
ZÁPISNICA 
 

Zo zasadnutia 
Združenia maďarských rodičov na Slovensku 

pri Materskej škole Alberta Molnára Szencziho Senec 
zo dňa  04. septembra 2019: 

 
 
Prítomní:   
viď prezenčná listina 
 
 
Program: 
1. Privítanie prítomných, oboznámenie sa s programom 
2. Predstavenie nových členov združenia rodičov na školský rok 2019/2020 
3. Voľba podpredsedu, nových členov združenia rodičov na školský rok 2019/2020 a ustanovenie pravidiel ich 

voľby, odvolania a hlasovania združenia rodičov. (Voľba predsedu a pokladníka nie je nutná. Boli zvolení dňa 
05.02.2019 a ich mandát končí dňa 05.02.2020.) 

4. Výška mesačného členského príspevku združenia rodičov na školský rok 2019/2020 
5. Registrácia združenia rodičov do „Zoznamu prijímateľov 2% z dane“ na rok 2019 na rok 2020. 
6. Rôzne 
7. Uznesenie združenia rodičov 

 
 
1.1. Predsedníčka vedenia základnej organizácie 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 2019/2020, 
Katarína Németh Kováčová, privítala prítomných a oboznámila členov združenia rodičov s programom. 

 
 

1.2. Predsedníčka vedenia Združenia rodičov za školský rok 2019/2020 predstavila nových členov vedenia 
Združenia rodičov, ktorí prejavili záujem sa stať členmi a podieľať sa aktívne na aktivitách vedenia 
Združenia rodičov. Ide menovite o nasledovných nových členov:  

- Macko: Albert Ilona, Sillo Kiss Ivett, 
- Zajacik: 
- Lienka: Teuer Natalia, Sillo Kiss Ivett, Toth Kati, Nyari Veronika,  
- Vcielka: Matús Erika, Kolodits Erzsebet, 

 
 
1.3. Vedenie Združenia rodičov opätovne prerokovalo ustanovovanie pravidiel voľby, odvolania a hlasovania 

členov združenia rodičov na školský rok 2019/2020:  
1.3.1.1. noví členovia sa volia a odvolávajú sa nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov (len 

pôvodných) vedenia združenia verejným hlasovaním,  
1.3.1.2. predseda sa volí a odvoláva nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov (vrátane 

novozvolených) združenia tajným hlasovaním,  
1.3.1.3. podpredseda a pokladník združenia sa volí a odvoláva nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých 

členov (vrátane novozvolených) vedenia združenia tajným hlasovaním,  
1.3.1.4. členstvo zaniká smrťou alebo aj vystúpením člena zo združenia,  
1.3.1.5. v iných otázkach (program zasadnutia atď.) sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov 

prítomných členov vedenia,  pričom združenie sa považuje za uznášaniaschopné, ak je prítomná 
nadpolovičná väčšina všetkých členov vedenia združenia. 

 
za nových členov hlasovalo súhlasne 12 bývalých členov združenia 
za predsedu združenia rodičov naďalej zostáva Katarína Németh Kováčová 
za podpredsedu združenia rodičov nebol zvolený nikto, lebo kandidát nebol prítomný z rodinných dôvodov. Voľba 
bude na ďalšom zasadnutí! (17.09.2019) 
za pokladníka združenia rodičov naďalej zostáva  Kristína Veressová. 
 
 

 



1.4. Členovia združenia rodičov sa dohodli, že výška mesačného členského príspevku združenia rodičov na 
školský rok 2019/2020 bude 7,- Eur/mesačne. Prvá časť za obdobie 09/2019-01/2020 vo výške 35,- Eur 
bude splatná do 31.10.2019, druhá časť za obdobie 02/2020-06/2020 vo výške 35,- Eur bude splatná do 
29.02.2020. Členský príspevok sa bude uhrádzať bezhotovostne na bankový účet ZR:13466707/5200, 
IBAN: SK73 5200 0000 0000 1346 6707 

 
 
1.5. Predseda združenia rodičov informoval o potrebe opätovnej registrácie združenia rodičov do „Zoznamu 

prijímateľov 2% z dane“ na rok 2020 do zákonom stanoveného termínu 01.12.2019. 
(Kristína Veressová). 

 
1.6. Členovia združenia rodičov diskutovali o aktuálnych otázkach týkajúcich sa MŠ: 

1.6.1. Zabezpečiť účasť na akcií : Jablkové Hodovanie SENEC (5.október.2019) 
1.6.2. Zabezpečiť dar pre pani učiteľky, ktoré oslavujú tomto roku jubileum 50, 60 rokov.  
1.6.3. Zabezpečiť dar pre detičky na Mikuláš aj na Vianoce. 
1.6.4. V 23. Novembra vedenie združenia rodičov zorganizuje ples (viac o tom na ďalšom stretnutí). 
1.6.5. Možnosti zabezpečenia fašiangovej oslavy pre deti. 

 

 
 
 
 



UZNESENIE 
 
 

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

č.1/2019 
zo dňa 04. septembra 2019: 

 
 
 
Združenie rodičov: 
     
 
A. Berie na vedomie: 

 
 
A1. informáciu o príprave dobročinného plesu škôlky Alberta Molnára Szencziho Senec dňa 23.11.2019 (Sobota), 
 
A2. informáciu o možnosti zabezpečenia fašiangovej oslavy pre deti, 
 

 
B.  Schvaľuje: 
 
    

B1. pravidlá voľby, odvolania a  hlasovania členov združenia rodičov na školský rok 2019/2020, 
 
B2. výsledky verejného hlasovania nových členov združenia rodičov na školský rok 2019/2020, ktorými sa 

stali: 
- Macko: Albert Ilona, Sillo Kiss Ivett, 
- Zajacik: 
- Lienka: Teuer Natalia, Sillo Kiss Ivett, Toth Kati, Nyari Veronika,  
- Vcielka: Matús Erika, Kolodits Erzsebet, 

 
B3. výšku mesačného členského príspevku združenia rodičov na školský rok 2019/2020 na 7,- Eur/mesačne, 
 
B4. disponovanie s finančnými prostriedkami a s účtom, na ktorý má byť podiel 2 % z dane poukázaný pre 

Katarína Németh Kováčová predsedníčka združenia rodičov, Kristína Veressová pokladníkom združenia 
rodičov samostatne. 

 
 
C. Ukladá: 
  
 

predsedovi združenia rodičov 
C1. zabezpečiť plnohodnotné fungovanie združenia rodičov, (zaplatiť aj členské) 

Termín: školský rok 2019/2020 
 
predsedovi združenia rodičov 
C2. spolupracovať s riaditeľkou, pedagogickými a nepedagogickými pracovníkmi MŠ Alberta Molnára Szencziho 

v Senci, ako aj Radou školy pri Materskej škole MŠ Alberta Molnára Szencziho v Senci, 
Termín: školský rok 2019/2020 
 

zástupcovi rodičov v Rade školy pri Materskej škole MŠ Alberta Molnára Szencziho v Senci 
C3. zastupovať a prezentovať prerokované a dohodnuté jednotné a spoločné názory a stanoviská združenia rodičov 

v Rade školy pri Materskej škole MŠ Alberta Molnára Szencziho v Senci a bezodkladne informovať 



predsedu združenie rodičov o zasadnutiach, rokovaniach a aktivitách Rady školy pri Materskej škole 
MŠ Alberta Molnára Szencziho v Senci 
Termín: školský rok 2019/2020 

 
predsedovi a pokladníkovi združenia rodičov 
C4. zabezpečiť registráciu združenia rodičov do „Zoznamu prijímateľov 2% z dane“ na rok 2019. 
        Termín: 15. december 2019 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 ................................................... 
                                                                                                                  Katarína Németh Kováčová 
                                                                                                            predseda združenia rodičov 
 
 
 
 



Prezenčná listina zo zasadnutia Združenia maďarských rodičov na Slovensku pri Materskej škole 
Alberta Molnára Szencziho Senec zo dňa 04. septembra 2019: 
 
Bude doplnená viď príloha. 
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