
Zápisnica

z plenárnej schôdze združenia rodičov žiakov pri Základnej škole s materskou 
školou na ulici J.D.Matejovie v Liptovskom Hrádku.

Miesto konania: Jedáleň ZŠ s MŠ
Dátum: 26.9.2012
Prítomní: podľa prezenčných listín jednotlivých tried

Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o možnom úrazovom pripoistení
3. Informácia o činnosti školy
4. Informácia o pláne školy na šk.rok 2012/2013
5. Informácia o vzniku občianskeho združenia Matejka
6. Zahájenie plenárnej schôdze občianskeho združenia
7. Voľba mandátovej a volebnej komisie
8. Voľby členov revíznej komisie občianskeho združenia
9. Voľby zástupcov rodičov v rade školy pri ZŠ s MŠ na ulici J.D.Matejovie v 

Liptovskom Hrádku
10.Správa mandátovej a volebnej komisie
11.Diskusia
12.Záver

Ad. 1.:  Zasadnutie schôdze otvorila riaditeľka školy, p. Ing. Ľubica Dronzeková. V 
úvode  privítala  zúčastnených  a  oboznámila  ich  s  programom  schôdze.  Slovo 
odovzdala  obchodným  zástupcom  Komunálnej  poisťovne,  ktorí  požiadali  o 
vystúpenie na schôdzi.
Ad.  2.:  Zástupkyňa  Komunálnej  poisťovne  informovala  prítomných  o  možnosti 
doplnkového úrazového poistenia žiakov školy. Poistením vzniknú možnosti vyššieho 
plnenia  v  prípade  likvidácií  poistných  udalostí  súvisiacich  s  pobytom  žiaka  na 
vyučovaní a školských aktivitách. Riaditeľka k informácii podotkla, že všetci žiaci sú 
poistení základným poistením, ktoré pokrýva všetky druhy poistných udalostí, ktoré 
môžu vzniknúť pri vyučovacom procese.
Ad.  3.:  Pani  riaditeľka  informovala  prítomných  o  rozvoji  školy  v  uplynulom 
školskom  roku,  o  úspechoch  žiakov  na  olympiádach,  súťažiach,  internetových 
kvízoch a športových súťažiach.  Poďakovala rodičovskému združeniu za finančnú 
podporu aktivít školy a spoluprácu pri riešení problémov školy. 
Ad. 4.: V referáte pokračovala riaditeľka školy informáciou o pláne školy na šk.rok 
2012/2013. Informovala o stabilnom počte žiakov, ktorý umožnil otvorenie 18 tried a 
stabilizáciu počtu pedagogických zamestnancov školy. Škola prijala dvoch nových 
učiteľov.  Škola  sa  v  nastávajúcom školskom roku zapojí  do  viacerých  projektov, 
ktoré  prinesú  škole  zlepšenie  podmienok  výchovnovzdelávacieho  procesu.  Škola 
bude zapojená do medzinárodnej spolupráce v projekte Comenius a projektom Na 



Matejke po novom získa novo zariadené učebné priestory, dobuduje knižnicu a získa 
mnohé nové učebné pomôcky. V školskom roku 2012/2013 nadobudol platnosť nový 
školský  poriadok,  s  ktorým  budú  rodičia  podrobnejšie  oboznámení  na  triednych 
aktívoch. Informácie o pláne školy sú zverejnené na internetovej stránke školy, kde je 
aj  harmonogram  školských  prázdnin,  konania  pohovorov  s  učiteľmi,  základné 
dokumenty školy a aktuálne informácie pre rodičov, žiakov i zamestnancov školy. 
Požiadala rodičov o pomoc a spoluprácu pri napĺňaní plánu školy. Pani riaditeľka 
požiadala  združenie  rodičov  o  spoluprácu  pri  organizácii  plesu  v  roku  2013. 
Informovala  rodičov o  voľbách  do rady  školy,  ktorej  funkčné  obdobie  uplynie  v 
mesiaci  október 2012. Požiadala o zvolenie dvoch zástupcov rodičov do rady pre 
nastávajúce funkčné obdobie. Odovzdala slovo doterajšiemu predsedovi rodičovskej 
rady  a  členovi  prípravného  výboru  nového  občianskeho  združenia  Matejka,  Ing. 
Jurajovi Veselému, o informáciu o združení a procesné úkony súvisiace s konaním 
plenárnej schôdze.
Ad.  5.:  Ing.  Juraj  Veselý  informoval  prítomných  o  vzniku  nového  občianskeho 
združenia Matejka. Združenie vzniklo z iniciatívy rodičov žiakov ZŠ s MŠ na ulici 
J:D:Matejovie v Liptovskom Hrádku. Združenie bude organizovať rodičov žiakov a 
priateľov školy s cieľom zlepšiť podmienky vzdelávania detí na tejto škole. Na svoju 
činnosť bude zhromažďovať zdroje v zmysle schválených stanov a využívať ich na 
napĺňanie  cieľov  združenia.  Požiadal  prítomných  o  vyjadrenie  sa  hlasovaním,  či 
súhlasia s členstvom v novom združení a aby táto schôdza bola oficiálnou plenárnou 
schôdzou nového občianskeho združenia. Prítomní jednomyselne návrh p. Veselého 
schválili. 
Ad. 6.:  Ing. Juraj Veselý zahájil oficiálne plenárnu schôdzu občianskeho združenia 
Matejka. 
Ad. 7.: Z dôvodu konania volieb do rady školy a orgánov združenia navrhol členov 
mandátovej  a  zároveň  volebnej  komisie  v  zložení:  Peter  Kasper,  Peter  Balco  a 
Gabriela Šintajová a o návrhu dal hlasovať. Prítomní návrh schválili jednomyselne. 
Mandátová komisia spočítala prítomných a skonštatovala, že plenárna schôdza nie je 
uznášania  schopná  vo  veci  volieb  do  rady  školy,  nakoľko  nie  je  prítomná 
nadpolovičná väčšina rodičov. Po tomto konštatovaní Ing. Veselý a Ing. Dronzeková 
schôdzu ukončili. Zároveň zvolali a otvorili novú schôdzu, na ktorej už rozhoduje 
väčšina  prítomných  rodičov.  Opätovne  bola  navrhnutá  a  jednomyslene  schválená 
mandátová a volebná komisia v pôvodnom zložení. Komisia konštatovala, že schôdza 
je uznášania schopná.
Ad. 8.:  V zmysle stanov občianskeho združenia Matejka, dal p. Veselý hlasovať o 
členoch novozriadenej revíznej komisie združenia. Do komisie boli plénom navrhnutí 
kandidáti: p. Anna Urbanová, p. Branislav Slamčík a p. Stanislav Voskár. Plenárna 
schôdza vyjadrila navrhnutým kandidátom jednomyselnú podporu. Revízna komisia 
občianskeho  združenia  Matejka  bude  pracovať  nasledujúce  funkčné  obdobie  v 
odsúhlasenom zložení.
Ad.  9.:  V  zmysle  stanov  občianskeho  združenia  Matejka  sú  právomoci  voľby 
zástupcov rodičov v rade školy delegované na jeho výkonný orgán, t.j. rodičovskú 
radu. Na delegovaní práva voľby sa plénum hlasovaním rozhodlo jednomyselne. 
Ad.10.:  Ing.  Veselý  požiadal  mandátovú  a  volebnú  komisiu  o  podanie  správy. 



Mandátová komisia konštatovala, že schôdza je po jej opätovnom zvolaní uznášania 
schopná.  Volebná  komisia  konštatovala,  že  plenárna  schôdza  schválila  revíznu 
komisiu  občianskeho  združenia  Matejka  v  zložení  Anna  Urbanová,  Branislav 
Slamčík a Stanislav Voskár. Konštatovala, že občianske združenie Matejka deleguje v 
zmysle  poverenia  plenárnej  schôdze  a  v  zmysle  stanov dvoch zástupcov do rady 
školy. 
Ad.11.:  Ing.  Veselý  po  prednesení  správy  vyzval  prítomných  k  diskusii.  Sám 
predniesol  poďakovanie  za  spoluprácu  rodičom  a  zamestnancom  školy  v 
predchádzajúcom  období.  Vyzval  prítomných  aby  si  na  následných  triednych 
aktívoch zvolili  v každej triede zástupcov do novej rodičovskej rady. Oznámil,  že 
zasadnutie novozvolených členov rodičovskej rady sa uskutoční v jazykovej učebni v 
pavilóne A ZŠ dňa 2.10.2012 o 15,30 hod. Na rade prebehnú voľby štatutárnych 
zástupcov  združenia,  voľby  zástupcov  v  rade  školy  a  bude  schválený  členský 
príspevok pre školský rok 2012/2013. Do diskusie sa nezapojili ďalší účastníci.
Ad.12.:  Pán  Veselý  týmto  ukončil  konanie  plenárnej  schôdze.  Spoločne  s  pani 
riaditeľkou  poďakovali  prítomným  za  účasť  a  vyzvali  ich  k  účasti  na  triednych 
aktívoch, ktoré sa budú konať v jednotlivých učebniach.

Zápis uznesení zo schôdze:

Plenárna schôdza berie na vedomie:
Stanovy  občianskeho  združenia  Matejka  schválené  Ministerstvom vnútra  SR dňa 
17.8.2012 pod číslom VVS/1-900/90-398 25
Oznámenie  o  konaní  volieb  do  rady  školy  ZŠ  s  MŠ  na  ulici  J.D.Matejovie  v 
Liptovskom Hrádku
Požiadavku riaditeľky ZŠ na spoluúčasť pri organizácii plesu v roku 2013

Plenárna schôdza schvaľuje:
Uznesenie č.1
Občianske združenie Matejka je reprezentatívnym zástupcom rodičov vo vzťahu ku 
ZŠ s MŠ na ulici J.D.Matejovie v Liptovskom Hrádku.
Uznesenie č.2
Revízna komisia občianskeho združenia Matejka bude pracovať najbližšie tri roky v 
zložení: Anna Urbanová, Branislav Slamčík, Stanislav Voskár.
Uznesenie č.3
V  zmysle  stanov  občianskeho  združenia  Matejka  plenárna  schôdza  deleguje 
právomoc voľby zástupcov rodičov do rady školy na rodičovskú radu.

Plenárna schôdza ukladá:
1. Rodičovskej  rade  zvoliť  štatutárny  orgán  združenia  a  vykonať  kroky  k 

následnej registrácii na štatistickom úrade do 31.10.2012.
2. Rodičovskej rade písomne oznámiť riaditeľke školy mená zástupcov rodičov v 

rade školy do 10.10.2012.
3. Triednym aktívom zvoliť zástupcov rodičov žiakov tried do rodičovskej rady 

do 1.10.2012.



V Liptovskom Hrádku, dňa 26.9.2012

Zapísal: Ing. Juraj Veselý

Overil: Ing. Ľubica Dronzeková

  Peter Kasper


