
Rodičovské združenie pri Základnej škole Ondreja Štefku vo Varíne 

Zápisnica 

zo stretnutia triednych dôverníkov RZ pri ZŠ O. Štefku vo Varíne 

Dátum: 26. september 2017 

Miesto konania: priestory ŠJ vo Varíne o 16:30 h 

Prítomní: 13 členov RZ 

Mgr. Eva Rovňanová, Mgr. Zuzana Michaľaková, Ing. Mária Hliníková,  

Marianna Kapasná, Bc. Katarína Šušoliaková, Alexandra Tomová, Mgr. Janka Chebeňová,  

Mgr. Mariana Bohačiaková, Darina Ťažká, Bc. Mária Melišová, Miroslava Hliníková,  

Jozef Mestický, Andrea Prekopová 

Neprítomní: 6 členov RZ 

Mgr. Jana Lopušanová (ospravedlnená), Eva Beniačová (ospravedlnená),  

JUDr. Zuzana Kucková (ospravedlnená), Mgr. Dagmar Vojteková (ospravedlnená),  

Mária Tomašova, Mária Mikulová 

Pozvaní: 

Ing. Gabriela Kalašová – člen Rady školy 

Bc. Mária Hrušková – člen Rady školy 

 

Program stretnutia:  

1. Voľba predsedu, podpredsedu a pokladníka RZ 

2. Výška členského príspevku na školský rok 2017/18 

3. Rozdelenie finančných príspevkov rodičov na nový školský rok  

4. Hospodárenie v minulom roku, použitie 2% z daní 

5. Členstvo v SRRZ, založenie nového občianskeho združenia  

6. Diskusia 

 

K bodu 1 

Za predsedu boli navrhnutí traja kandidáti a vo verejnom hlasovaní získali nasledovný počet 

hlasov: Mgr. Zuzana Michaľaková 3 hlasy, Mgr. Eva Rovňanová 6 hlasov a Andrea Prekopová 

4 hlasy. Po odhlasovaní Mgr. Eva Rovňanová tento post odmietla. Pri druhom hlasovaní 

získala väčší počet hlasov Andrea Prekopová. Zmena na poste podpredsedu a pokladníka 

nebola nevrhnutá. 

Vedenie RZ zostáva nezmenené, za predsedu bola zvolená Andrea Prekopová, za 

podpredsedu JUDr. Zuzana Kucková a za pokladníka  Mgr. Mariana Bohačiaková.  

 

K bodu 2 

Výška členského príspevku na školský rok 2017/18 bola väčším počtom rodičov na triednych 

RZ schválená na sumu: 

15 eur 1. dieťa 

10 eur 2. dieťa 

  5 eur 3. a ďalšie dieťa 



 

K bodu 3 

Predbežne boli odsúhlasené a schválené výdavky podľa minulého školského roka. Bolo 

diskutované o návrhu, že časť príspevku na triedu by mohol spravovať triedny dôverník spolu 

s triednym učiteľom alebo len triedny učiteľ. Predbežná dohoda je na 2 eurá na žiaka alebo 

50 eur na triedu alebo paušál 20 eur na triedu plus 1,50 na žiaka. 

Predseda RZ prediskutuje do ďalšieho stretnutia s riaditeľkou školy PeadDr. Monikou Filovou 
žiadosť triednych dôverníkov o udelení časti príspevku rodičov priamo každej triede zvlášť,  
a akým spôsobom a na čo konkrétne budú triedni učitelia využívať túto sumu. Taktiež sa 
členovia zhodli na tom, aby si učitelia určili na čo potrebujú najviac peniaze, teda sami dali 
pripomienky a návrhy ako by si predstavovali čerpanie financií RZ. 

Do konca mesiaca október budú vyzbierané všetky členské príspevky. Pri ďalšom stretnutí, 

ktoré je naplánované na 14.11.2017 bude už známa suma, ktorú má RZ k dispozícii na nový 

školský rok a dohodne sa konkrétnejší spôsob ich použitia. 

 

Pani Mgr. Mária Rafajdusová bude naďalej disponovať s hotovosťou RZ a vyplácať peniaze za 

prijaté vyúčtovania od učiteľov. V prípade potreby bude výdaj konzultovať s predsedom RZ. 

 

Príspevok na Mikuláša na žiaka nebol tento školský rok schválený na kúpu sladkostí. Financie, 

ktoré si škola vyžiada budú použité na malú drobnosť, ktorú žiak potrebuje do školy. Rodičia 

môžu navrhnúť čo konkrétne by to mohlo byť (pravítko, zvýrazňovač,...) 

 

K bodu 4 
Návrh z minulého roka, použiť vyzbierané 2% z daní na vybudovanie altánku je posunutý na 
neskoršie obdobie, nakoľko suma vo výške 1653Eur by stačila len na úpravu pozemku, 
základné stavebné práce a pod. Altánok by sa v budúcnosti mohol vybudovať i v spolupráci 
s rodičmi a obcou. Svojpomocne a sponzorsky sa vybudovala bylinková špirála, pocitový 
chodník, hotel pre hmyz a plánuje sa revitalizácia školského pozemku, i v rámci hodín 
techniky – pestovateľských prác a projektových dní. 

 

Z tohto dôvodu bolo použitie týchto financií presunuté na iné účely, a to: 

1. Na kúpu tričiek s krátkym rukávom s logom školy pre väčšie skupinky žiakov v počte 

80ks po 3,50/kus, v celkovej cene 280 eur s DPH. Grafické spracovanie, nákup tričiek 

a tlač zabezpečil Mgr. Martin Marcinek. 

2. Na nákup dresov na športové podujatia pre chlapcov aj dievčatá s logom školy 

v počte 20ks (3ks veľkosť L, 7ks M, 6ks S, 4ks XS),  do 15eur/kus. Grafické 

spracovanie, nákup dresov a tlač zabezpečí Andrea Prekopová. 

3. Na nákup školského nábytku v celkovej hodnote 1134 eur v nasledovnej zostave:  

 

3 ks Kombi škatuľová skriňa 15, nastaviteľná polica, 9x"Inbox L", farebné úložisko, korpus - 

buk, otvorená, cena s DPH 306,72/kus, spolu 920,16 eur 

1 ks Lavica Oáza, koženkové čalúnenie, výškovo nastaviteľné nohy, cena s DPH 181,44 eur. 

Doprava 32,40 eur 

 

 



Riaditeľka školy navrhla, ak by sa mohli využiť peniaze z 2% z daní i z roku 2016, dokúpili by 

sa napr. ďalšie variabilné kusy k Lavici Oáza - relaxačný a pracovný priestor pre žiakov a deti 

ŠKD a interaktívny projektor. 

 

Kompletné vyúčtovanie príjmov aj výdavkov školského roka 2016/17 je k dispozícii na 
stránke školy v záložke Rodičovské združenie. 

 
 

K bodu 5 

Do ďalšieho stretnutia zistiť všetky dostupné informácie o fungovaní nového občianskeho 

združenia, možnosti výstupu zo SRRZ, ako sa vysporiadať s dlhom voči SRRZ a založení 

jedného RZ pre ZŠ aj MŠ. Úloha pre všetkých členov RZ. 

 

K bodu 6 
Do diskusie za zapojila Ing. Gabriela Kalašová ako novozvolený člen Rady školy, zástupca 
rodičov za ZŠ. Navrhla na zlepšenie komunikácie medzi rodičmi a zástupcami rodičov 
zriadenie e-mailovej schránky, kde budú môcť rodičia zasielať svoje návrhy, námety, 
pripomienky, ktoré by sa mali predniesť na Rade školy (napríklad vo forme 
podnety.rodičov@skola-varin.sk). Námety budú priebežne zástupcom Rady školy za rodičov 
vyhodnocované (pred zasadnutím Rady školy) a prednesené na Rade školy. Ing. Gabriela 
Kalašová zároveň navrhuje, aby sa v rámci efektívneho využívania tejto emailovej schránky 
stanovili pravidlá na jej používanie, t.j. vylúčenie anonymných podnetov, invektív a podobne. 
Taktiež treba informovať rodičov o tom, aké námety je možné predniesť na Rade školy 
(napríklad nemali by sa týkať prospechu žiakov a podobne). Tieto pravidlá Ing. Gabriela 
Kalašová pripraví do najbližšieho stretnutia triednych dôverníkov na prediskutovanie. 

 

Všetci členovia sa zhodli na tom, aby na zasadnutiach RZ bol prítomný niekto z vedenia školy, 
ktorý sa bude k riešeniu danej problematiky vedieť vyjadriť. Buď pani riaditeľka, pani 
zástupkyňa alebo Mgr. Mária Rafajdusová. Týmto dôjde k zlepšeniu komunikácie medzi 
rodičmi a učiteľmi. 

 

Najbližšie stretnutie triednych dôverníkov je naplánované na 14.11.2017 o 16:30 v školskej 
jedálni. 

 

Vypracovala: A.Prekopová   
04.10.2017 
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