
Zápisnica z plenárnej schôdze OZ RZ  dňa 19. 9. 2022 
 

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

novej navrhovanej predsedníčky p. Marianny Viglaskej. 

 

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

Oľga Ondeková Vlníková a do volebnej komisie boli zvolení: predseda Roland Karkó a dvaja 

členovia: Peter Haško a Peter Bíž. 
 

3/ Príhovor pani riaditeľky Mgr. Kataríny Volankovej. Zhodnotenie školského roka 2021/2022. 

Aktuálne je na základnej škole Kupeckého evidovaných 803 žiakov (dokopy 34 tried) z toho 4 triedy 

sú na elokovanom pracovisku. 12 žiakov opakovalo ročník, z toho 6 detí z viac ako 2 predmetov, 6 

detí sa zúčastnilo komisionálnych skúšok , 2 žiaci skúškami aj prešli. Takisto škola musela pristúpiť 

k zníženiu známok zo správania  za porušovanie školského poriadku (záškoláctvo).  

Aktuálne sú na škole zavedené aj opatrenia pre zníženie šírenie sa koronavírusu. Aktuálne platné 

podmienky, ktoré sú odporúčané sú evidované v dokumente Ministerstva školstva SR „Zelená 

otvoreným školám“. 

 

4/ Hospodárenie školy za školský rok 2021/2022 - vzhľadom na celoplošné zatvorenia škôl, sa 

neorganizovali podujatia pre deti v prvom polroku školského roka. Súčasťou zápisnice je plnenie 

rozpočtu Rodičovského združenia v školskom roku 2021/2022. Aktuálne zostalo na účte  školy 

k 31.8.2021 23.826,74 € z čoho  v banke je  18.852,78 € a v pokladni 1.660,13 €. Pre rekapituláciu: 

rodičovské združenie malo k 31.8.2021 k dispozícii príjem  27.197,78 € a výdaj 13.318,96 €. 
 

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 a podpredsedu OZ – rodičia volili priamym hlasovaním. Z 69 prítomných voličov 

boli platné hlasy v počte 69 pričom najväčší počet hlasov dostala p. Mgr. Marianna Viglaská - 69 

hlasov (zvolená ako predseda) a pán Ing. Peter Bíž - 69 hlasov (zvolený ako podpredseda). Štatutárom 

a predsedom OZ - Rodičovské združenie pri Základnej škole Jána Kupeckého, Kupeckého 74 v 

Pezinku na školský rok 2022/2023 sa stala Mgr. Marianna Viglaská. 
 

9/ Počas počítania hlasov 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 plánované všetky akcie pre deti uvedené aj v návrhu rozpočtu 

Rodičovského združenie, v rámci ktorého sú plánované aj 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. 
 

10/ Voľba kontrolnej a revíznej komisie – navrhovaní boli - p. Haško, p. Karko, p. Ondek. Všetci 

traja kandidáti boli jednohlasne zvolení. 
 

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

aj voľba 2 členov výkonného výboru: p. Viera Džuganová-Ježíková a p. Michaela Lipárová boli 

schválené.  
Na základe uvedeného výkonný výbor pre školský rok 2022/2023 bude tvoriť p. Viglaská - predseda, 



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

12/ Voľba člena stravovacej komisie - navrhovaná bola - p. Navarová Veronika a bola jednohlasne 

zvolená. 
 

13/ Návrh členského príspevku rodičov na rok 2022/2023 bol schválený vo výške 25,- eur, po 

obsiahlejšej diskusii a vysvetlení všetkých aktivít a predmetov, platených z tejto čiastky. Diskusia sa 

viedla aj v zmysle zníženia príspevku na 20,- eur, vzhľadom na nečerpanie finančných prostriedkov 

v školskom roku 2021/2022 z dôvodu pandémie. Po odsúhlasení sa ponechala výška príspevku 25,- 

eur a navrhovalo sa ponechať finančné prostriedky pre prípad projektov ako : rekonštrukcia asfaltu 

pred školou, stojany na bicykle so strechou, revitalizácia okolia školy a i.. 

Takisto sa viedla diskusia o vyššej informovanosti na webe ako aj prostredníctvom Edupage 

o rozpočte ako aj členskom príspevku. Tieto informácie sú aktuálne zverejnené na webovej stránke 

školy a k daným informáciám má prístup každý jeden rodič. Apelovalo sa na kontrolu uhradenia 

daného členského príspevku, aby bolo možné realizovať čo najviac aktivít pre deti. 

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

14/ Návrh rozpočtu na najbližší školský rok 2022/2023 bol schválený. 
 

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

rekonštrukcie a bicyklové stanovisko, rekonštrukciu predného nádvoria školy a i.. Škola je otvorená 

akémukoľvek zlepšeniu a podpore študentov v ich vzdelávaní. 

 

16/ Ukončenie plenárnej schôdze. 
 
 
 

V Pezinku dňa 19.9.2022 
 
 

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

Predseda: Marianna Viglaská                                   ....................................... 

 

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

 


