
Zápisnica zo zasadnutia stálej komisie - I. stupňa ZŠ Spojenej školy de La Salle 

občianskeho združenia LASALLIAN. 

Dňa: 9.9.2014  

Miesto: Spojená škola de La Salle, Čachtická 14, 831 06 Bratislava  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny Príloha 1  

Program:  

1) Otvorenie zasadnutia  

2) Predstavenie Organizačnej štruktúry občianskeho združenia LASALLIAN (ďalej len 

„Združenia“) a návrhu zmeny stanov Združenia. 

3) Voľba zástupcov zo stálej komisie I. stupňa ZŠ Spojenej školy de La Salle (ďalej len  

„komisia 1“) do predsedníctva Združenia. 

4) Voľba zástupcu z komisie 1 do kontrolnej komisie Združenia. 

5) Návrhy a podnety zástupcov rodičov tried Spojenej školy de La Salle z rodičovských 

stretnutí konaných dňa 9.9.2014.   

6) Rôzne a záver zasadnutia 

K bodu 1)  

Zasadnutie komisie 1 v zmysle organizačného a volebného poriadku Združenia otvoril 

a viedol riaditeľ Spojenej školy  de La Salle br. Mgr. Jacek Chaciński.  

K bodu 2)  

Členka Združenia Mgr. Jana Ferencová, predstavila zúčastneným zástupcom rodičov tried 

Spojenej školy de La Salle organizačnú štruktúru Združenia, obsahovú zmenu stanov 

Združenia a spôsob fungovania Združenia. Zúčastneným boli predstavené úlohy a činnosti 

organizačnej zložky stálej komisie - komisie 1 nasledovne: 

 Stála komisia je poradným orgánom Združenia v týchto oblastiach: 

 vytváranie predpokladov pre napĺňanie cieľov Združenia 

 zostavenie rozpočtu a plánu činností Združenia 

 rozhodovanie o použití prostriedkov Združenia na dosiahnutie cieľov 

 rozhodovanie o vylúčení členov Združenia 

 rozhodovanie o zmene stanov a činnosti Združenia. 

 

 Úlohou členov komisie 1 je sprostredkovať riaditeľovi Spojenej školy de La Salle, 

jeho zástupcom a rovnako aj prítomným členom Združenia podnety, otázky 

a problematiky, ktoré boli riešené na triednych stretnutiach rodičov 1 stupňa Spojenej 

školy de La Salle. Následne títo zástupcovia tried budú informovať rodičov žiakov 



o riešeniach a stanoviskách k týmto otázkam, podnetom a problematikám na 

najbližších triednych stretnutiach rodičov, prípadne podľa potreby aj iným spôsobom 

napr. email. 

 

 Zasadnutia členov komisie 1 zvoláva riaditeľ Spojenej školy de La Salle, vždy do 

dvoch týždňov po triednych stretnutiach rodičov.  

 termín, čas a miesto konania zasadnutia je členom komisie 1 oznámený 

mailom 

 v školskom roku 2014/2015 sú naplánované ešte tri zasadnutia  

komisie 1 termíny sa dohodnú na predsedníctve Lasallian 

K bodu 3)  

Prítomní členovia komisie 1, jednohlasne schválili v súlade s platným organizačným 

a volebným poriadkom Združenia svojich dvoch zástupcov do predsedníctva Združenia: 

Mgr.Janu Ferencovú (3.A) a Ing. Martina Babíka (4.B) 

K bodu 4)  

Prítomní členovia komisie 1, jednohlasne schválili v súlade s platným organizačným 

a volebným poriadkom Združenia svojho zástupcu do kontrolnej komisie Združenia: 

Ing. Adrianu Jonásovú (4 B. ) 

K bodu 5)  

Prítomní členovia komisie 1 vzniesli na prerokovanie nasledovné: 

Zástupca 3.B – vzniesol podnet rodičov, ktorí vyjadrili nespokojnosť s fungovaním školského 

klubu v 3.A a 3.B, pretože na jedného vychovávateľa pripadá 42 detí, čo je nežiadúci stav 

a ohrozuje to bezpečnosť detí. 

Zástupca 3.A – požiadal vedenie školy, aby prostredníctvom webovej stránky školy 

informovali rodičov žiakov školy o finančnom zúčtovaní dobrovoľných príspevkov rodičov 

žiakov za školský rok 2013/2014 a rovnako aj o finančnom pláne využitia týchto príspevkov 

pre školský rok 2014/2015 

Zástupca 2.A - vzniesol podnet rodičov, ktorí vyjadrili nespokojnosť s nedostatočným počtom 

ponúkaných krúžkov pre žiakov v rámci  školského klubu. 

Zástupca 2.B – vzniesol podnet od rodičov, ktorí vyjadrili nespokojnosť s technickým 

zabezpečením školských výletov žiakov z dôvodu, že na školské výlety sú objednávané 

autobusy bez bezpečnostných pásov. Táto situácia vážne ohrozuje život a bezpečnosť 

účastných detí. 

  



K bodu 6) 

Rôzne: 

p. riaditeľ informoval prítomných členov Združenia o predbežnom termíne konania valného 

zhromaždenia Združenia. Predpokladaný termín je: koniec októbra 2014 alebo začiatok 

novembra 2014. 

p. Ferencová požiadala prítomných, aby v rámci svojich možností podali návrhy na 

menovanie hospodára Združenia do konca septembra 2014.  

Hospodár združenia by mal mať kompetencie a zručnosti hospodáriť s finančnými 

prostriedkami, hnuteľným a nehnuteľným majetkom v súlade: 

 so schváleným rozpočtom a plánom činností Združenia 

 s platnou legislatívou Slovenskej republiky 

 so stanovami a uzneseniami Združenia 

 

Záver: 

Zasadnutie ukončil a prítomným poďakoval za účasť a ochotu spolupracovať a pomáhať 

Združeniu a škole, riaditeľ Spojenej školy  de La Salle br. Mgr. Jacek Chaciński 

Prílohy:  

Príloha 1 – Prezenčná listina zasadnutia komisie 1 z dňa 9.9.2014  

 

V Bratislave 9.9.2014   Zapísala: Mgr. Jana Ferencová  ............................................ 

                           podpis  

 


