
Zápisnica z plenárnej schôdze OZ RZ  dňa 20.10.2021 o 18:00 
 

1/ Privítanie p. Evou Weinberger, oboznámenie  s programom a schválenie programu. 

 

2/ Volebná komisia bola schválená, zapisovateľ určený. Za zapisovateľa bola nominovaná pani Mgr. 

Oľga Ondeková Vlníková a do volebnej komisie boli zvolení: predseda p. Karkó a dvaja členovia p. 

Smolková a p.Kišác. 
 

3/ Príhovor pani riaditeľky Mgr. Kataríny Volankovej. Zhodnotenie školského roka 2020/2021. 

Vzhľadom na COVID-19 zhodnotenie dištančného a prezenčného vzdelávania od marca 2020.  

Predstavenie projektu rekonštrukcie areálu školy s diskusiou a návrhmi pre zlepšenie funkčnosti 

areálu školy. 

Diskusia o aktuálnej situácii ohľadom opatrení vzhľadom na pandémiu a fungovanie školy pre 

zabezpečenie povinnej školskej dochádzky. 

 

4/ Hospodárenie za školský rok 2020/2021 - vzhľadom na pandemické opatrenia, sa zorganizovalo 

minimum podujatí pre deti. Súčasťou zápisnice je plnenie rozpočtu Rodičovského združenia 

v školskom roku 2020/2021. Aktuálne ostalo na účte  školy k 31.8.2021  23.826,74€ z čoho  v banke 

je 21.257,60€ a v pokladni 2.569,14€. Pre rekapituláciu: rodičovské združenie malo k 31.8.2020 k 

dispozícii príjem  10.579,70€ a výdaj 6.924,18€. 
 

5/ Správa o plnení rozpočtu – správu prečítala pani Katarína Strapáková, pokladník OZ. 
 

6/ Hlasovanie za schválenie správy o plnení rozpočtu – jednohlasne schválené. 
  

7/ Predložená správa o výsledkoch hospodárenia – Kontrolná a revízna komisia vykonala šetrenie, 

pričom nezistila žiadne nezrovnalosti. Hospodárenie je v súlade s platnými stanovami, preto bola pri 

hlasovaní správa jednohlasne prijatá. 
 

8/ Voľba predsedu OZ –Z 20 prítomných voličov boli platné hlasy v počte 20,  Mgr. Eva Weinberger 

s počtom - 20 hlasov bola zvolená za predsedníčku a pán Ing. Peter Bíž s počtom 20 hlasov bol 

zvolený za podpredsedu. Štatutárom a predsedom OZ - Rodičovské združenie pri Základnej škole 

Jána Kupeckého, Kupeckého 74 v Pezinku na školský rok 2020/2021 sa stala Mgr.  Eva Weinberger. 
 

9/ Voľba kontrolnej a revíznej komisie – navrhovaní boli - p. Haško, p. Václavík, p. Karkó. Všetci 

traja kandidáti boli jednohlasne zvolení. 
 

10/ Voľba pokladníka – doterajšia pokladníčka, p. Strapáková, bola jednohlasne schválená, rovnako 

aj voľba 2 členov výkonného výboru: p. Džuganová Ježíková a p. Víglašská boli schválené.  
Na základe uvedeného výkonný výbor pre školský rok 2021/2022 bude tvoriť p. Weinberger - 

predseda , p. Bíž - podpredseda, p. Strapáková - pokladník, p. Džuganová Ježíková - člen a p. 

Víglašská - člen 
 

11/ Návrh členského príspevku rodičov na rok 2021/2022 bol 25,- eur (minulý školský rok bol 

príspevok vo výške 20,- eur), po obsiahlej diskusii a vysvetlení všetkých aktivít a predmetov, 

platených z tejto čiastky bolo jednohlasne odsúhlasené zvýšenie výšky príspevku na 25,- eur. Navrhlo 

sa nechať finančné prostriedky pre prípad prispevku na projekty ako napr.: rekonštrukcia arealu pred 

školou. 

 

Členský príspevok platia 1. a 2. dieťa, 3.a ďalšie dieťa neplatí a takisto deti v hmotnej núdzi. 
   

12/ Návrh rozpočtu na najbližší školský rok 2021/2022 bol schválený. 
 



13/ Prebehlo oboznámenie prítomných s plánovanými akciami a možnosťou pomoci pri plánovaných 

akciách v prípade zníženia/zrušenia opatrení v rámci pandémie COVID-19. Aktuálne v čase 

plenárnej schôdze, sú všetky aktivity plánované a budú sa vyvíjať s aktuálnymi pandemickými 

opatreniami. Ak by sa uvoľnili opatrenia a akcie by sa mohli uskutočniť, budeme operatívne riešiť 

všetky potrebné detaily. Vianočné trhy, kde je potrebná výrazná pomoc rodičov pri predaji kapustnice 

a iného občerstvenia, ako aj pomoc pri tvorbe vianočných suvenírov. Druhou akciou je fašiangová 

zábava, kde je potrebná pomoc rodičov pri získavaní cien do tomboly, zabezpečení občerstvenia a pri 

organizácii akcie. Všetko podlieha covid automatu, a o možnostiach uskutočniť dané acie budeme 

operatívne zvolávať prezenčné alebo online stretnutia. 
 

14/ Diskusia – V krátkej diskusii padli návrhy, ako využiť finančné prostriedky. Vyššie spomínané 

rekonštrukcie na základe vypracovaného návrhu od architekta, možnosti financovnaia a i.. 
 

15/ Ukončenie plenárnej schôdze. 
 
 
 

V Pezinku dňa 20.10.2021 
 
 

Zapisovateľ: Mgr. Oľga Ondeková Vlníková             ………..………………..   
 

Predseda: Eva Weinberger                                      ....................................... 

 

Podpredseda: Peter Bíž                                                ....................................... 
 
 

 


