
 
 

ZÁPISNICA 
 

zo zasadnutia 
Združenia maďarských rodičov na Slovensku 

pri Materskej škole Alberta Molnára Szencziho Senec 
zo dňa 7. marca 2012: 

 
Prítomní:  
viď prezenčná listina 
 

Program: 
1. Privítanie prítomných, oboznámenie sa s programom 
2. Štatút združenia rodičov – práva a povinnosti členov združenia 
3. Informácia o činnosti Združenia rodičov v roku 2011 
4. Voľba nových členov združenia rodičov na školský rok 2011/2012 
5. Informácia o poukázaní 2% dane 
6. Informácia o realizácie mini ihriska 
7. Rôzne 
8. Uznesenia ZR 

 

1. Predseda združenia maďarských rodičov na Slovensku pri Materskej škole Alberta Molnára Szencziho Senec 
/Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének a szenci Szenczi Molnár Albert Óvoda mellet működő alapszervezete/ 
(ďalej ako „združenie rodičov“) za školský rok 2010/2011, Ing. Tibor Németh, privítal prítomných a oboznámil 
členov združenia rodičov s programom. Zasadnutie ZR bolo reakciou na rodičovské zo dňa 25.1.2012, kde 
zazneli obvinenia, že ZR koná proti MŠ. 
 

2. Predseda združenia rodičov za školský rok 2010/2011, ktorý je zároveň aj predsedom Rady pri Materskej škole 
Alberta Molnára Szencziho (ďalej ako „RMŠ“) v Senci, informoval všetkých prítomných o Štatúte združenia 
rodičov – o právach a povinnostiach členov združenia resp. jeho vedenia. Vyzdvihol najmä práva vyjadrovať sa 
(aj kriticky) k činnostiam v MŠ. 
 

3. Predseda združenia rodičov informoval všetkých prítomných o aktivitách ZR za 2. polrok školského roka 
2010/2011 a 1. polrok školského roka 2011/2012, ako dôkaz, že ZR vôbec nekoná proti MŠ. 

 
4. Predseda združenia rodičov za školský rok 2010/2011 vyzval všetkých členov združenia rodičov, aby sa vyjadrili 

k členstvu, t.j. či majú naďalej záujem o členstvo a podieľať sa na aktivitách združenia rodičov alebo nie. Okrem 
dvoch členov menovite: Moniky Tóthovej a Karin Tušerovej všetci členovia prejavili záujem o členstvo, ako aj 
samotný predseda. Ďalej sa z prítomných rodičov prihlásil Tomáš Botta. 

 

5. Predseda združenia rodičov opätovne informoval o registrácii združenia rodičov do „Zoznamu prijímateľov 2% z 
dane“ za rok 2011 a vysvetlil spôsoby preukázania s potrebnými dokumentami.  
 

6. Predseda združenia rodičov informoval o stave realizácie mini ihriska, na ktoré MŠ získala dotáciu od BSK. Je 
potrebné v prvom rade zrealizovať podklad pre mini ihrisko a až následne zabezpečiť položenie umelého 
trávnika. Upozornil na skutočnosť, že nakoľko ide o náročné práce a významnú investíciu do budúcnosti, bolo by 
nevyhnutné všetky práce vykonať odborne. Prítomní sa dohodli, že všetky potrebné kroky na realizáciu 
(komunikácia, práce) zabezpečí ZR, s priebežnou informovanosťou riaditeľky MŠ.  

 
7.1   Prítomní rodičia ako aj zástupcovia ZR upozornili na nedostatky exitujúcej oficiálnej webovej stránky MŠ, ktorá 

doposiaľ nie je naplnená a pravidelne aktualizovaná, čo je v prípade web stránky nevyhnutnou podmienkou. 
Vedenie MŠ a ZR sa dohodlo na spoločnom stretnutí ich zástupcov a so správcom/tvorcom web stránky na 
urýchlené vyjasnenie si úloh pri napĺňaní web stránky. 

 
7.2   Vedenie MŠ a ZR sa dohodlo ohľadom ďalších potrebných krokov potrebných k zabezpečeniu vŕtanej studne 

s ponorným čerpadlom na dvore MŠ Alberta Molnára Szencziho v Senci na zavlažovanie, z dôvodu 
prachovitého prostredia a s tou súvisiacou ochranou zdravia detí. Vedenie MŠ prerokuje túto možnosť 
s vedľajšou slovenskou MŠ a vedenie ZR osloví opätovne mesto Senec. 

 
7.3   Členovia ZR prejavili nesúhlas s textom „Zápisnice zo dňa 25.1.2012“ , ktorá už bolo prezentovaná ako oficiálna 

zápisnica a žiadali vedenie MŠ o možnosť nápravy – pripomienkovania – textu, tak ako to bolo na spomínanom 
stretnutí dohodnuté. Takto upravená zápisnica bude podpísaná vedením MŠ a ZR a až následne vyhlásená 
a prezentovaná ako oficiálna zápisnica. 

 



 
 

UZNESENIE  
 

Združenia maďarských rodičov na Slovensku 
pri Materskej škole Alberta Molnára Szencziho Senec 

č.1/2012 
zo dňa  7. marca 2012 

 
 

Združenie rodičov: 
     
A.  schvaľuje: 
    

A1. výsledok verejného hlasovania za nového člena združenia rodičov na školský rok 2011/2012, ktorým sa stal 
Tomáš Botta 

 
A2.  odstúpenie členov združenia rodičov - Moniky Tóthovej a Karin Tušerovej  

 
 

B. ukladá: 
  

predsedovi a členov združenia rodičov 
B1. zabezpečiť plnohodnotné fungovanie združenia rodičov s dodržiavaním Štatútu ZR 

Termín: školský rok 2011/2012 
 
predsedovi združenia rodičov 
B2. spolupracovať s riaditeľkou a ďalšími pedagogickými zamestnancami MŠ Alberta Molnára Szencziho v Senci, 

ako aj Radou pri Materskej škole MŠ Alberta Molnára Szencziho v Senci 
Termín: školský rok 2011/2012 

 
predsedovi združenia rodičov 
B3. zabezpečiť potrebné aktivity/kroky z dôvodu zaevidovania združenia rodičov do „Zoznamu prijímateľov 2% z 

dane“ za rok 2011 
        Termín: priebežne 
 
predsedovi a členov združenia rodičov 
B4. zabezpečiť potrebné aktivity/kroky v rámci bodov 6, 7.1, 7.2 a 7.3  

Termín: priebežne 
 
 
 

 
 
                                                                                  ............................................. 
                                                                                                                          Ing. Tibor Németh 
                                                                                                             predseda združenia rodičov 
 
 
 


