
Zápisnica z 1. Členskej schôdze Bullka, o.z. (ZRPŠ) pri Materskej 

škole Bullova v šk. r. 2022/2023 

Dátum | čas: 21.09.2022 o 16:00  O zvolanie schôdze požiadal/-a: predseda 

Zúčastnení 

Členovia:  Ing. Jana Šimeg Veterníková, PhD. (predseda) 

   Martin Urbanovský (podpredseda) 

Žaneta Šmihulová (hospodár) – odstupujúca ku 1.10.2022 

   Členovia – viď prezenčná listina  

Hosť:   PaedDr. Jana Kmeťová (riaditeľka MŠ) a triedne pani učiteľky 

 

Členskej chôdze sa zúčastnila nadpolovičná väčšina členov - 51  z celkového počtu 85. Členská 

schôdza bola tak podľa Stanov uznášaniaschopná. 

Program 

1) Otvorenie združenia rodičov a  členskej schôdze. Voľba zapisovateľa. 

2) Oboznámenie rodičov so Školským poriadkom pani riaditeľkou. 

3) Informácie k pedagogike, praxi študentov, pokyny, akcie a iné. 

4) Voľba hospodára do Bullka, o.z. 

5) Zhodnotenie činností predošlého šk. roku 2021/2022. 

6) Predloženie Finančnej správy za šk. rok 2021/2022. 

7) Predloženie Návrhu rozpočtu na šk. rok 2022/2023 a jeho schvaľovanie Členskou radou. 

8) Návrh na výšku Členského príspevku a jeho schvaľovanie Členskou radou. 

9) Zhrnutie výsledkov z dotazníka pre rodičov. 

10) Diskusia, návrhy a podnety pre OZ a MŠ. 

  

1. Bod  -   Otvorenie združenia rodičov a  členskej schôdze. Voľba zapisovateľa. 

Rodičovské združenie otvorila pani riaditeľka MŠ.  Zapisovateľkou sa stala  Ivana Gmucová. 

 

2. Bod  - Oboznámenie rodičov so Školským poriadkom pani riaditeľkou. 

Pani riaditeľka MŠ prečítala dôležité časti zo Školského poriadku a informovala rodičov o pravidlách 

a organizácii dochádzky do MŠ. Pani učiteľka Bc. Dominika Srnová ako sociálny pedagóg navrhla 

rodičom možnosť poskytnutia individuálnych konzultácií. 
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3. Bod  - Informácie k pedagogike, praxi študentov, pokyny, akcie a iné. 

V súčasnosti navštevuje MŠ 85 detí. Adaptácia novo-prijatých detí prebieha úspešne. Študentská prax 

začala v 3. týždni septembra a bude prebiehať v utorky a stredy. 

Riaditeľka informovala o ponuke kurzov – Korčuľkovo, plavecký kurz a angličtina. 

Korčuľkovo - predpokladaný termín: november 2022. Bude sa zisťovať záujem u detí v 3. a 4. triede. 

Plavecký kurz - predpokladaný termín: apríl 2023. Predbežný záujem sa bude zisťovať  v priebehu 

januára 2023. Miesto konania: Plaváreň BORY, predpokladaná cena: EUR 55 (aj s dopravou) 

Angličtina - MŠ  obdržala 2 ponuky: Teddy Eddie a PRO AMERICANA. Predbežný záujem sa bude 

zisťovať u detí v 3. a 4. triede. Informácie o poplatkoch a detailoch kurzu sú k nahliadnutiu u pani 

riaditeľky. 

Škola v prírode - predpokladaný termín: koniec školského roka. Momentálne čakáme na ponuku od 

poskytovateľa. Bude sa zisťovať záujem u detí v 4. triede. 

Plánované akcie: 

Tekvicový deň - predpokladaný termín: koniec októbra 2022 

Vianočná besiedka - predpokladaný termín: december 2022 

Karneval - predpokladaný termín: 13. február 2023 

Divadelné predstavenia: snaha je usporiadať 1 predstavenie mesačne 

 

Ako ďalší bod programu boli prerokované prebiehajúce rekonštrukčné práce na MŠ. Prevádzka MŠ 

by nemala byť prerušená. Harmonogram prác závisí od BSK. 

 

4. Voľba hospodára do Bullka, o.z. 

Súčasná hospodárka Žaneta Šmihulová požiadala o uvoľnenie z funkcie z dôvodu pracovnej 

vyťaženosti ku 1.10.2022. Za novú hospodárku bola riadne zvolená Ing. Martina Dekanová, PhD. 

všetkými hlasmi zúčastnených členov na zasadnutí, tj. 51 členov hlasovalo za zvolenie, 0 členov bolo 

proti, 0 členov sa zdržalo. Pani Dekanová sa stala novou hospodárkou od 1.11.2022. 

 

5. Zhodnotenie činností predošlého šk. roku 2021/2022. 

Prezentovali sa výsledky zrealizovaného online dotazníka spokojnosti s organizáciu a vedením MŠ. 

Cca 90% zapojených rodičov prejavilo spokojnosť. Bola prerokovaná námietka jedného rodiča k 

používaniu aromaterapie v MŠ. Po diskusii na túto tému, všetci zúčastnení rodičia odsúhlasili nákup 

olejov aj na tento školský rok. 

Predsedníčkou OZ Bullka boli rodičia oboznámení so zamietnutím projektu na zakúpenie 

záhradného domčeka a zveľadenie exteriéru MŠ. Projekt sa bude opätovne predkladať na budúci rok. 

Bol prezentovaný návrh na zakúpenie piknikového stola. Predsedníčka poďakovala rodičom za 

aktívnu spoluúčasť pri brigáde zrealizovanej v závere minulého školského roka. 
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6. Predloženie Finančnej správy za šk. rok 2021/2022. 

Členom OZ bola predložená finančná správa o hospodárení za šk. r. 2021/2022. Za tento školský rok 

sa minulo 8 319,56 €; z toho bolo 1 160,44 € za čistiareň; 963,29 € za pomôcky; 1 554,9 € za akcie 

a podujatia; 3 030 € za materiálne vybavenie (knihy, odmeny, cestovné náklady); 1 322,06 € za 

Vianočné a Mikulášske balíčky; 120 € za web služby; 108 € za úrazové poistenie a 60,87 € za poplatky 

OZ. Príjmy do OZ boli tento rok vo výške 6 641,17 €. Hospodárenie je tak v strate – 379,29 €. Rezerva 

na ďalší rok predstavuje suma 7 483,33 €. 

Počas zasadnutia nebola vznesená žiadna námietka ani pripomienka. Rodičia vzali správu na 

vedomie. 

 

7. Predloženie Návrhu rozpočtu na šk. rok 2022/2023 a jeho schvaľovanie 

Členskou radou. 

Predseda predstavil členom návrh na rozpočet na šk. rok. 2022/2023. V šk. roku 2022/2023 sa plánuje 

minúť 8 800 €; z toho  1 200 € na čistiareň; 1 200 € na nákup pomôcok; 2 500 € na plánované akcie 

a podujatia; 2 00  € na materiálne vybavenie; 1 500 € na Vianočné a Mikulášske darčeky; 100 € na 

webové služby; 200 € na poistenie a 100 € na poplatky OZ. 

Návrh rozpočtu bol riadne schválený členskou radou všetkými prítomnými hlasmi, t.j. 51 hlasmi. 

 

8. Návrh na výšku Členského príspevku a jeho schvaľovanie Členskou radou. 

Návrh na ročný členský príspevok do Bullka, o.z. (ZRPŠ poplatok do MŠ) bol 80 eur.  Hlasovania sa 

zúčastnilo 51 členov z celkového počtu 85. S výškou ročného príspevku súhlasilo  50 členov, čo 

predstavuje  58,8 % všetkých členov združenia a 98 % zúčastnených členov. Hlasovania sa zdržal 1 

člen.  

Členský (ZRPŠ) poplatok v šk. roku 2022/2023  bol riadne schválený vo výške 80 € so splatnosťou 

do 30.11.2022. Poplatok je potrebné previesť na účet Bullka, o.z. s IBAN: SK21 8330 0000 0021 0161 

4131  

9. Zhrnutie výsledkov z dotazníka pre rodičov. 

Predseda OZ zhrnul výsledky dotazníku, ktorého sa mohli rodičia zúčastniť online medzi 26.8. 

a 6.9.2022. Dotazník vyplnilo 41 rodičov. Výsledky dotazníka boli predložené aj vedeniu MŠ pred 

konaním zasadania. Výsledky z dotazníka naznačujú spokojnosť rodičov. Odpovede „úplne 

spokojný“ alebo „skôr spokojný“ predstavovali  viac ako 90 %. Nespokojnosť vyjadrili len 2 rodičia 

v oblasti stravy a 2 v oblasti komunikácie s pani učiteľkami. Nasledovala diskusia rodičov s pani 

učiteľkami, pani riaditeľkou a pani vedúcou školskej jedálne. 
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10. Diskusia, návrhy a podnety pre OZ a MŠ. 

Neboli prijaté žiadne návrhy, pripomienky a podnety zo strany rodičov. 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 21.09.2022   Zapísala: Ivana Gmucová               .............................. 

     Overila: Jana Šimeg Veterníková   ................................ 

 


