
Zápis zo zasadnutia Občianskeho združenia rodičov pri ZŠ Za kasárňou, 
Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava 

 
 
Program: 

1. Prezencia prítomných, odsúhlasenie programu 
2. Informovanie o voľbe nového riaditeľa  
3. Prejednanie návrhu rozpočtu pre šk. rok 2017/2018 + hlasovanie 
4. Rôzne 
5. Záver 

 
 
Prítomní: 
Predseda RR a zástupca v Rade školy: Katarína Rumanovičová (2.D) 
Podpredseda RR a zástupca v Rade školy: Peter Vitkovský (4.A) 
Podpredseda RR:    Zuzana Snopeková (3.A) 
Zástupca za RR do rady školy:  Silvia Švecová (6.D) 
Zapisovateľ:     Ján Budinský (3.D) 
Členovia RR:     podľa prezenčnej listiny 
 
Dátum konania: 08.11.2017 
 

 
1. Predsedníčka RR Katarína Rumanovičová (2.D) privítala prítomných členov RR. 

Prítomní sa zapísali do prezenčnej listiny a odsúhlasili program zasadnutia. 
 

2. Predsedníčka RR Katarína Rumanovičová (2.D) informovala prítomných 
o novozvolenej riaditeľke ZŠ s MŠ Za kasárňou, ktorou bola zvolená PaedDr. 
Monika Hulenová. Čaká sa už iba na jej vymenovanie p. starostom. Prítomní 
rodičia poverili p. Kubalu (7.A) a pani Snopekovú (3.A) na stretnutie s novým 
vedením školy, s ktorým prerokujú problémy, týkajúce sa financovania položiek, 
ktoré doteraz platilo OZ (napr. toaletný papier) a preberú s vedením školy, 
možnosti ich financovala, nakoľko by mala škola disponovať finančnými 
prostriedkami od zriaďovateľa na to určenými (zápisnica z 09.11.2016, bod 4, 
písm. b). 
 

3. Prítomní rodičia sa začali vyjadrovať k jednotlivým bodom/položkám 
pripraveného návrhu rozpočtu na rok 2017/18. 
Pán Kubala (7.A) poukázal na problém s nákupom regálov rodičmi, ktorý sa 
prejednával už aj na minulom zasadnutí RR. Mailovou komunikáciou bol 
schválený nákup nových regálov do tried, v ktorých neboli, taktiež sa vymenia 
regále, ktoré už sú veľmi zničené. OZ nájde vhodný spôsob ako refundovať regále 
po zistení, ktorých tried a akej sumy sa táto problematika týka. Členovia RR 
z každej triedy na triednych aktívoch v pondelok 13.11.2017 prezistia 
od triednych učiteľov, ako je to s regálmi v ich triede, či museli niekoho 
vyplácať, o akú sumu išlo, prípadne či regále kupovali v minulosti oni (ak 
áno, ako dlho nimi disponujú) Jedná sa však len o regále, nie o boxy 
do regálov. 
Rodičom sa deti sťažujú, že na toaletách, nie je toaletný papier, alebo sú prístroje 
na TP zaseknuté resp. toaletný papier je zatlačený dovnútra bubna a nie je možné 



ho vytiahnuť. OZ minulý školský rok inštalovalo tieto dávkovače, škola má na 
starosti prevádzku, (napĺňanie, drobné opravy, nahlasovanie nutnosti výmeny 
poškodených dávkovačov).  

Pan Meheš (8.A) urobí prieskum o potrebe zakúpenia novej kopírky do školy. 
Zároveň OZ schváli nákup tonerov do kabinetov dodatočným hlasovaním 
po zistení cien od vedenia školy. Jednalo by sa o 1 toner na ½ roka, pre každý 
kabinet. 
OZ zatiaľ neschválilo nákup stolov do učebne NJ, nakoľko na rekonštrukciu 
učebne už minulo nemalé finančné prostriedky, schválený príspevok na 
rekonštrukciu, bol doplnený zdrojmi z 2% z dane.  

Triedny zástupcovia na triednych aktívoch, ktoré sa budú konať v pondelok 
13.11.2017, prezistia (každý za svoju triedu),  či je v ich triede vedený fond 
na aktivity ŠKD ( v akej výške platili financie do fondu p. vychovávateľkám a na 
aké účely sa používa .... kreatívny materiál, vstupy do kina) a taktiež zistia, aké 
majú v triede športové náčinie a spoločenské hry určené pre ŠKD. Zistené 
informácie zašlú mailom vedeniu OZ.  

Rozpočet bol po rozprave k jednotlivým bodom schválený jednohlasne. 

4. Rôzne:
P. Vallová (3.B) oboznámila členov OZ o registrácii ZR pri Za kasárňou na portáli
dobromat.sk. Zástupcovia na triednych aktívoch túto informáciu možnosti
odvedenia 2% z dane nákupu cez internet poskytnú rodičom.
P. Rumanovičová požiadala p. Vallovú o zaslanie podrobnejších informácií
mailom, aby ich mohla následne postúpiť jednotlivým triednym zástupcom, ktorí
ich zašlú rodičom v triedach, alebo ich prednesú na triednych aktívoch 13.11.2017.

Členovia RR jednohlasne schválili pre predsedkyňu OZ p. Rumanovičovú 
refundáciu skutočne vynaložených nákladov súvisiacich s činnosťou OZ ZR pri ZŠ 
Za kasárňou. (Nákup toneru a kredit pre mobilný telefón pre potreby OZ) 

Pán Budinský (3.D) oboznámil rodičov s plánmi na výstavbu zastrešenia átria 
vo vnútri školy, aby sa toto mohlo premeniť na herňu pre deti (tá v škole kvôli 
množstvu žiakov bola zrušená), ale zároveň by slúžila ako plnohodnotná miestnosť 
na školské akcie (200m2),  ktorá v škole chýba. Realizácia bola po rozprave 
dočasne pozastavená, nakoľko rodičia vyjadrili obavy, že sa jedná o veľký 
finančný obnos, podľa predloženého návrhu o zmluvné dielo ide o sumu 120 000,- 
Eur. Ak by OZ schválilo sumu za projekt vo výške 8460,- Eur + DPH a nenašlo by 
sponzorov na realizáciu predmetného projektu, OZ by prišlo o uvedenú sumu. 
Dohodli sme sa, že do budúceho zasadnutia RR prezistíme, či sme schopní nájsť 
sponzorov, prípadne vieme využiť nejaké projekty.  
Zároveň pán Kubala (7.A) podotkol, že pri neustálom odchode žiakov druhého 
stupňa na 8-ročné gymnáziá, a tendenciou nového vedenia ZŠ neprijímať viac 
žiakov do prvých ročníkov sa po pár rokoch priestory tried znova zmenia na herne, 
keďže žiakov bude ubúdať. 
Niektorí rodičia sa vyjadrili, že je podľa nich dôležitejšie riešenie iných problémov 
ako stavba átria. 



 
Jedna členka RR navrhla, aby sa spravil prieskum, koľko detí na škole má 
certifikát Deutsche Sprachdiplom, nakoľko je podľa nej úroveň nemeckého jazyka 
na škole veľmi slabá.  
 
Členovia RR jednohlasne schválili nákup dvoch darčekových košov a kytice 
pre p.Ščasného a p.Warganovú v celkovej výške 200,- Eur ako poďakovanie 
za niekoľkoročnú prácu vo vedení školy. Obidvaja odchádzajú do dôchodku.  
 
Zmena stanov OZ. Pán Šimko prepošle vedeniu RR návrh stanov, ktorý sa riešil 
ešte v minulých funkčných obdobiach a nedotiahol sa. 
 
Pracuje sa na registrácií OZ ako prijímateľa 2% z dane. 

 
5. Predsedníčka RR Katarína Rumanovičová sa rozlúčila s prítomnými členmi RR. 
 

 
 

Zapísal: Ján Budinský 


