
Zápisnica 

z Plenárneho zasadania Združenia rodičov a priateľov školy pri Bilingválnom gymnáziu M. Hodžu v 

Sučanoch, uskutočneného dňa 14. septembra 2018 o 15.:00 hodine v budove Bilingválneho gymnázia 

M. Hodžu v Sučanoch. 

 

Prítomní:  podľa prezenčných listín 78 členov a 3 hostia 

 

 

1. Zasadanie otvorila o 15:10 hodine predsedníčka CV ZRPŠ. Ing. A. Kašjaková  

2. Požiadala prítomných o vyjadrenie sa k programu zasadania. Nakoľko neboli žiadne 

požiadavky k zmene programu zasadnutia, navrhla znenie uznesenia č.1: „Členovia ZRPŠ 

schválili nasledujúci program Plenárneho zasadnutia: 

1. Otvorenie a privítanie (Ing. Kašjaková, predsedníčka  Združenia) 

2. Návrh na doplnenie a schválenie programu plenárneho zasadnutia (Ing. Kašjaková) 

3. Návrh a voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice (Ing. Kašjaková) 

4. Návrh a voľba volebnej komisie 

5. Návrh a voľba členov Celoškolského výboru Združenia a revíznej komisie pre školský rok 

2018/2019 (Ing. Kašjaková) 

6. Prerokovanie výročnej správy Celoškolského výboru Združenia (Ing. Kašjaková) 

7. Predloženie  správy o výsledku hospodárenia Združenia (hospodárka Združenia) 

8. Správa o činnosti BGMH v školskom roku 2017/2018 (RNDr. Dorovský, RNDr. Bošanská, Ing. 

Lojdová), informácie o absolventoch (Mgr. Stanová) 

9. Ciele a úlohy BGMH v školskom roku 2018/2019 (RNDr. Dorovský, RNDr. Bošanská) 

10. Informácia o rozpočte Združenia na školský rok 2018/2019 (hospodárka) 

11. Dohoda o spolupráci medzi Združením a BGMH v školskom roku 2018/2019 (Ing. Kašjaková) 

12. Diskusia k predneseným bodom – správa a  rozpočet Združenia 

13. Závery zo zasadnutia (zapisovateľ a overovatelia)  

14. Ukončenie zasadnutia (Ing. Kašjaková)“ 

Hlasovanie č.1: Za: 78  Proti:  nikto,  Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uvedený návrh bol schválený všetkými prítomnými členmi.  

3. Za zapisovateľa zápisnice navrhla predsedníčka CV ZRPŠ Ing. R. Grolmusa a za overovateľov 

zápisnice p. D. Chladnuchovú a Ing. M. Chorvátovú.  Následne dala o uvedenom návrhu 

hlasovať: 

Hlasovanie č.2: Za: 78  Proti:  nikto,  Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uvedený návrh bol schválený všetkými prítomnými členmi.  

4. Do volebnej komisie navrhla predsedníčka CV ZRPŠ Ing. V. Ondrušovú, D. Chladnuchovú 

a Ing. R. Grolmusa. 

Následne dala o uvedenom návrhu hlasovať: 

Hlasovanie č.3: Za: 77  Proti:  nikto,  Zdržal sa hlasovania: 1 

Uvedený návrh bol schválený väčšinou  prítomných členov.  

5. Predsedníčka CV ZRPŠ navrhla, aby pre urýchlenie hlasovania hlasovanie o jednotlivých 

členoch Celoškolského výboru ZRPŠ prebehlo naraz a nie jednotlivo. Nakoľko nemal nikto 

námietky, dala o uvedenom návrhu hlasovať. 

Hlasovanie č.4: Za: 78  Proti:  nikto,  Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uvedený návrh bol schválený všetkými prítomnými členmi.  

6. Za členov do celoškolského výboru ZRPŠ boli na triednych schôdzkach zvolení nasledujúci 

Členovia: 

V.A 

V.B     MUDr. Richard Koyš                                                                                

V.C         



V.D   Darina Chladnuchová 

IV.A     Ing. Michaela Chlebecová     

IV.B      Ing. Peter Jurčík                                           

IV.C      JUDr. Silvia Tatarková                      

IV.D     Ing. Miroslava Chorvátová     

III.A       Bc. Janka Abrahámová                      

III.B       Ing. Ľudovít Jambrich                            

III.C       Miroslav Košárek                               

III.D       Ing. Juraj Szeman     

II.A        Ing. Roman Grolmus   

II.B        Ing. Viera Ondrušová 

II.C       Ing. Alexandra Kašjaková 

II.D        Ing. Henrieta Ďuríčková 

I.A  Ing. Daniela Fedorová 

I.B  Mgr. Ivan Vrbjar 

I.C  Ing. Mária Jaššová 

I.D 

Nikto z prítomných nevzniesol k členom CV ZRPŠ námietky, a tak predsedníčka ZRPŠ dala 

hlasovať o predloženom návrhu členov CV ZRPŠ 

Hlasovanie č.5: Za: 78  Proti:  nikto,  Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uvedený návrh bol schválený všetkými prítomnými členmi.  

Predsedníčka predložila návrh na zloženie revíznej komisie z nasledujúcich členov: 

Člen 1:  p. Soňa Bažleková (IV.C) 

Člen 2:  p. Forgáčová (II.D) 

Člen 3: p. Vojteková (IV.C) 

Nikto z prítomných nevzniesol k členom revíznej komisie ZRPŠ námietky, a tak predsedníčka ZRPŠ 

dala hlasovať o predloženom návrhu členov revíznej komisie ZRPŠ 

Hlasovanie č.6: Za: 78  Proti:  nikto  Zdržal sa hlasovania: nikto 

Uvedený návrh bol schválený všetkými prítomnými členmi.  

7. Predsedníčka CV ZRPŠ predniesla členom Združenia správu o činnosti CV ZRPŠ za školský 

rok 2017/2018. Členovia ZRPŠ vzali uvedenú správu o činnosti ZRPŠ za rok 2017/2018 na 

vedomie. 

8. Predsedníčka CV ZRPŠ predniesla členom Združenia správu o výsledku hospodárenia 

Združenia za školský rok 2017/2018. Členovia ZRPŠ vzali uvedenú správu o hospodárení ZRPŠ 

za rok 2017/2018 na vedomie 

9. Predsedníčka CV ZRPŠ vyzvala pána riaditeľa BGMH RNDr. V. Dorovského, aby predniesol 

správu o činnosti BGMH za školský rok 2017/2018. Ten informoval členov, že správa je 

pripravená na prerokovanie v pedagogickej rade a bude zverejnená na webovom sídle. 

Odporučil prítomným venovať jej pozornosť. Pani výchovná poradkyňa Mgr. Stanová 

informovala prítomných o spôsobe zisťovania úspešnosti absolventov BGMH na prijímacích 

pohovoroch na VŠ a univerzitách. Keďže väčšina žiakov BGMH sa hlási na zahraničné VŠ 

a univerzity, toto zisťovanie sa vykonáva formou dotazníkov. Škola má dobrú návratnosť 

dotazníkov (viac ako 80%). Zatiaľ sa ku dňu konania plenárneho zasadnutia ZRPŠ vrátilo 44 

dotazníkov. Z nich vyplýva, že žiaci si podávali prihlášky na 2 až 8 škôl, pričom boli prijatý 

minimálne na jednu, no aj na všetky. Ako dôvody, prečo neboli na nejakú školu prijatý 

uvádzajú, že to bolo spôsobené najmú nedostatočnou vlastnou prípravou a podcenením 

náročnosti podmienok danej školy. Z prípravy na BGMH si pochvaľujú najmä prírodovedné 

predmety. Prečítala niektoré reakcie a komentáre z došlých dotazníkov. 



Členovia ZRPŠ vzali uvedené informácie na vedomie.  

9. Následne riaditeľ BGMH RNDr. V. Dorovský informoval prítomných o plánovaných aktivitách 

a zámeroch školy pre aktuálny školský rok. Informoval prítomných, kde na webovom sídle školy 

nájdu všetky potrebné informácie. Prítomní členovia vzali uvedené informácie na vedomie. 

10. Za člena CV ZRPŠ za triedu I.D sa prihlásila p. Kubínová Slávka. Predsedníčka CV ZRPŠ  dala 

hlasovať o jej kandidatúre 

Hlasovanie č.7: Za: 78  Proti:  nikto  Zdržal sa hlasovania: nikto 

P. Slávka Kubínová bola schválená ako členka CV ZRPŠ všetkými prítomnými členmi. 

11. Predsedníčka CV ZRPŠ predstavila prítomným rozpočet Združenia na školský rok 2018/2019. 

Vysvetlila prítomným jednotlivé položky rozpočtu. K predloženému rozpočtu neboli žiadne 

pripomienky. Členovia ZRPŠ vzali rozpočet Združenia na rok 2018/2019 na vedomie. 

12. Predsedníčka CV ZRPŠ predstavila dohodu Združenia s BGMH na rok 2018/2019, ktorá bola 

dňa 12. septembra 2018 na základe poverenia CV ZRPŠ podpísaná. Celé znenie dohody je 

uverejnené na webovom sídle školy v sekcií Zainteresované strany- ZRPŠ. 

Prítomní členovia vzali uvedené informácie na vedomie. 

13. V diskusií sa preberal spôsob označovania platieb pre ZRPŠ ako aj bankové spojenie. 

Poskytnuté informácie je možno vždy nájsť na webovom sídle školy v časti Zainteresované 

strany – ZRPŠ.  

Na otázku koľko študentov sa zo zahraničia vráti späť na Slovensko reagoval pán riaditeľ RNDr. 

V. Dorovský s informáciou, že toto nie je možné sledovať, nakoľko nikto nerobí takýto zber 

údajov. Upozornil rodičov aj na potrebu pozorne čítať štatistiky, nakoľko môžu viesť k mylným 

záverom. V jednej z nich ako Úspešnosť umiestnenia absolventov na štúdium na VS v SR má 

BGMH zlé výsledky. Dôvodom je však skutočnosť, že takmer polovica absolventov pokračuje 

v štúdiu na VŠ v zahraničí – nakoľko aj ČR je už považované za zahraničie.  

14. Po ukončení boli prečítané uznesenia: 

Uznesenie č.1: „Členovia ZRPŠ schválili nasledujúci program Plenárneho zasadnutia: 

1. Otvorenie a privítanie (Ing. Kašjaková, predsedníčka  Združenia) 

2. Návrh na doplnenie a schválenie programu plenárneho zasadnutia (Ing. Kašjaková) 

3. Návrh a voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice (Ing. Kašjaková) 

4. Návrh a voľba volebnej komisie 

5. Návrh a voľba členov Celoškolského výboru Združenia a revíznej komisie pre školský 

rok 2018/2019 (Ing. Kašjaková) 

6. Prerokovanie výročnej správy Celoškolského výboru Združenia (Ing. Kašjaková) 

7. Predloženie  správy o výsledku hospodárenia Združenia (hospodárka Združenia) 

8. Správa o činnosti BGMH v školskom roku 2017/2018 (RNDr. Dorovský, RNDr. 

Bošanská, Ing. Lojdová), informácie o absolventoch (Mgr. Stanová) 

9. Ciele a úlohy BGMH v školskom roku 2018/2019 (RNDr. Dorovský, RNDr. Bošanská) 

10. Informácia o rozpočte Združenia na školský rok 2018/2019 (hospodárka) 

11. Dohoda o spolupráci medzi Združením a BGMH v školskom roku 2018/2019 (Ing. 

Kašjaková) 

12. Diskusia k predneseným bodom – správa a  rozpočet Združenia 

13. Závery zo zasadnutia (zapisovateľ a overovatelia)  

14. Ukončenie zasadnutia (Ing. Kašjaková)“ 

Uznesenie č.2:„Zapisovateľom bol zvolený Ing. Roman Grolmus a za overovateľov zápisnice boli 

zvolené p. D. Chladnuchová a Ing. M. Chorvátová“ 

Uznesenie č.3: „Volebnú komisiu tvoria Ing. V. Ondrušová, D. Chladnuchová a Ing. R. Grolmus“  

Uznesenie č.4: „Hlasovanie o členoch CV ZRPŠ prebehne kolektívne.“ 

Uznesenie č.5: „Za členov CV ZRPŠ boli zvolení: 



  

MUDr. Richard Koyš                                                                                

Darina Chladnuchová 

Ing. Michaela Chlebecová     

Ing. Peter Jurčík                                           

JUDr. Silvia Tatarková                      

Ing. Miroslava Chorvátová     

Bc. Janka Abrahámová                      

      Ing. Ľudovít Jambrich 

Miroslav Košárek                               

Ing. Juraj Szeman     

Ing. Roman Grolmus   

Ing. Viera Ondrušová 

Ing. Alexandra Kašjaková 

Ing. Henrieta Ďuríčková 

Ing. Daniela Fedorová 

Mgr. Ivan Vrbjar 

Ing. Mária Jaššová 

Mgr.Slávka Kubinová“ 

 

Uznesenie č.6: „Do revíznej komisie boli zvolení: 

Člen 1:  p. Soňa Bažleková (IV.C) 

Člen 2:  p. Forgáčová (II.D) 

Člen 3: p. Vojteková (IV.C)“ 

Uznesenie č.7: „ZRPŠ vzalo na vedomie výročnú správu o činnosti CV ZRPŠ za školský rok 

2017/2018.“ 

Uznesenie č.8: „ZRPŠ vzalo na vedomie správu o výsledku hospodárenia ZRPŠ za školský rok 

2017/2018.“ 

Uznesenie č.9: „ZRPŠ vzalo na vedomie informácie o činnosti BGMH v roku 2017/2018, o 

absolventoch, cieľoch a zámeroch BGMH v školskom roku 2018/2019.“ 

Uznesenie č.10: „ZRPŠ vzalo na vedomie rozpočet Združenia na školský rok 2018/2019.“ 

Uznesenie č.11: „ZRPŠ vzalo na vedomie obsah dohody o spolupráci medzi Združením a BGMH na 

školský rok 2018/2019.“ 

 

Následne Ing. A. Kašjaková  o 16:30 hod ukončila plenárne zasadnutie ZRPŠ. 

 

 

Zapísal:   Ing. Roman Grolmus 

 

Zápisnicu overil:   D. Chladnuchová 

    Ing. M. Chorvátová  

 


