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ZÁPISNICA 

z Plenárneho zasadnutia OZ ZRPŠ pri Gymnáziu sv. Edity Steinovej,  
uskutočneného dňa 13.9.2021 o 16:00 hod. v jedálni školy. 

 
Prítomní: podľa prezenčných listín 280 členov 

Program: 

1. Úvod + privítanie – Ing. Mária Juhásová, predseda OZ ZRPŠ GYMES 
2. Modlitba - Lukáš Imrich, školský kaplán 
3. Oboznámenie sa s aktivitami a víziou školy na školský rok 2022/2023 - Mgr. Marek Zlacký - riaditeľ  

+ predstavenie pedagogického zboru  
+ prezentácia nadrámcových aktivít 

4. Predstavenie revíznej komisie (Ing. Mária Juhásová) + správa revíznej komisie ( Ing. Zdenka 
Weagová –predseda revíznej komisie) 
+ voľba revíznej komisie  

5. Správa o hospodárení školy s finančnými prostriedkami rodičovského príspevku za šk.rok 
2021/2021 –   Mgr. Nicol Obuchová, hospodárka OZ ZRPŠ 

6. Príspevky rodičov ZRPŠ – informácia o schválených príspevkoch -  Ing. Mária Juhásová 
7. Návrh a odsúhlasenie rozpočtu na šk. rok 2022/2023 –    Mgr. Nicol Obuchová 
8. Dohoda o spolupráci -  Ing. Mária Juhásová 
9. Iné - Sponzoring „Rodina-Rodine“ -  Ing. Mária Juhásová, Firemné granty – Mgr. Marek Zlacký, 

Prehliadka realizovaných grantov, „Často Kladené Otázky“ 
10. Diskusia 
11. Záver 

 

 
K 1. a 2. Bodu: 
Zasadnutie otvorila o 16:00 hodine predsedníčka OZ ZRPŠ Ing. Ing. Mária Juhásová. 
Požiadala prítomných o vyjadrenie sa k programu zasadnutia. Nakoľko neboli žiadne požiadavky k zmene 
programu, program bol schválený. Zároveň poprosila školského kaplána p. Lukáša Imricha o úvodnú 
modlitbu. 
 
K 3. Bodu: 
Predsedníčka OZ ZRPŠ vyzvala pána riaditeľa, aby prítomných oboznámil s činnosťou GYMESu. Ten na úvod, 
spoločne s vedúcimi predmetových komisií, predstavil  pedagogický zbor.  
Následne boli prezentované jednotlivými garantmi všetky nadrámcové aktivity, ktoré škola realizuje 
s finančnou podporou OZ ZRPŠ.  

1. Ročníkové skúšky – Mgr. Zuzana Lehotai 
2. Jobshadowing – Mgr. Martina Talpašová 
3. Exkurzie do zahraničia – Mgr. Jana Tulipánová, PhD. 
4. Ročníková práca - Mgr. Ivana Vaľková, PhD. 
5. InoŠkola – Mgr. Katarína Kapitánová 
6. Študentská firma – Mgr. Petra Filová  
7. Individuálne ZRPŠ - RNDr. Mária Lukáčová, PhD. 
8. Mentoring - sprevádzanie - Mgr. Mária Stašková 
9. DofE – Mgr. Mária Muzeláková 
10. Akadémia veľkých diel – Mgr. Zuzana Trail 
11. Teambuilding – Mgr. Lukáš Imrich 
12. Rok sv. Edity Steinovej – ThLic. Tomáš Filip, PhD. 

 
Prehľad aktivít je zverejnený na internetovej stránke školy 
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 K 4. Bodu: 
p. Juhásová predstavila predsedníčku revíznej komisie p. Ing. Zdenu Weagovú, ktorá predniesla prítomným 
Správu revíznej komisie za šk. r. 2020/2021. Komisia skonštatovala, že evidencia dokladov je vedená 
zodpovedne a finančné prostriedky boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom a pravidlami 
hospodárenia ZRPŠ. Členovia ZRPŠ vzali uvedenú správu revíznej komisie za rok 2020/2021 na vedomie.  
Zároveň p. Weagová informovala o prebiehajúcej kontrole hospodárenia za šk rok 2021/2022. Výsledok 
kontroly bude zverejnený na stránke školy. 
Za členov revíznej komisie navrhla predsedníčka OZ p. Zdenu Weagovú, p. Renátu Ferenčuhovú.  
Výsledky hlasovania: Proti: 0, Zdržal sa: 0. Za: ostatní 
(Nakoľko z plenárneho zasadnutia nevzišiel žiaden iný kandidát, po ukončení triednych aktívov sa do 
revíznej komisie prihlásila p. Prónerová, ktorej kandidatúru následne schválil Celoškolský výbor) 
 
K 5. Bodu: 
Hospodárka ZRPŠ p.Obuchová predniesla Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami rodičovského 
príspevku za školský rok 2021/2022. Celá správa je zverejnená na webovej stránke školy, sekcia ZRPŠ.  
 

K 6. Bodu: 
Pani Juhásová predstavila výšku príspevkov ZRPŠ. A to konkrétne: 
 

 100€ na šk.rok na 1.dieťa 

 50 € na šk.rok na 2.dieťa 

 0€ na šk.rok na 3. a ďalšie dieťa 

Zároveň poprosila všetkých rodičov, aby plánované aktivity pre svoje deti podporili zodpovedným 
prístupom k plneniu týchto finančných záväzkov bez rozdielu ročníka, v ktorom sa dieťa nachádza.    
 
 K 7. Bodu: 
Pani Obuchová predniesla Návrh rozpočtu na šk. rok 2022/2023. Následne prebehlo hlasovanie s týmto 
výsledkom: 
Proti návrhu: 0 
Zdržali sa hlasovania: 2 
Za návrh: ostatní  
 
Správa o hospodárení za šk.ok 2021/2022 a Rozpočet na šk. rok 2022/2023 boli schválené. 
 
Rozpočet na šk.rok 2022/2023 je zverejnený na webovej stránke školy, sekcia ZRPŠ.  
  
K 8. Bodu: 
p. Juhásová informovala prítomných o „Dohode o spolupráci“ medzi GYMESom a OZ ZRPŠ. Predstavila 
hlavné ciele dohody. Vzhľadom na to, že nie je ešte ukončená formálna časť, o konečnej verzii Dohody 
bude informovaný Celoškolský výbor. Dohoda bude podpísaná až po súhlasnom stanovisku CV. Následne 
bude Dohoda zverejnená na stránke školy. 
  
K 9. Bodu: 
Nakoľko aktuálna post kovidová doba mohla vstúpiť do života rodín o.i. aj finančným  deficitom, p. 
Juhásová  povzbudila prítomných k sponzorovaniu príspevkov ZRPŠ pod názvom  „Rodina -  Rodine“.   
Zároveň p. riaditeľ oslovil prítomných s požiadavkou o pomoc a koordináciu pri realizácii rôznych firemných 
grantov, alebo štátnych výziev. Spoločne s p. Juhásovou pozvali všetkých prítomných k prehliadke 
realizovaných Grantov ZRPŠ z minulých rokov, ako sú oddychové zóny, revitalizované átrium, učebňa 
biológie... 
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p. Juhásová zároveň povzbudila rodičov k spísaniu otázok na OZ v rámci tr. aktívov, alebo prostredníctvom 
tr. dôverníkov, poprípade priamo na mailovú adresu OZ , ktoré Celoškolský výbor spracuje a odpovede 
zverejní na stránke školy.  
 
K 10. Bodu: 
V rámci diskusie sa rodičia  informovali o používaných platformách  online komunikácie medzi školou a 
žiakmi. Vzhľadom na to, že táto problematika nespadá do pôsobnosti OZ, budú tieto otázky zodpovedané 
prostredníctvom školy. Tiež sa rodičia pozitívne vyjadrili k fungovaniu OZ a vyzdvihli  spoluprácu so školou. 
Predsedníčka zodpovedala aj na otázku ohľadne neplatičov - takéto nezodpovedné správanie rodičov 
ohrozuje aktivity na škole, ktoré sú financované z príspevkov OZ (bod 3)  
 
 
Na záver predsedníčka vyzvala prítomných, aby si v triedach zvolili triedneho dôverníka do Celoškolského 
výboru. Zoznam triednych dôverníkov je zverejnený na webovej stránke školy, sekcia ZRPŠ. 
Schôdza Celoškolského výboru sa konala v školskej jedálni hneď po ukončení triednych aktívov.  
 
p. Juhásová poďakovala za pozornosť a popriala všetkým veľa zdravia, trpezlivosti a hojnosť Božích milostí 
do ďalších dní. 
 
 
Zapísal:   Jarmila Ciglanová 
Zápisnicu overil: Daniel Schwartz 
 
V Košiciach 14.9.2022 


