
Osobitný zápis  

o kombinovanom hlasovaní (prezenčne a per rollam) 

 

Zápisnica z 1. Členskej schôdze Bullka, o.z.  

v šk. r. 2021/2022 uskutočnenej kombinovanou formou  

(t. j. prezenčne a per rollam) 

Dátum|čas 12.10.2021–16.10.2021 | Miesto: školský dvor /e-mailom  

O zvolanie schôdze požiadal/-a  Ing. Jana Šimeg Veterníková, PhD. 

 

Zúčastnení:  Ing. Jana Šimeg Veterníková, PhD. (podpredseda) 

   Členovia - podľa priložených hlasovacích hárkov a emailovej komunikácie 

 

V súlade s článkom IV.  Stanov občianskeho združenia Bullka, o.z. zo dňa 28.11.2019, v znení neskorších 

dodatkov, ako aj s ohľadom na trvajúcu mimoriadnu situáciu súvisiacu s pandémiou Covid-19, podpredseda 

Bullka, o.z. rozhodol o uskutočnení 1. Členskej schôdze touto formou, s nasledujúcim programom: 

 

Program: 

1) Voľba nového Predstavenstva. 

Ing. Jana Šimeg Veterníkova, PhD. – kandidát na predsedu Bullka, o.z. 

Martin Urbanovský – kandidát na podpredsedu Bullka, o.z. 

Žaneta Šmihulová – kandidát na hospodára  Bullka, o.z. 

2) Schvaľovanie výšky ročného členského poplatku. Ročný členský príspevok je  navrhovaný vo 

výške 80 € za 1 dieťa v MŠ Bullova. 

3) Schvaľovanie Dodatku č. 2 k Stanovám Bullka, o.z. zo dňa 28.11.20219. Znenie navrhovanej zmeny 

Stanov Bullka, o.z. (ďalej v texte len ako „Dodatok č. 2“) je priložené v Prílohe č. 1. 

4) Informácie o rozpočte na šk. r. 2021/2022 a jeho schvaľovanie. Návrh rozpočtu je priložený 

v Prílohe č. 2 

5) Informácie o nákladní s finančnými prostriedkami za šk. r. 2020/2021. Finančná správa je priložená 

v Prílohe č. 3 

 

Pozvánka na kombinované hlasovanie, jeho program, Prílohy č.1, 2. a 3. ako aj popis spôsobu hlasovania 

boli riadne oznámené a zaslané členom Bullka, o.z. dňa 11.10.2021.  

Hlasovanie prebiehalo v dňoch od 12.10.2021 do 16.10.2020 vo forme emailovej komunikácie a osobne 

v dňoch 14. a 15.10.2021 na školskom dvore MŠ Bullova, kde mali členovia zároveň aj priestor pre námietky, 

pripomienky a diskusiu členov združenia s predstavenstvom. Zo strany členov združenia prišla len 1 

námietka od pani Kristíny Hartl zaslaná emailom zo dňa 12.10.2021 ohľadom výšky členského poplatku 

a rozpočtu, kde prebehla diskusia s podpredsedom združenia. (Príloha č. 4 – Námietka voči členskému 

poplatku a rozpočtu – emailová komunikácia). Pani Hartl poukázala na fakt, že zostatok na bankovom  
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účte OZ je vysoký a v súčasnosti kvôli pandémii majú ľudia finančné problémy, teda nesúhlasí s výškou 

členského poplatku. Rovnako odmietla návrh rozpočtu s tým, že terénne úpravy a rolety do spálni nemajú 

platiť členovia združenia. Podpredseda združenia jej vysvetlil, že bohužiaľ ako nová materská škola 

s vysokou pravdepodobnosťou najbližšie roky nezískame financie od MČ Dúbravka na tento účel, keďže 

prebieha rekonštrukcia a modernizácia starších MŠ v Dúbravke. 

V dňoch 14. a 15.10.2021 medzi 6:30 a 8:10 prebiehalo prezenčné hlasovanie na školskom dvore MŠ Bullova  

v bodoch programu 1. až 4.. Prezenčne hlasovalo 48 členov (Príloha č. 5 – Hlasovacie hárky). Členom 

združenia sa poskytla aj možnosť hlasovať zaslaním emailu v dňoch 12. až 16.10.2021 na emailový účet 

združenia: ozbullka@gmail.com, ktorý je pod správou Predstavenstva Bullka, o.z.. Formou emailu 

hlasovalo 19 členov (Príloha č. 6 – Emailová komunikácia - hlasovanie).  

Hlasovania sa zúčastnila nadpolovičná väčšina členov  - 67 zúčastnených členov z celkového počtu členov 

združenia 90. Celková účasť na hlasovaní dosiahla 74 %. Predseda konštatoval, že združenie je uznášania 

schopné. Hlasovania sa nezúčastnilo 23 členov. Členovia sa mohli vyjadriť v hlasovaní formou výberu 

z možností „súhlasím/ nesúhlasím“ v 6 rôznych otázkach (viď. Príloha č. 5 a 6). 

V hlasovaní získali kandidáti a body programu 2. až 4. súhlas nadpolovičnej väčšiny členov. Hlasovanie 

skončilo zvolením kandidátov a schválením rozpočtu, výšky členského poplatku a Dodatku č. 2.  Výsledky 

hlasovania sú prehľadne prezentované v Prílohe č. 7. 

Výsledky hlasovania overili spočítaním hlasov a správnosť potvrdili svojim podpisom: pani JUDr. Barbora 

Lord (predseda Bullka, o.z.),  pani Zuzana Čerňanská (pedagogický zamestnanec MŠ Bullova, člen rady 

školy) . 

 

1. Bod  - Voľba nového Predstavenstva Bullka, o.z. 

Z dôvodu ukončenia dochádzky detí do MŠ Bullova, JUDr. Barbory Lord (predseda) a Mgr. Zuzany 

Rodinovej (hospodár) v Predstavenstve Bullka, o.z., bolo nevyhnutné pristúpiť k voľbe nových členov 

Predstavenstva1. Na každú pozíciu kandidoval 1 kandidát. Hlasovania v tejto otázke sa zúčastnilo 67 

členov,  23 členov nehlasovalo. 

Pani Ing. Jana Šimeg Veterníková, PhD. bola zvolená do funkcie predsedu počtom hlasov 67 z celkového 

počtu členov združenia 90 (t.j. súhlasilo 74% členov), 0 hlasov bolo proti. 

Pán Martin Urbanovský bol zvolení do funkcie podpredsedu počtom hlasov 67 členov (t.j. súhlasilo 74% 

členov), 0 hlasov bolo proti. 

Pani Žaneta Šmihulová bola zvolená do funkcie hospodára počtom hlasov 67  členov (t.j. súhlasilo 74% 

členov) , 0 hlasov bolo proti. 

Všetci navrhovaní kandidáti do Predstavenstva boli riadne zvolení, so začiatkom funkčného obdobia od 

01.11.2021. 

 

1 Pozn.: V zmysle platných Stanov vykonávajú členovia Predstavenstva svoju funkciu až do zvolenia nových členov Predstavenstva, 

ak klesol počet členov predstavenstva pod 2 členov. 
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2. Bod  - Schvaľovanie výšky ročného členského poplatku 

Výška členského poplatku pre školský rok 2021/2022 je navrhovaný v sume 80,00 eur, z ktorého sa budú 

financovať potreby detí a Materskej školy v zmysle navrhovaného rozpočtu pre školský rok 2021/2022. 

Hlasovania sa zúčastnilo 67 členov z celkového počtu 90 členov. S výškou členského poplatku súhlasilo 65 

členov, čo predstavuje 72 % všetkých členov združenia. S návrhom nesúhlasili 2 členovia. Hlasovania sa 

nezúčastnilo 23 členov. 

Členský poplatok v šk. roku 2021/2022 bol riadne schválený vo výške 80,00 €, so splatnosťou do 30.11.2021. 

Členský poplatok je potrebné previesť na bankový účet Bullka, o.z. s IBAN: SK21 8330 0000 0021 0161 4131 , 

s popisom platby (členské): meno a priezvisko + trieda dieťaťa. 

 

3. Bod  - Schvaľovanie zmeny Stanov 

S ohľadom na administratívnu prax, ako aj mimoriadne okolnosti minulých rokov bola navrhnutá zmena 

Stanov (Dodatok č. 2). Znenie Dodatku č. 2 bolo členom dané na vedomie a zaslané emailom dňa 11.10.2021. 

Do ukončenia členskej schôdze a lehoty hlasovania - 16.10.2021 neboli zaznamenané žiadne pripomienky 

k navrhovanému zneniu Dodatku č. 2 a/alebo námietky zo strany členov združenia.  

So zmenou stanov súhlasilo všetkých 67 členov zúčastnených na hlasovaní, čo predstavuje 74 % z celkového 

počtu členov (90). So zmenou Stanov nesúhlasilo 0 členov a 23 sa nezúčastnilo hlasovania. 

Zmena Stanov bola riadne schválená a žiadosť o zápis príslušných zmien v Bullka, o.z. bude zaslaná na 

Ministerstvo vnútra SR ASAP, najneskôr do konca roka 2021. 

 

4. Bod  - Informácia o rozpočte a schvaľovanie Návrhu rozpočtu na šk. r. 2021/2022 

Návrh rozpočtu na školský rok 2021/2022 (Príloha č. 2) bol riadne oznámený a zaslaný členom združenia 

dňa 11.10.2021. V lehote prerokovania a schvaľovania návrhu 12. -16.10.2021 bola prijatá 1 námietka, na ktorú 

podpredseda predstavenstva reagoval vysvetlením svojho návrhu a akceptovaním nesúhlasu so strany 

člena. Podrobnosti sú uvedené vyššie a v prílohe č. 4. Široká diskusia v rámci členskej schôdze však nebola 

potrebná, keďže v termíne neboli prijaté iné ďalšie návrhy a námietky. Pristúpilo sa tak k hlasovaniu podľa 

plánu. 

Za návrh rozpočtu hlasovalo 66 ľudí z celkového počtu 67 zúčastnených členov. Jeden hlas bol proti návrhu. 

Hlasovania sa nezúčastnilo 23 členov. 

Návrh rozpočtu na školský rok 2021/2022, oznámený a zaslaný dňa 11.10.2021 členskej schôdzi, bol 

schválený 73 % hlasov všetkých členov. 

 

 4. Bod  - Informácia o nakladaní s financiami za  šk. r. 2020/2021  

Členom združenia bola v pozvánke na členskú schôdzu zo dňa 11.10.2021 zaslaná podrobná finančná správa 

za školský rok 2020/2021 (Príloha č. 3). Do ukončenia členskej schôdze kombinovanou formou - dňa 

16.10.2021 neboli obdržané žiadne námietky a/alebo pripomienky. Finančná správa za školský rok 2020/2021 

bola členmi vzatá na vedomie bez ďalšieho. 
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V Bratislave, dňa 21.10.2021   Zapísala: Ing. Jana Šimeg Veterníková, PhD.  .............................. 

     Overila: JUDr. Barbora Lord   ................................ 

 

 

 

Príloha č. 1 – Návrh znenia Dodatku č. 2 ku Stanovám zo dňa 11.10.2021 

Príloha č. 2 – Návrh rozpočtu na šk. r. 2021/2022 

Príloha č. 3 – Finančná správa za šk. r. 2020/2021 

Príloha č. 4 – Námietka voči členskému poplatku na školský rok 2021/2022 a návrhu rozpočtu na školský 

rok 2021/2022 – emailová komunikácia 

Príloha č. 5 – Hlasovacie hárky (4 ks, počet listov: 12) 

Príloha č. 6 – Emailová komunikácia – per rollam hlasovanie (19 emailov) 


