbel. Gratulujeme! 

18. Informáciu pre rodičov o prispení 2% dane z príjmu pre OZ RZH pripravila pani Ing. 

Okálová. Informácia o prispenie bola zaslaná rodičom aj cez Internetovú žiacku knižku.  

19. Informácia od p. Ing. Okálovej: K 19.3.2013 je na účte OZ RZH 5442,31 Eur pre potreby 

ZŠ s MŠ. P. Svobodová – triedna dôverníčka za MŠ bude požiadaná o nezávislú kontrolu 

účtu. 

20. Informácie z MŠ: v niektorých triedach boli zakúpené pomôcky na hranie do snehu napr. 

lopáre sponzorsky v iných sa na to poskladali rodičia, niektoré triedy ich ale nemajú, rodičia 

MŠ kladú otázku prečo tieto pomôcky nie je možné zakúpiť aj zo zdrojov OZ RZH. P. 

Mazáčková informovala, že takúto požiadavku na zakúpenie od učiteľov MŠ nedostala. 

Rodičia sa informovali aj na nákup jarných „dopravných prostriedkov“ napr. kolobežky, 

odrážadlá, lopty a pod....bolo by vhodné, aby čo najskôr boli zakúpené, pretože práve 

v tomto období, začnú deti chodiť viac von. Požiadavky na hracie prvky do MŠ budú 

definované podľa pokynov triednych učiteľov v jednotlivých triedach MŠ a následne 

doručené cez p. Mazáčkovú. Doposiaľ boli z OZ RZH finančne podporované najmä 

kultúrne akcie. Požiadavka z minulého stretnutia z triedy „sovičky“ na kino a dopravu zatiaľ 

nebola predložená. 

21. Zošity pre prvý ročník prídu cez prázdniny. Prihlásených je 61 budúcoročných prvákov, 

z toho nahlásených 5 odkladov  - k 31. máju sa musia vydať rozhodnutia o prijatí (max. 22 

prvákov na jednu triedu) vyzerá to na 2 až 3 triedy prvákov.  

22. Návrh: Prostredníctvom Internetovej žiackej knižky osloviť rodičov, zamestnaných 

v Tatrabanke – aby sa pre školu uchádzali o grant cez Nadačné programy – Nadácie 

Tatrabanky, v prípade potreby aktívnej účasti nášho OZ RZH sa môžu obrátiť na p. Ing. 

Okálovú.  

23. Ďakujeme všetkým zúčastneným triednym dôverníkom, že na schôdzu RZH prišli. Do 

budúcnosti prosíme, aby tí triedni dôverníci, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť na stretnutí, 

poslali za seba náhradu – svojich zástupcov za triedy – „zapisovateľov“, resp. náhradníka 
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podľa dohody z nášho prvého stretnutia v sept. 2012. (Vyplýva to aj zo stanov čl. VII. bod 

5. “Zástupcom triedneho aktívu v Rodičovskej rade RZH je predseda TA – triedny dôverník, 

ktorý je povinný zúčastňovať sa zasadnutí Rodičovskej rady alebo za seba zabezpečiť 

rovnocennú náhradu spomedzi rodičov TA. Zastupujúci triedny dôverník má rovnaké 

hlasovacie právo ako triedny dôverník.“) 

. 
Zapísala: Petra Mitašíková, PhD. (triedny dôverník 1.A) 

Overila: Ing. Mária Okálová (predseda OZ RZH) 

Pripomienkovali: triedni dôverníci zúčastnených tried 

 

V Bratislave, 20.03.2013 


