Správa občianskeho združenia
Iniciatíva rodičov Lamača
za roky 2018 a 2019
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1. Úvod
Iniciatíva rodičov Lamača (ďalej “IRL”) je občianske združenie, ktoré vzniklo na jeseň roku
2004 ako reakcia na potreby rodičov riešiť nedostatočnú kapacitu materskej školy v Lamači.
Aktivity združenia sú úzko prepojené s fungovaním a podporou CMŠ Filipa Neriho, ktorá
vznikla z iniciatívy IRL postupnou transformáciou tried s kresťanským zameraním (r. 2005) na
elokované pracovisko Cirkevnej materskej školy Gianny Berettovej Mollovej (r. 2009) až po
súčasnú samostatnú cirkevnú materskú školu (od r. 2010).
Svojou činnosťou a aktivitami sa IRL snaží podporovať a skvalitňovať podmienky, v ktorých sa
uskutočňuje výchovno-vzdelávací proces v materskej škole. Na dosiahnutie tohto cieľa sa IRL
uchádza o granty a 2 % z dane.
Členmi občianskeho zduženia sú rodičia detí navštevujúcich CMŠ Filipa Neriho. Stávajú sa
nimi automaticky, keď ich dieťa začne navštevovať škôlku. Členovia komunikujú s vedením
materskej školy a spolupodieľajú sa na riešení aktuálnych problémov a výziev, písaní projektov,
zháňaní sponzorov.

2. Identifikačné údaje občianskeho združenia
Názov organizácie: Iniciatíva rodičov Lamača (IRL)
Právna forma organizácie: občianske združenie
Sídlo organizácie: Zlatohorská 18, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač
IČO: 31807518
DIČ: 2021983623
Dátum vzniku organizácie: 23.12.2004
SK NACE: 94992 Činnosti záujmových organizácií
Registrácia: Zápis v registri občianskych združení na Ministerstve vnútra SR pod číslom
VVS/1-900/90-25322
Korešpondenčná adresa: Zlatohorská 18, 841 03 Bratislava
Číslo účtu: SK13 0200 0000 0020 3925 8358
Web: https://msfilipaneriho.sk/o-nas/obcianske-zdruzenie-irl/
Email: irl (zavináč) msfilipaneriho.sk
Orgány občianskeho združenia:
 Zasadnutie
 Predsedníctvo (od 12.9.2018 do 8.9.2020):
o Predseda: Ing. Katarína Ješková
o Podpredseda: Ing. Barbora Horváthová
o Členovia predsedníctva: Lucia Páleníková, Mária Buráková, Lucia Královičová
o Hospodár: Ing. Terézia Škovierová
 Dozorná rada

Predmet činnosti, na účel ktorého bolo občianske združenie zriadené:
1. Pomáhať pri založení materskej školy, základnej školy, resp. triedy alebo školského
zariadenia technicky, logisticky, finančne, konzultačne, profesionálnym poradenstvom a
formou fundraisingu.
2. Podieľať sa na riešení výchovných, výučbových, vzdelávacích a prevádzkových
problémov.
3. Zhromažďovať námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy, výučby
a vzdelávania detí a spolupracovať pri ich riešení.
4. Pomáhať pri výbere a príprave pedagógov.
5. Dbať o zlepšenie prostredia detí v škole.
6. Napomáhať rozvoju záujmovej činnosti detí a rodičov, spolupracovať s vedením školy
pri organizovaní rôznych akcií pre deti (exkurzie, výlety, slávnosti v škole) a rodičov
(vzdelávacie aktivity, workshopy a kurzy), resp. iniciovať a organizovať tieto aktivity.
7. Vykonávať aktivity za účelom zhromaždenia finančných prostriedkov (ďalej aj ako
„fundraisingové aktivity“), ktoré budú použité výhradne na finančnú a inú podporu
materskej školy, na ktorej zakladaní participovala IRL v zmysle cieľov združenia IRL,
a to najmä, ale nie výhradne,
a) organizácia benefičných koncertov,
b) predaj produktov, ktorých produkcia pochádza z činnosti IRL alebo jeho členov
alebo z činnosti subjektov, ktoré ich darovali IRL za účelom predaja s cieľom
podporiť činnosť materskej školy založenej IRL, a
c) organizácia športových, kultúrnych a zábavných podujatí.
Stanovy sú dostupné k nahliadnutiu tu: https://msfilipaneriho.sk/wp-content/uploads/StanovyIRL_30.4.2020.pdf .

3. Prehľad činností uskutočnených organizáciou za roky 2018 a 2019
IRL svoju činnosť zameriava na skvalitnenie edukačnej činnosti a podieľa sa na materiálovotechnickom zabezpečovaní týchto činností a údržbe priestorov.
IRL s pomocou vedenia CMŠ Filipa Neriho (MŠ) realizovalo:







zabezpečenie prania posteľnej bielizne,
dovoz školského ovocia,
príspevok každý polrok na osobné odmeny pre panie učiteľky,
podpora personálneho zabezpečenia zamestnancov MŠ - vypísanie inzerátov na voľné
pracovné miesta a ich úhrada na portáli www.profesia.sk,
finančné zabezpečenie potrebnej údržby,
a ďalšie aktivity a formy pomoci.

Pravidelné aktivity:
Rok
2018

Aktivita
Jarná brigáda

2018

Jesenná brigáda

2019

Jarná brigáda

2019

Jesenná brigáda

2018, 2019 – posledný augustový
týždeň

Príprava na nový školský rok

Popis
Exteriér: Rodičia namaľovali
a opravili lavičky, vyrobili nové
externé lavičky, opravili herné
prvky.
Exteriér: Rodičia hrabali lístie, pílili
konáre, kosili trávu, areál MŠ
pripravovali na zimný odpočinok,
budovali novú preliezku...
Interiér: Údržbárske práce,
montovanie kuchynskej linky,
upratovanie, ďalšie činnosti.
Exteriér: Odstránenie
nevyhovujúceho herného prvku
„loď“, údržba herných prvkov,
kosenie trávy.
Exteriér: Rodičia kosili trávnik,
hrabali lístie, upravovali dopadové
plochy pod hernými prvkami,
upratovali záhradný domček,
rozoberanie trampolíny...
Interiér: Doťahovanie mnohých
detailov po rekonštrukcii priestorov
z leta, upratovanie.
Upratovanie, rôzne pomocné práce
na prípravu tried na nový školský
rok pod vedením pani učiteliek.

Rozšírenie MŠ o novú triedu:
Osobitne treba spomenúť všetky činnosti spojené s rozšírením MŠ o novú triedu, ktoré sa
realizovali v auguste 2019 v rámci prerušenej prevádzky. Za pomoci rodičov z IRL a priaznivcov
MŠ sa zrealizovala hygienická údržba vybavenia a zariadenia MŠ, vyčistila sa a zrekonštruovala
fasáda, zrekonštruovali sa jedálenské priestory, a spálňa v druhom trakte, získal sa,
zrekonštruoval a zariadil ďalší trakt budovy, v ktorom sa k septembru 2019 otvorila štvrtá trieda
MŠ.
Rekonštrukcia vnútorných priestorov nového traktu, no aj ostatných priestorov, sa musela
realizovať vo veľmi krátkom čase, navyše v čase prázdnin a dovoleniek. Rodičia a ich príbuzní,
spolu s ďalšími dobrovoľníkmi vtedy odpracovali stovky dobrovoľníckych hodín. Bez ich
nezištnej a obetavej pomoci by sa rekonštrukcia nestihla včas dokončiť.

Rekonštrukcia prebehla za významnej pomoci IRL:




finančnej - podlahy a posuvná stena v sume 7 268,47 €,
darov z radov rodičov - omietky, svietidlá, rolety, nástenky, umývadlo, nábytok... v
hodnote cca 2 500,00 €,
stovky odpracovaných dobrovoľníckych hodín rodičov1.

4. Projektová činnosť za roky 2018 a 2019
Prostredníctvom IRL sa MŠ zapojila do týchto projektov:
Schválené granty/projekty/dotácie2:
Rok

Číslo

Grant/projekt/dotácia

Názov

Téma

2018
2018
2018

1.
2.
3.

Nadácia Pontis
IBM
Nadácia Volkswagen

Naše mesto

2019
2019

4.
5.

2019
2019

6.
7.

Nadácia Pontis
Grantový program
hlavného mesta SR
Bratislavy pre voľný čas,
šport a sociálne aktivity
Nadácia Tatra banky
Leaf

Noc v škôlke
Nákup elektrotechniky
Revitalizácia dvora – lanová
dráha
Na kráľovskom hrade
Rodičia a deti - poďme na to
spolu

2019

8.

Nadácia Pontis

2019

9.

2019

10.

Svet plastelíny – Jesenná
výzva 2019
MS Renovabis

1.
2.
3.
4.

1

Zelená
dobrovoľníkom
Naše mesto

Program
expertného
dobrovoľníctva
Advokáti Pro
Bono
Grantový program
pre cirkevné
materské školy

Právne a finančné
poradenstvo
Právne poradenstvo

Katechézy
Dobrého Pastiera;
IT vybavenia;
Outdoorová trieda;
Asistent pre deti so
špeciálnymi potrebami

Žiadaná suma
120,00 €
800,00 €
500,00 €

Schválená
suma
120,00 €
800,00 €
500,00 €

120,00 €
2 925,00 €

120,00 €
400,00 €

300,00 €
300,00 €
bezplatná pomoc

bezplatná pomoc
93,00 €

64,86 €

14 443,00 €

6 885,00 €
(potrebné
spolufinancov
ať 15% tejto
sumy – cca
1 033,00 €)

Získané prostriedky sa využili na prípravu akcie „Noc v škôlke“.
Za získané prostriedky sa zakúpil dataprojektor s interaktívnou tabuľou do jednej z tried.
Realizácia lanovej dráhy na zadnom dvore.
Získané prostriedky sa využili na prípravu akcie (rekvizity a kulisy z kartónového papiera)
"Na kráľovskom hrade", Noc v škôlke; zároveň 16 dobrovoľníkov z iných organizácií
pomáhalo s prípravami na túto akciu.

Viac sa dočítate v dokumente MŠ - Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za roky
2018-2019 tu: https://msfilipaneriho.sk/wp-content/uploads/sprava-vpvvc-2018-2019.pdf .
2
Časť fotodokumentácie nájdete tu: https://msfilipaneriho.sk/sponzori/ .

5. Realizácia dopadovej plochy zo štrku pod lanovú dráhu.
6. Kultivácia dvora.
7. Bezplatné expertné poradenstvo odborníkov - dobrovoľníkov z firiem v právnej oblasti
a v oblasti financií pre riaditeľa MŠ.
8. Bezplatné právne poradenstvo pre viaceré oblasti týkajúce sa IRL a MŠ.
9. Zakúpenie plastelíny, s ktorou sa pani učiteľkám a deťom dobre pracuje
(https://www.svetplasteliny.sk/).
10. Grant už bol pridelený (predpokladaný čas, kedy MŠ peniaze z grantu dostane, je
apríl/máj 2021). Plán je využiť tieto prostriedky najmä na vybudovanie funkčnej IT
infraštruktúry v MŠ, ktorá je v súčasnosti nedostatočná. Grant predkladala a žiadala MŠ,
rodičia z IRL sa však podieľali na jeho písaní.
Neschválené granty/projekty/dotácie:
Rok
2018

Grant/projekt/dotácia
MS Renovabis

Téma
Tieniace rolety

Europoslanec Mikolášik
Raiffeisen banka

Názov
Grantový program pre
cirkevné materské školy
Pomôžme dobru rásť
Gesto pre Mesto

2018
2018

Žiadaná suma
3 000,00 €

2019

Nadácia SLSP

#mamnato grant

8 000,00 €

2019

Nadácia Orange

Spojme sa pre dobrú
vec 2018

2019

Nadácia ZSE

2019
2019

BSK
Nadácia SLSP

Rozšírenie kapacít MŠ
Eko - outdoorová
komunita v škôlke?
Jasné.

4 950,00 €
5 000,00 €

2019

Nadácia VUB

Rozprúďme regióny
2019
Individuálne dotácie
#mamnato grant pre
zamestnancov – životné
prostredie (2019 pre rok
2020)
Komunitné granty 2019
- Bratislavský kraj

Škôlka s otvoreným
srdcom (žiadali sme na
rekonštrukciu interiéru sociálne zariadenia,
podlaha...)
Rodičia, deti, poďme si
spolu sadnúť dobrovoľnícky aj naozaj
Komunitné sedenie

Komunitná eko - záhrada
v škôlke? Poďme do
toho!

5 000,00 €

500,00 €
1 000,00 €

2 907,00 €
1 000,00 €

5. Financie
Finančná závierka:
Iniciatíva rodičov Lamača, o. z. zostavilo ročnú účtovnú závierku za obdobie mesiacov 0112.2019 a na jej základe podalo daňové priznanie.

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Príjmy

Rok 2019
13 608,18 €

Rok 2018
12 983,90 €

6 126,18 €
1 170,00 €
140,00 €
820,00 €
5 352,00 €

4 636,84 €
2 411,06 €
382,00 €
1 420,00 €
4 134,00 €

15 504,35 €
- €
90,38 €

17 097,11 €
608,34 €
40,81 €
122,39 €

3 360,09 €
7 812,37 €
3 642,50 €
173,46 €
8,55 €
417,00 €

3 454,71 €
11 040,00 €
1 250,00 €
163,86 €

Z podielu zaplatenej dane 2%
Príjmy - kurzy pre deti
Dary FO
Granty, projekty, dotácie
Členské príspevky
Výdavky
Spotreba materiálu
Potraviny - ovocie pre deti
Čistiaci + režijný materiál
Služby - kurzy pre deti, spolufinancovanie
projektov
Oprava tried
Odmeny učiteľkám
Poplatky banke
Poštovné, prepravné
Odpisy - eko trieda
Rozdiel

-

1 896,17 € -

417,00 €
4 113,21 €

V decembri 2018 a 2019 sa občianske združenie opätovne zaregistrovalo v notárskom
centrálnom registri určených právnických osôb a týmto sa stalo prijímateľom 2 % zaplatenej
dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2018 a 2019. Príjmy z 2% daní sú zverejnené tu:
https://www.finstat.sk/31807518
a
na
čo
konkrétne
boli
použité nájdete
tu:
https://www.finstat.sk/31807518/neziskovka_pouzitie_dane.

Stav na bankovom účte k 01.01.2018 bol 8 979,19€.
Stav na bankovom účte k 31.12.2019 bol 2 965,79 €.
Finančné prostriedky boli použité na splnenie cieľov a poslania občianskeho združenia.
Nefinančné dary:
Členovia IRL, okrem finančných darov, darovali škôlke mnoho „nefinančných“ darov. Pod
týmito darmi rozumieme, že si za tieto dary nenárokovali honorár, prípadne konkrétne predmety
zadovážili bez nároku na odplatu.

Sú to najmä tieto:


Stovky dobrovoľnícky odpracovaných hodín:
o údržbárska činnosť (opravy rôzneho druhu, montovanie nábytku, údržba
vody/elektriny...),
o starostlivosť o dvor (kosenie, hrabanie lístia, odhŕňanie snehu, úprava drevín,
údržba herných prvkov...),
o výpomoc pri upratovaní v interiéri,
o výpomoc v kuchyni,
o výpomoc pri organizovaní podujatí,
o písanie projektov,
o administratívna pomoc,
o účtovnícka pomoc,
o starostlivosť o IT, web a elektronickú komunikáciu,
o profesionálne zakreslenie školského dvora – štúdia,
o a ďalšie formy pomoci.



Zaobstaranie konkrétnych predmetov, ktoré škôlke chýbali:
o vybavenie kuchyne (kuchynská linka, mixér, hrniec....),
o kreatívne pomôcky,
o vybavenie tried (gauč, skrinky na periny na mieru, žalúzie, koberec, umývadlo,
lampy...)
o a ďalšie predmety.



Poskytnutie vlastného náradia a nástrojov na prácu, keďže škôlka si ich nemôže dovoliť
zakúpiť (záhradné náradie, náradie na údržbu, ručné nástroje...).

6. Záver
Darcovia nám svojou aktivitou a vytváraním finančného a materiálneho zázemia pomáhajú plniť
ciele a poslanie nášho občianskeho združenia.
Chceme sa touto cestou veľmi pekne poďakovať všetkým rodičom, ktorí sú členmi IRL a našimi
najväčšími darcami finančných aj nefinančných darov. Veľmi si vážime vašu pomoc, obetu
a čas, ktoré investujete do toho, aby škôlka dokázala efektívne fungovať. Vďaka, že naše deti
môžu zažívať pekný čas v škôlke.
Ďalej, chceme sa poďakovať všetkým nadáciám (organizáciám), ktoré nás cez ich
granty/projekty podporili finančne, poskytnutím dobrovoľníkov alebo svojou expertízou.
Ďakujeme aj všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré sa rozhodli poukázať 2 % z dane
v prospech nášho občianskeho združenia. Pomohli ste nám tým skvalitniť výchovno – vzdelávací
proces.

Tiež sa chceme poďakovať aj širokej rodine absolventov a priateľov škôlky, ktorí ochotne prídu
vypomôcť ako dobrovoľníci na škôlkarské podujatia.

V Bratislave, dňa 20.12.2020
Vypracovala: Mgr. Marta Spišáková, štatutárny zástupca OZ
Výročná správa je dostupná na webe: https://msfilipaneriho.sk/o-nas/obcianske-zdruzenie-irl/ .

