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ZÁPISNICA  ZO ZASADNUTIA RADY RODIČOV ZO DŇA 17.10.2013 

 

 

Miesto: zasadačka Gymnázia 

Prítomní a hostia: podľa prezenčnej listiny 

 

Počet prítomných zástupcov triednych dôverníkov v Rade rodičov: 23 

 

PROGRAM:  

 

1. Otvorenie zasadnutia riaditeľkou Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia 

v Bratislave (ďalej len ŠpMNDaG) PhDr. Jolanou Laznibatovou, CSc. 

2. Odsúhlasenie programu zasadnutia Rady rodičov 

3. Návrh pracovných komisií 

a. Návrh nominácie zástupcu kontrolnej rady, kontrola prezencie delegátov 

b. Návrh nominácie kandidátov návrhovej komisie 

c. Návrh nominácie kandidátov volebnej komisie 

d. Návrh nominácie kandidátov zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

e. Návrh nominácie kandidátov predsedajúcich pracovnému združeniu Rady 

rodičov dňa 17.10.2013 

f. Návrh nominácie kandidátov predsedníctva združenia Rady rodičov pre školský 

rok 2013/2014 

4. Otvorenie pracovného stretnutia združenia Rady rodičov a schvaľovanie pracovných 

komisií 

5. Kontrola uznášania pléna stretnutia Rady rodičov 

6. Oznámenie výsledku podpisovej akcie „Výzvy rodičom“ 

7. Zhodnotenie výsledkov „Výzvy rodičom“ 

8. Výška finančných platieb na skvalitnenie a obohatenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu a prostredia žiakov ŠpMNDaG 

9. Rôzne 

10. Návrhy na uznesenie z bodu rôzne 

11. Poďakovanie a ukončenie 
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PRIEBEH ZASADNUTIA: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 
 

Pani riaditeľka PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. privítala zástupcov triednych 

dôverníkov v Rade rodičov, ktoré sa uskutočnilo na požiadanie rodičov, ktorí iniciovali 

Výzvu za skrátenie volebného obdobia zástupcov rodičov v Rade školy (ďalej len 

Výzva). Informovala zástupcov triednych dôverníkov v Rade rodičov, iniciátorov 

Výzvy a prítomnú verejnosť, že pre potreby zápisnice bude zo stretnutia vyhotovený 

zvukový záznam. Zároveň predstavila oboch zástupcov riaditeľky - Mgr. Evu Dubeňovú 

za primárne a PhDr. Milana Bujňáka za sekundárne vzdelávanie. 

 

2. Odsúhlasenie programu zasadnutia 
 

3. Návrh pracovných orgánov zasadnutia Rady rodičov 

 
a. Za zástupcu kontrolnej rady za rodičov bol pani riaditeľkou nominovaný 

Ondrej Konečný. 

b. Za skrutátorov boli určení Milan Bujňák a Eva Dubeňová. 

c. Za zástupcov do návrhovej komisie boli pani riaditeľkou nominovaní Jana 

Lazovská, Igor Stručka, Viera Matejová. 

d. Za zástupcov do volebnej komisie boli pani riaditeľkou nominovaní Eva 

Mrázová, Ida Špányiová, Petra Kolevská 

e. Za zapisovateľa bol pani riaditeľkou nominovaný Milan Bujňák, za kontrolu 

Eva Dubeňová a overovateľa zápisnice Vladimír Uraz 

f. Za kandidátov predsedajúcich pracovnému stretnutiu zo dňa 17.10.2013 boli 

pani riaditeľkou nominovaní Ľuboš Flandera, Ivo Šanta a Jiří Laznička. 

g. Za kandidátov predsedníctva združenia Rady rodičov pre školský rok 

2013/2014 boli pani riaditeľkou nominovaní Ľuboš Flandera, Ivo Šanta 

a Igor Stručka 

 

4. Otvorenie pracovného stretnutia a voľba pracovných komisií 
 

Pani riaditeľka odovzdala slovo pánovi Ľubošovi Flanderovi, ktorý otvoril pracovné 

stretnutie. Dal zástupcom triednych dôverníkov v Rade školy hlasovať o prijatí 

nominovaných členov do  pracovných komisií.  

 

Hlasovanie č. 1: 

Za 23, proti 0, zdržal sa hlasovania 0, nehlasoval 0 

 

Návrh bol schválený. 

 

Predsedajúci vyzval zvolené pracovné komisie, aby sa ujali svojej funkcie. 

 

5. Kontrola uznášania pléna stretnutia združenia Rady rodičov. 
 

Predkladá: kontrolór Rady rodičov Ondrej Konečný 

 

Počet delegovaných zástupcov za každú triedu ŠpMNDaG, Teplická 7: na stretnutie 

bolo pozvaných 37 zvolených zástupcov tried školy 
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Prítomní delegovaní zástupcovia: 23  

Pán Flandera skonštatoval, že združenie Rady rodičov je uznášaniaschopné. 

6. Oznámenie výsledku podpisovej akcie „Výzva rodičom“ 
 

Predkladá: Jiří Laznička. 

 

Skupina podpísaných rodičov na Výzve skontrolovala počet a oprávnenosť mandátu 

zákonných zástupcov, ktorí sa pod výzvu podpísali.  

 

Skupina vyzývajúcich rodičov predkladá tento výsledok: 

 

Počet platných mandátov oprávnených zúčastniť sa Výzvy rodičom je: 528 rodičov  

Počet platných podpisov: 385 rodičov 

Percentuálny výsledok podpisov rodičov, ktorí podporili výzvu za skrátenie volebného 

obdobia zástupcov rodičov v Rade školy: 73% . 

 

Výsledok aktivity rodičov vzalo združenie Rady rodičov na vedomie. 

7. Zhodnotenie výsledku „Výzvy rodičom“ 
 

Predkladá: Ľuboš Flandera 

 

Do diskusie boli prihlásení:  

Pán Pavol Blaňár 

Poďakoval sa za podporu výzvy.  

Pani riaditeľka PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. 

Situácia v minulom školskom roku bola nepriaznivá v oboch radách, Rade školy a Rade 

rodičov, ktoré nekonali v záujme školy. Potvrdila, že obe rady by mali pomáhať 

obhajovať záujmy školy a spôsob cez rôzne podania, oznámenia cez políciu, bilbord, 

médiá poškodili dobré meno školy.  

Pán Flandera  

Doplnil, že vyše 70% rodičov, ktorí podporili výzvu, chce vidieť stabilnú situáciu na 

škole. Tento vysoký kredit chápe ako akt dôvery rodičov.  

 

Pán Flandera podal návrh uznesenia k výsledku Výzvy rodičom o vyslovení nedôvery 

členom rodičov v Rade školy. 

 

Pani Jana Lazovská za návrhovú komisiu predniesla uznesenie: 

 

Uznesenie č. 1: 

 

Rada rodičov na základe mandátu rodičov vyjadreného podpisom pod listom 

rodičom zo dňa 19.09.2013 vyjadruje nedôveru zvoleným zástupcom rodičov 

v Rade školy pri Škole pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia, Teplická 7. 
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Hlasovanie č. 2: 

Za 23, proti 0, zdržal sa hlasovania 0, nehlasoval 0 

 

Návrh bol schválený. 

 

Pán Flandera podal návrh uznesenia k hlasovaniu o nedôvere zástupcom rodičov v rade 

školy. 

 

Pani Lazovská predniesla návrh uznesenia k výsledku hlasovania o vyslovení nedôvery 

splnomocnením predsedníctva Rady rodičov na vykonanie nasledovných krokov: 

 

Uznesenie č. 2: 

 

Rada rodičov splnomocňuje predsedníctvo rady rodičov, aby na základe 

vyjadrenia nedôvery zvoleným zástupcom rodičov v rade školy vykonalo 

nasledovné kroky: 

 

1. Požiadalo zriaďovateľa školy Bratislavský samosprávny kraj, aby 

v súlade s § 1 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú 

podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, 

o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky MŠ SR  

č. 230/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z. z.“) vykonalo 

a zverejnilo výzvu na zvolanie rodičov školy s cieľom vykonať akt odvolania 

všetkých členov Rady školy a ich náhradníkov zvolených do Rady školy za 

rodičov a poverilo zabezpečením tohto aktu riaditeľku školy. 

2. Po vyhlásení výsledkov volieb o odvolaní členov Rady školy a ich 

náhradníkov zvolených do Rady školy za rodičov požiadalo zriaďovateľa školy 

Bratislavský samosprávny kraj, aby v súlade s § 1  ods. 3 vyhlášky MŠ SR  

č. 291/2004 Z. z. vykonalo a zverejnilo výzvu na zvolanie rodičov školy s cieľom 

vykonať akt volieb nových členov Rady školy za rodičov a poverilo 

zabezpečením tohto aktu riaditeľku školy. 

Hlasovanie č. 3: 

Za 23, proti 0, zdržal sa hlasovania 0, nehlasoval 0 

 

Návrh bol schválený. 

 

Pán Flandera sa poďakoval za dôveru splnomocnenia pracovného predsedníctva 

a odovzdal predsedníctvo pánovi Jánovi Šantovi, ktorý ďalej viedol Radu rodičov.  

 

Pani riaditeľka potvrdila, že zástupcovia rodičov v Rade školy boli niekoľkokrát 

požiadaní, aby sa vzdali svojho mandátu, keďže nereprezentujú názory väčšiny rodičov. 

Podotkla, že treba doriešiť otázku mandátov členov, keďže momentálny stav je taký, že 

členovi Rady školy končí platnosť jeho mandátu iba ak sa sám vzdá, prípadne jeho 

smrťou. Zdôraznila potrebu funkčnej Rady školy, ktorá bude podporovať záujmy školy 

a nie konať proti škole. Na záver pani riaditeľka vyjadrila názor, že verí, že zástupcovia 

Bratislavského samosprávneho kraja vezmú do úvahy názor rodičov potvrdený Výzvou 

a bude poverená uskutočnením nových volieb zástupcov rodičov v Rade školy. 
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8. Výška finančných platieb na skvalitnenie a obohatenie výchovno-

vzdelávacieho procesu a prostredia žiakov ŠpMNDaG 
 

Predkladá  Jana Lazovská 

 

Do diskusie sa prihlásili:  

 

Predsedajúci pán Šanta 

Konštatoval, že v tomto školskom roku bola rodičom oznámená možnosť voľby platieb 

na darovací účet školy pri Bratislavskom samosprávnom kraji (ďalej len BSK)  

a darovací účet Občianskeho združenia AVOS (ďalej len OZ AVOS). Darovanie na OZ 

AVOS bolo školou odôvodnené ako veľmi potrebné z dôvodu uskutočňovania 

projektov a grantov, o ktoré sa škola cez projekty učiteľov každoročne uchádza.  

 

Pani riaditeľka PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. 

Oboznámila prítomných s aktuálnymi percentuálnymi údajmi platieb rodičov v začatom 

školskom roku: primárny stupeň 46% a na sekundárnom stupni 37%. Apelovala na 

prítomných s argumentom, že vzhľadom na množstvo aktivít, ktoré škola už od 

septembra rozbehla, je spravodlivé, aby tieto aktivity v prípade finančného 

spolupodieľania sa rodičov, boli opätovne sfunkčnené príspevkami všetkých rodičov, 

keďže považuje za neetické a nemorálne, aby platiaci rodičia spolufinancovali spolu so 

školou neplatiacich rodičov. Navrhla Rade rodičov prijatie uznesenia, ktoré sa bude 

týkať výšky platieb naďalej tak, ako po minulé roky: 40 eur jednorazový školský 

poplatok na každého žiaka, 20 eur mesačný poplatok na skvalitnenie a obohatenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu a prostredia žiakov ŠpMNDaG a v prípade, že školu 

navštevuje viac súrodencov, 10 eur na každého ďalšieho súrodenca. V prípade sociálnej 

núdze môže rodič požiadať riaditeľku školu o zníženie poplatkov. Zároveň pani 

riaditeľka rozdala prítomným zoznam súťaží a aktivít ŠpMNDaG primárneho aj 

sekundárneho vzdelávania. 

 

Pani Petra Kolevská 

Vyjadrila názor, že atmosféra medzi rodičmi je, že rodičia chcú platiť, treba však prijať 

jednotný spôsob systému platieb.  

 

Pán Stanislav Lacko 

Má deti aj v 3.B aj v 1.B, podporil zjednotenie systému platieb, keďže bol na pochybách 

zavedením možnosti platieb či na darovací účet školy pri BSK, či na OZ AVOS. 

 

Pán Bujňák 

Argumentoval potrebou platieb na OZ AVOS, keďže učitelia majú rozbehnuté školské 

grantové projekty, nadačné projekty, informoval o úspešnosti projektu Premeny 

tradičnej školy na modernú a v minulom školskom roku sa na účet OZ AVOS 

neuhrádzalo. Konštatoval, že pri každom takomto projekte musí časť financií uhradiť aj 

žiadateľ, v tomto prípade škola cez OZ AVOS. Zároveň informoval rodičov, že učitelia 
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strácajú záujem a organizáciu aktivít pri tak komplikovanom a zložitom spôsobe 

prístupu k prostriedkom, ktoré sú nevyhnutné k zorganizovaniu školských akcií. 

 

Pán Jozef Bachníček 

Zástupca za 1. D odporúča platbu príspevkov na OZ AVOS. 

 

Pán Igor Stručka 

Navrhuje riešiť darovacie zmluvy. 

 

Pani Lazovská prečítala návrh schválenia výšky platieb. 

Uznesenie č.3 

 

Zasadnutie Rady rodičov zo dňa 17.10.2013 určuje výšku finančných platieb na 

skvalitnenie a obohatenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prostredia žiakov 

ŠpMNDaG nasledovne: 

- 40 eur jednorazový školský poplatok na každého žiaka 

- 20 eur mesačný poplatok 

- 10 eur na každého ďalšieho súrodenca v prípade, že školu navštevuje viac 

súrodencov. V prípade sociálnej núdze môže rodič požiadať riaditeľku školu 

o zníženie poplatkov.  

Hlasovanie č.4 

Za 23, proti 0, zdržal sa hlasovania 0, nehlasoval 0 

 

Rada rodičov schválila navrhovanú výšku finančných platieb. 

 

Pani Lazovská na základe skutočností a diskusie, predniesla Rade rodičov návrh 

uznesenia. 

 

Uznesenie č.4 

 

Zasadnutie Rady rodičov zo dňa 17.10.2013 pripúšťa dve možnosti darovania 

finančných prostriedkov škole na darovací účet školy na BSK a darovací účet OZ 

AVOS a na základe skutočností a diskusií zo zasadnutia odporúča uhrádzať platby 

na účet OZ AVOS. 

 

Hlasovanie č.5 

Za 22, proti 0, zdržal sa hlasovania 1, nehlasoval 0 

 

Rada rodičov prijala  návrh. 
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9. Rôzne 
 

Pán Blaňár vystúpil s návrhom, že ak má Rada rodičov byť poradným orgánom 

riaditeľky, mala by Rada rodičov vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá by v podobných 

situáciách pomáhala škole v právnych, ekonomických a účtovných záležitostiach. 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že sa v závere zasadnutia zistilo, že pán Andrej Granec bez 

odsúhlasenia vyhotovoval zo zasadnutia zvukový záznam, bol členmi Rady rodičov 

vyzvaný o jeho okamžité vymazanie. 

 

Na záver sa pán Šanta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

 

 

Bratislava 17.10.2013 

 

Zapísal: PhDr. Milan Bujňák  ________________________________ 

 

Kontrola zápisnice: Mgr. Eva Dubeňová _______________________ 

 

Overovateľ: Vladimír Uraz _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


