
SRRZ – RZ pri Základnej škole Ondreja Štefku, M. R Štefánika 432, 01303 Varín 

Zápisnica zo stretnutia rodičovskej rady 

12. februára 2019, 17.00 

___________________________________________________________________________ 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
___________________________________________________________________________ 

Program: 

1. Úvod 

2. SRRZ 

3. Štatút rodičovského združenia 

4. Voľby revíznej komisie 

5. Darovacie zmluvy 

6. Rozdelenie finančných prostriedkov rodičov na školský rok 

7. Hospodárenie v školskom roku 

8. 2 % 

9. Vedenie účtovníctva rodičovského združenia 

10. Nové občianske združenie 

11. Iné, diskusia, záver 

 

1. Úvod 

Privítanie, voľba zapisovateľa – M. Androvičová, prezenčná listina, poďakovanie za účasť všetkým 
prítomným triednym dôverníkom a aj p. riaditeľke M. Filovej. 

__________________________________________________________________________ 

2. SRRZ 

Slovenská rada rodičovských združení – Rodičovské združenie pri Základnej škole Ondreja Štefku vo 
Varíne 

- Snem 1.12.2018 v Nitre – účasť Z. Michaľakovej 

- oboznámenie o výhodách a nevýhodách členstva v SRRZ, nachádzajú sa v dokumentoch RZ 

- záväzky toho, že sme členmi SRRZ – účtovníctvo, revízia, inventarizácia, taktiež v dokumentoch RZ 

- členské na ďalší školský rok – 0,80 eur na jedného žiaka, t. j. cca 350 eur za rok 

- dlh do SRRZ – 6. decembra 2018 bola podaná žiadosť o odpustenie dlhu, avšak zamietnutá, dlh by bol 
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odpustený v prípade soc. slabších žiakov alebo rómskych komunít, je potrebné doplatiť dlh za školské 
roky 2013/2014 – 2016/2017 v sume 842 eur, dňa 11. decembra 2018 bol dohodnutý splátkový kalendár, 
bude priložený k zápisnici z tohto stretnutia 

- poberanie 2 % cez SRRZ na základe prideleného IČO 

 

3. Štatút rodičovského združenia 

Nové zmeny a úpravy – podpis predsedu, doplnenie časti o revíznej komisii, zmeny v darovaní majetku 
(požičanie). Štatút bude doplnený, prípadne zmenený, preposlaný členom rodičovskej rady a priložený 
k zápisnici, založený do dokumentov RZ a zverejnený na stránke školy. 

 

4. Voľby revíznej komisie 

Keďže sme doteraz nemali zvolenú revíznu komisiu, dnes si povieme zameranie a úlohy revíznej komisie, 
a potom budú nasledovať voľby do revíznej komisie na tento školský rok. 

Revízna komisia 

Revíznu komisiu tvorí predseda a dvaja členovia, môžu byť aj nečlenovia Rodičovskej rady. Predsedu a 
členov komisie volí Rodičovská rada na svojom prvom zasadnutí v školskom roku. Revízna komisia 
vykonáva kontrolu hospodárenia RZ dvakrát v školskom roku, vždy pred konaním zasadnutia Rodičovskej 
rady.  Revízna komisia rovnako vykonáva inventarizáciu majetku RZ. Správu o výsledku kontroly 
hospodárenia a o inventarizácii predkladá Rodičovskej rade na jej zasadnutí. Funkčné obdobie je jeden 
rok. 

Voľba revíznej komisie: 

predseda : Mária Hliníková 

dvaja členovia: Zuzana Bukovinská a Katarína Franeková (nečlen Rodičovskej rady) 

Voľba členov: hlasovali za -  13, hlasovali proti – 0, zdržali sa hlasovania – 0. 

 

5. Darovacie zmluvy 

Majetok združenia je možné darovať, ale môže sa aj napr. požičať škole. 

Usmernenie zo SRRZ ohľadom darovacích zmlúv, metodické usmernenie o darovacích zmluvách je 
založené v dokumentácii RZ. Prejednávali sa názory na darovacie zmluvy a na darovaný majetok, ak by 
už združenie nepatrilo pod SRRZ. 

Odsúhlasili sa a  schválili už jestvujúce zmluvy, ktoré  boli  uzatvorené  medzi RZ a školou v tomto 
školskom roku. 

Následne prebehlo hlasovanie o tom, že rodičovská rada je oboznámená s darovacími zmluvami 
uzatvorenými medzi RZ a Základnou školou na zakúpený majetok RZ a peňažný dar škole použitý na 
úhradu prepravy na akciu školy. 
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Hlasovali za – 13, hlasovali proti – 0, zdržali sa – 0. 

6. Rozdelenie finančných prostriedkov rodičov na školský rok 

Pripravený prehľad použitia ďalších finančných prostriedkov podľa toho, koľko sa minulo minulý školský 
rok a už sa minulo tento školský rok: 

schválený bol príspevok na autobusy na lyžiarsky výcvik – 480 eur 

priebežné výdavky na odmeny 1.160 eur 

cestovné, doprava na plavecký výcvik 640 eur 

exkurzie 1.200 eur 

iné 160 eur. 

___________________________________________________________________________________ 

7. Hospodárenie v školskom roku 

Je vedený celý prehľad príjmov a výdavkov. 

Príjmy: členské 6.020 eur, na účte z minulého šk. roku 3.180 eur, hotovosť  z minulého šk. roku 820 eur - 
spolu 10.020 eur 

Výdavky zaokrúhlene: cez účet 2.949 eur, z hotovosti 2.201 eur – spolu 5.150 eur 

Zostatok zaokrúhlene: na účte 1.631 eur, v hotovosti u M. Rafajdusovej 3.139 eur, v hotovosti u Z. 
Michaľakovej 100 eur – spolu 4.870 eur 

 

8. 2 % 

V októbri 2018 sme boli zaregistrovaní na poberanie 2 % z odvedených daní u notárky, informácia 
o možnosti poskytnúť 2 % zo strany rodičov je zverejnená aj na stránke školy, žiaci budú dostávať oznamy 
aj do žiackej knižky. Je tu možnosť poslať info aj rodičom cez emailové adresy. Následne sa p. Z. 
Michaľaková poďakovala p. riaditeľke PaedDr. M. Filovej za ústretovosť a ochotu pomôcť pri získavaní 
2% z odvedených daní. 

 

9. Vedenie účtovníctva rodičovského združenia 

Rodičovské združenie je povinné viesť si pokladničnú knihu príjmov a výdavkov, takisto vypisovať 
príjmové a výdavkové doklady a viesť knihu faktúr, spravovať bankový účet a viesť inventarizáciu 
majetku. Metodické usmernenie ohľadom vedenia účtovníctva je v dokumentoch RZ. 

Na stretnutí s účtovníčkou bolo prejednané vyúčtovanie, je ochotná poradiť aj naďalej, ale je potrebné 
nájsť ešte niekoho, kto by pomohol. Nevyhnutné je dať vyhotoviť pečiatku – zabezpečí p. Michaľaková, 
doklady opečiatkovať a prebehne kontrola revíznej komisie, ktorá všetko podpíše. K vyúčtovaniu akcií je 
potrebné vždy priložiť aj menný zoznam žiakov. P. Michaľaková pripraví vzorové tlačivá pre zodpovedných 
za akcie, ktoré sú podporovaní z financií rodičov. 
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10. Nové občianske združenie 

Plánujeme založiť nové občianske združenie, prebehla diskusia o tom, čo všetko sa vyžaduje od RZ, koľko 
financií je potrebné vynaložiť, čo získame založením nového občianskeho združenia. Nové občianske 
združenie môže poberať 2 % až o dva roky, staré po ukončení musí ešte rok fungovať. 

Nové občianske združenie – zodpovední za tvorbu stanov: p. G. Kalašová, p. M. Bohačiaková a p. 
Michaľaková. 

 

11. Iné, diskusia, záver 

V závere sa predkladali návrhy (od rodičov) na zlepšenia, zmeny: 

– skorší termín na lyžiarsky výcvik 

– motivácia učiteľov smerom k slabším žiakom, viac povzbudenia 

– na Mikuláša nebolo zakúpené nič, ako náhrada sa plánuje výchovný koncert (pravdepodobne 
Juro Gažo) na tri etapy v kinosále pre všetky ročníky 

– prebieha súťaž v MY Žilinské noviny „Šikovní školáčikovia“, je potrebné aj rodičov informovať 
o hlasovaní a podpore našich žiakov 

– na komunikáciu vedenia RZ s triednymi dôverníkmi a ostatnými rodičmi bola vytvorená mailová 
schránka rodiciavarin@gmail.com, ktorú spravuje predseda RZ 

– diskusia prebehla aj ohľadom rozposielania materiálov od triednych dôverníkov na emailové 
adresy rodičov, ktorí dobrovoľne prejavili záujem na triednych rodičovských združeniach a ktoré 
majú za svoju triedu v databáze triedni dôverníci.   

Po skončení diskusie sa Z. Michaľaková poďakovala všetkým za účasť a pomoc. 

 

Zapísal(a): Miroslava Androvičová                     Overil(a): Zuzana Michaľaková 

mailto:rodiciavarin@gmail.com

