
Zápisnica zo stretnutia 

Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Hargašova - triednych dôverníkov 

dňa 17.9.2012 

 

Prítomní:  

ZŠ Meno MŠ Meno 

I.A Petra Mitašíková kačičky Jana Trutzová 

I.B Lenka Ďuriančíková včielky neobsadené 

II.A Katarína Križková žabky neobsadené 

II.B Silvia Morávková lienky Mária Drábeková 

III.A Jozefína Antalová sovičky Ingrid Svobodová 

III.B Rastislav Mitašík   

IV.A Mária Okálová   

IV.B Daniela Kopčáková   

V.A Dáša Hronská   

VI.A Martina Hujová   

VII.A Miriam Holá   

VIII.A Daniela Martinčičová   

IX.A Denisa Mikletičová   

 

Program: 

1. privítanie nových členov – triednych dôverníkov zo ZŠ a z MŠ 

2. informácia o finančných prostriedkoch v šk. roku 2011/2012 

3. informácia o činnosti RZH v šk. roku 2011/2012 (registrácia 2%, stanovy) 

4. návrh príspevku na žiaka 30€ a v prípade viac detí v rodine, suma príspevku 50€ (ak rodina má 

deti aj v ZŠ aj v MŠ príspevok sa úmerne rozdelí medzi ZŠ a MŠ) 

5. základné prerozdelenie finančných prostriedkov medzi ZŠ a MŠ,  

6. informácie p. riaditeľky 

7. predloženie návrhov požiadaviek vedenia školy na podporu financovania (napr. ŠKD, jednotlivé 

triedy MŠ, príspevok na oslavu 50. výročia školy, telefony pre ŠKD/MŠ – mes. poplatok) 

8. voľba Výkonného výboru: 

 predsedu RZH 

 podpredsedu RZH pre ZŠ 

 podpredsedu RZH pre MŠ 

 tajomník RZH (hospodár) 

 predseda Revíznej komisie 

9. Diskusia 

10. Záver 

 

K bodom programu: 

1. privítanie nových členov – triednych dôverníkov zo ZŠ a z MŠ 

P. Okálová privítala prítomných triednych dôverníkov, p. riaditeľku PaedDr. Kaliarikovú, p. zástupkyňu 

Vieru Mazáčkovú. Základná škola s materskou školou má spolu 18 tried, z ktorých si v 16 triedach rodičia 

zvolili svojho zástupcu - triedneho dôverníka, ktorý bude zastupovať rodičov v Rodičovskom združení pri 

ZŠ s MŠ Hargašova (RZH), 2 triedy MŠ si svojho dôverníka nezvolili, podľa informácií p. Mazáčkovej 

v týchto triedach bude opakované rodičovské združenie. 

2. informácia o finančných prostriedkoch v šk. roku 2011/2012 

V minulom šk. roku sme vyzbierali 3 827,-€ od rodičov, 1 500,-€ sponzorský dar, 3 835,-€ z 2% daní 

z príjmu a spolu so zostatkom predchádzjúceho šk. roku sme prerozdelili sumu 9 190,-€ pre potreby 

žiakov, učiteľov ZŠ, odmeny žiakom, nákup 4 dataprojektorov a dovybavenie prírodovednej učebne. 

Podrobný rozpis sa nachádza na nástenkách ZŠ a na web stránke školy v časti Partneri školy – RZH. 

 



3. informácia o činnosti RZH v šk. roku 2011/2012 (registrácia 2%, stanovy) 

Rodičovské združenie pri ZŠ Hargašova prešlo v minulom šk. roku významnou zmenou v oblasti 

možnosti poukazovania 2% daní z príjmu, a celkovou zmenou stanov OZ, ktorá do procesu spolupráce 

aktívne zapojí aj rodičov detí MŠ, ktorí doteraz takú možnosť nemali.  Od šk. roku 2012/13 bude pôsobiť 

jediné OZ Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Hargašova, pretože tak ako sme jeden právny subjekt 

základná škola s materskou školou tak aj OZ, ktoré všetky získané prostriedky venuje výhradne na účely 

detí a žiakov v ZŠ s MŠ a žiadna časť týchto prostriedkov nebude použitá pre iné aktivity organizované 

v rámci mestskej časti. Všetci členovia rodičovskej rady vykonávajú svoju funkciu bez nároku na odmenu. 

 

4. návrh príspevku na žiaka 30€ a v prípade viac detí v rodine, suma príspevku 50€ (ak rodina 

má deti aj v ZŠ aj v MŠ príspevok sa úmerne rozdelí medzi ZŠ a MŠ) 

Pre šk. rok 2012/2013 bola výška príspevku do RZH odsúhlasená (14 tr. dôverníkov za, 2 tr. dôverníci sa 

zdržali hlasovania) takto: 

    30,- € na žiaka ZŠ alebo dieťa MŠ, a  

    50,- € v prípade viac detí v rodine, ktoré navštevujú ZŠ alebo MŠ (ak má rodina 1 dieťa (alebo viac 

detí) v MŠ a zároveň 1 dieťa (alebo viac detí) v ZŠ poplatok bude presne rozdelený podľa počtu detí) 

Príspevok je možné poukázať na účet vedený v Slovenskej sporiteľni číslo:  

                                                                177219972/0900 

Pozn.: Pri úhrade bankovým prevodom v oznámení pre príjemcu uveďte meno žiaka a jeho triedu. 

Horná hranica príspevku nie je stanovená, preto môžete prispieť aj vyššou sumou alebo sponzorským 

darom. 

 

5. základné prerozdelenie finančných prostriedkov medzi ZŠ a MŠ,  

 Podrobná evidencia všetkých príspevkov rodičov, sponzorských darov rodičov a iných subjektov je 

vedená menovite a podľa jednotlivých tried, o čom bude informovaný triedny dôverník.  

 Príspevky rodičov, sponzorské dary rodičov  vyzbierané v MŠ (ďalej len „Zdroje MŠ“) budú použité 

pre potreby MŠ a príspevky rodičov, sponzorské dary rodičov vyzbierané v ZŠ (ďalej len „Zdroje 

ZŠ“) budú použité pre potreby ZŠ, pričom sa časť prostriedkov z oboch zdrojov (návrh 20%) môže 

použiť  z príspevkov rodičov, sponzorských darov rodičov na spoločné projekty predložené vedením 

školy v prospech celej školy po odsúhlasení triednymi dôverníkmi, napr. skvalitnenie areálu školy. 

O použití  Zdrojov MŠ  budú rozhodovať triedni dôverníci materskej školy, a to nadpolovičnou 

väčšinou všetkých jej členov (to znamená, že použitie Zdrojov MŠ musia odsúhlasiť minimálne traja 

triedni dôverníci materskej školy).  O použití  Zdrojov ZŠ  budú rozhodovať triedni dôverníci základnej 

školy, a to nadpolovičnou väčšinou všetkých jej členov (to znamená, že použitie Zdrojov ZŠ musia 

odsúhlasiť minimálne siedmi triedni dôverníci základnej školy). V prípade ak má rodič 1 dieťa (alebo 

viac detí) v materskej škole a zároveň 1 dieťa (alebo viac detí) v základnej škole bude sponzorský 

príspevok  ako aj príspevok 2 % z dane z príjmov pri ktorých je preukázaný prispievateľ presne 

rozdelený podľa počtu detí podobne, ako to je uvedené v bode 4. vyššie. 

 Všetky vyzbierané finančné prostriedky t.j. príspevky rodičov, sponzorských darov rodičov a iných 

subjektov, 2% daní z príjmu budú použité výlučne pre potreby žiakov a detí, učiteľov ZŠ a MŠ, na 

vybavenie všeobecných a odborných učební, areálu školy, a to na základe požiadaviek/návrhov vedenia 

školy a následného odsúhlasenia rodičmi - triednymi dôverníkmi.V prípade, ak je akýkoľvek 

sponzorský dar podľa výslovného a preukázateľného želania darcu účelovo viazaný na konkrétny účel, 

takýto dar sa nezapočítava ani do Zdrojov MŠ alebo Zdrojov ZŠ alebo do spoločných zdrojov MŠ 

a ZŠ,  ale bude použitý výlučne na účel určený darcom.   

 2% daní z príjmu, pri ktorých prispievateľ do 31.08. príslušného kalendárneho roka, predloží 

Výkonnému výboru potvrdenie daňového úradu, alebo daňovým úradom potvrdené daňové priznanie, 

tieto preukázané príjmy sa stávajú súčasťou buď Zdrojov MŠ alebo Zdrojov ZŠ.  2% daní z príjmu pri 

ktorých nie je preukázaný prispievateľ do 31.08. príslušného kalendárneho roka, je navrhované 

prerozdelenie týchto príjmov napr. podľa počtu deti v MŠ a v ZŠ a takto rozdelené príjmy sa stávajú 

súčasťou buď Zdrojov MŠ alebo Zdrojov ZŠ. Vzhľadom k tomu že prvé peniaze z 2% daní z príjmu 

prichádzajú až v mesiacoh jún - júl, čiže reálne budú môcť byť využité až v budúcom školskom roku, je 

dostatočný časový priestor k návrhom prerozelenia.  Je vela rodičov, ktorí majú deti aj v MŠ aj v ZŠ, 

napr. 2 v ZŠ a jedno v MŠ alebo opačne, alebo jedno v ZŠ a jedno v MŠ, preto ak poukážu svoje 2%, 



budú použité v prospech ich detí. Rodičov ubezpečujeme, že všetky finančné prostriedky z 2% daní 

z príjmov budú použité výhradne pre deti a žiakov ZŠ s MŠ, učiteľov, školu, areál školy, nebudú z nich 

financované projekty, ktoré by mali širšiu pôsobnosť v rámci obce. 

      Výšku finančných prostriedkov na spoločné projekty  nie je možné teraz navrhovať a odsúhlasovať, 

bude to závisieť od požiadavky vedenia školy, či vôbec požiada RZH na prefinancovanie spoločného 

projektu napr. ohľadom areálu, ak požiadavka vzíde, RZH sa k tomu vyjadrí. Predbežný návrh rodičov 

je 20% zo Zdrojov MŠ a 20 % zo Zdrojov ZŠ, alebo je navrhované použitie financií z 2% daní 

z príjmov v prospech spoločných projektov. 

      Nepomer triednych dôverníkov MŠ (5) a ZŠ (13). Keďže 5 rodičov (ZŠ) z 13 (ZŠ),  majú deti aj v MŠ, 

zdanlivý nepomer sa čiastočne vyrovnáva, vždy budú medzi nami rodičia, ktorí majú deti aj v MŠ aj v 

ZŠ. V 5-členom výkonnom výbore sú 2 členovia zo ZŠ a 3 členovia z MŠ, čo je tiež nepomer.  

Predpokladá sa, že všetci chceme pracovať pre naše deti a ide nám všetkým o transparentné 

prerozdelovanie financií.   

 

6. informácie p. riaditeľky 

 zmena dĺžky prestávok - z dôvodu skorého začiatku záujmového vzdelávania, aby bolo 

zabezpečené bezstresové naobedovanie žiakov, 

 poďakovanie RZH za financovanie prírodovednej učebne a iných príspevkov počas min. šk. roka. 

 

7. predloženie návrhov požiadaviek vedenia školy na podporu financovania (napr. ŠKD, 

jednotlivé triedy MŠ, príspevok na oslavu 50. výročia školy, telefony pre ŠKD/MŠ – mes. 

poplatok) 

návrhy budú predložené vedením školy v najbližšom období, hlavne by sa malo jednať o výučbové 

programy. 

 

8. voľba Výkonného výboru – počet prítomných 16: 

 predseda RZH, bola zvolená p. Mária Okálová (počet hlasov za 14, zdržali sa 2) 

 podpredseda RZH pre ZŠ, bola zvolená p. Denisa Mikletičová (počet hlasov za 16) 

 podpredseda RZH pre MŠ nebol zvolený 

 tajomník RZH (hospodár), bola zvolená p. Mária Drábeková (počet hlasov za 16) 

 predseda Revíznej komisie bola zvolená p. Ingrid Svobodová (počet hlasov za 10, 6 hlasov 

v prospech iného návrhovaného kandidáta) 

 

9. Diskusia 

 stretnutie RZH  bude zvyčajne 1 hodinu pred plánovaným začiatkom rodičovského združenia, 

v prípade potreby aj po skončení triednych aktívov v zborovni školy, 

 triedny dôverník bude úzko spolupracovať s triednym učiteľom/učiteľkami, spolupracovať  

a vzájomne informovať  rodičov danej triedy ZŠ alebo MŠ, je vhodné, aby mal k dispozícii 

mailove adresy rodičov danej triedy, mal by zastávať názory väčšiny rodičov triedy, 

 triedny dôverník môže predkladať návrhy na financovanie potrieb pre triedu a školu, 

spolurozhoduje o využití finančných prostriedkov z rodičovských príspevkov ako aj z 

poskytnutých finančných darov a prijatých financií z 2% daní z príjmov, 

 prítomní rodičia a vedenie školy vyjadrili názor, že nie je vhodné sa vyčleňovať jednotlivým 

triedam, nakoľko pre financovanie väčších projektov je práve podpora rodičov dôležitým 

prostriedkom na podporu dobrého fungovania ZŠ s MŠ a zlepšenia prostredia v prospech detí 

a žiakov a predpokladá sa, že aj zostávajúce triedy sa pridajú, 

 rodičia niektorých tried požiadali p. riaditeľku o posun otvárania školy na 7,35 hod. 

 

Dodatočné informácie: 

 rodičia sa môžu podielať na vypracovávaní rôznych projektov a žiadostí o granty a tým môžu 

zabezpečiť financovanie zlepšenia výuky v ZŠ s MŠ, sponzorské dary, projekty a granty sú 

spravidla účelovo viazané, 

 4.B poďakovala za umiestnenie dataprojektoru v triede, 



 návrh finančne podporiť a priebežne podporovať ďalšie vzdelávanie učiteľov našej školy. To sú 

skúsenosti z mnohých škôl, kde vedenie školy podporovalo ďalšie vzdelávanie učiteľov - 

benefitovali z toho všetci - škola, žiaci, samotní učitelia. Trendy v pedagogike sa rovnako ako 

inde veľmi rýchlo menia, humanizujú, prichádzajú k nám každoročne mnohí skvelí odborníci so 

zahraničia, prezentujú najnovšie poznatky z pedagogického výskumu, naši kolegovia 

vycestovávajú do zahraničia - vymieňame si informácie prostredníctvom konferencií, školení, 

workshopov,  

 Medzinárodná vedecká konferencia: "Developing children´s foreign langueage skills at 

school and in a family environment", ktorú spoluorganizovala katedra Anglického jazyka – sa 

zúčastnila  pani učiteľka Urbánovú - Konferencia predstavila veľmi zaujímavé, inovatívne 

poznatky k tematike vyučovania cudzích jazykov, zaujímavé videá, psycholingvistické poznatky - 

odkedy učiť cudzie jazyky a ako- a aké škody sa nekompetentným vyučovaním cudzích jazykov 

môžu narobiť. (výborný príspevok odznel od našej najväčšej špecialistky v tomto odbore 

psycholingvistky Doc. Lojovej). p. Urbanová bude na MZ tieto poznatky ostatným kolegom, ktorí 

vyučujú cudzie jazyky na škole tlmočiť. 

 

10. Záver 

Stretnutie bolo ukončené o 19,40 hod. 

 

 

Dňa 24.9.2012 sa uskutočnilo dodatočné stretnutie rodičov MŠ tried včielky a žabky, na ktorom si rodičia 

týchto tried zvolili svojich triednych dôverníkov: 

včielky:  Šelestiak Martin, 

žabky:      Drgoňa Andrej. 

 

 

Zapísala: 

Ing. Mária Okálová 


