
Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov MŠ Galbavého  

z 8.9. a 9.9.2021 

 

V dňoch 8.9. a 9.9.2021 sa konali zasadnutia Združenia rodičov MŠ Galbavého, 

ďalej len   „ZRMŠG“, IČO 42136903, so sídlom Galbavého 5, 84102 Bratislava 

v Materskej škole na Galbavého ulici, spolu s rodičovskými združeniami. Vzhľadom na 

epidemiologické obmedzenia sa konali v každej triede osobitne. Zasadnutie viedli 

triedne pani učiteľky. Zasadnutia sa zúčastnilo v prvej triede 9 členov, v druhej triede 15 

členov, v tretej triede 12 členov a v štvrtej triede 13 členov. Nakoľko v tretej triede mali 

nejasnosti v čerpaní finančných prostriedkov ZRMŠG, dňa 16.9.2021 bolo zvolané 

mimoriadne zasadnutie za účasti p. Lučaničovej, na ktorom sa zúčastnilo 13 členov. 

 

Členovia ZRMŠG zvolili Výkonný  výbor v tomto zložení: 

p. Veronika Lučaničová 

p. Petra Madžová - zástupca rodičov 1. triedy                                               

p. Tomáš Bukovan - zástupca rodičov 2. triedy 

p. Ela Olahova - zástupca rodičov 3. triedy 

p. Katarína Melicherová - zástupca rodičov 4. triedy 

 

Členstva vo výkonnom výbore sa vzdali p. Grajcárová, p. Ďurišová a p Buzinger. 

Výkonný výbor jednohlasne zvolil predsedníctvo ZRMŠG v nasledujúcom zložení: 

 

Predseda:    Veronika Lučaničová, 

   Jadranská 65, 841 01 Bratislava 

Podpredseda:  Petra Madžová, 

   Koprivnická 13, 841 02 Bratislava 

Hospodár:  Katarína Melicherová, 

   Pri Hrubej lúke 25, 841 02 Bratislava 

 

Hlasovaním boli vyššie menovaní zvolení do funkcie. Počas hlasovania nikto 

nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. Funkcie v ZRMŠG sú vykonávané 

dobrovoľne a bez nároku na odmenu.  

Činnosť ZRMŠG je dotovaná z povinných a dobrovoľných príspevkov. ZRMŠG 

bolo registrovaným prijímateľom 2% z daní za rok 2020. 

 

 



 Príjmy za školský rok 2020/2021 boli v sume 6 134,56 Eur a to v tomto 

zložení: 

- Povinné príspevky na pranie a kultúrne podujatia 4920,00 Eur 

- Dobrovoľné príspevky                            490,00 Eur 

- Dar – 2 % z daní                             724,56 Eur 

 

Výdaje za školský rok 2020/2021 boli v sume 7 457,52 Eur, ktoré sa použili na 

tieto účely: 

- detské predstavenia a kultúrne akcie (divadelné predstavenia, týždeň radosti, 

rozlúčka s predškolákmi, výlet do včelárstva...)  

- úhrada faktúr za pranie a žehlenie 

- vynovenie predzáhradok a zveľadenie vonkajšieho sedenia 

- darčeky pre deti – na Mikuláša, na Vianoce, pre predškolákov... 

- úhrada faktúr za poistenie 

- úhrada faktúr za spravovanie Web stránky 

 

Prítomní členovia ZRMŠG sa jednohlasne dohodli na výške príspevku na 

školský rok 2021/2022 a to v nasledujúcom zložení: 

- povinný príspevok na pranie a žehlenie prádla  20 Eur 

- povinný príspevok na kultúrne akcie   80 Eur 

- dobrovoľný príspevok 

 

Príspevok musia členovia uhradiť do 30. októbra 2021, s možnosťou rozdelenia 

na 2 splátky, s úhradou do 30. októbra 2021 prvá splátka a 28. februára 2022 druhá 

splátka, na účet ZRMŠG: 

 

Čislo účtu: 2554970956 / 0200 (VUB) 

IBAN: SK63 0200 0000 0025 5497 0956 

BIC-SWIFT: SUBASKBX 

Pri platbe poštovou poukážkou prosíme uhradiť aj poštovné 

v príslušnej výške. 

 

 

 



Finančný prehľad o príjmoch a výdajoch za šk. rok 2020/21 je vyvesený na informačnej 

tabuli ZRMŠG. 

 

Zapísala a schválila: Veronika Lučaničová 

                                  Predseda ZRMŠG 

 

Dňa 25.10.2021 v Bratislave 

 

    


