
SRRZ - Rodičovské združenie pri Základnej škole s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne 
 

Zápisnica zo zasadnutia Rodičovskej rady dňa 24. 09. 2019 o 16.30 hod. 
 
Zapisovateľ: za zapisovateľa zo stretnutia rodičovskej rady bola určená Gabriela Kalašová. 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Triedni dôverníci: Chebeňová, Ťažká, Kapasná, Janíčková, Ticháková,  Bukovinská, Tomová, Hliníková 
Mária, Androvičová, Kucková, Kalašová, Michaľaková 
Vedenie školy: Filová, Andelová 
 
Priebeh zasadnutia: 

1. Voľba predsedu, podpredsedu a pokladníka RZ – výkonný výbor 
Podľa štatútu RZ: 

Výkonný výbor (ďalej len VV) volí rodičovská rada  na svojom prvom zasadnutí v školskom roku. Tento výbor je trojčlenný 

(predseda, podpredseda, pokladník). Funkčné obdobie VV je jeden školský rok, členovia VV môžu opakovane kandidovať na 

pozíciu vo VV. 

 Výbor sa riadi stanovami RZ, štatútom RZ a rozhodnutiami rodičovskej rady. 

 Podáva rodičovskej rade správu o hospodárení 

 Predkladá rodičovskej rade návrh rozpočtu organizácie 

 Schvaľuje výdaj finančných prostriedkov organizácie vo výške nad 200 €. 

 Zabezpečuje spoluprácu s vedením školy. 

 Informuje riaditeľa školy o pripomienkach a návrhoch rodičov. 

 Zabezpečuje organizáciu kultúrnych, športových a iných podujatí žiakov školy. 

 V prípade potreby zabezpečí prizvanie pedagogických pracovníkov školy na rodičovskú radu. 

 
Priebeh volieb: kandidáti s najväčším počtom hlasov budú vo funkciách VV (predseda, podpredseda, 
pokladník) 
Návrh kandidátov: Michaľaková, Kalašová, Kucková 
Zápis priebehu hlasovania: 
Michaľaková (hlasovali za: 12, hlasovali proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0) 
Kalašová (hlasovali za: 12, hlasovali proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0) 
Kucková (hlasovali za: 12, hlasovali proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0) 
Rozdelenie funkcií: 
Predseda RZ – Mgr. Zuzana Michaľaková 
Podpredseda: JUDr. Zuzana Kucková 
Pokladník: Ing. Gabriela Kalašová 
Kontaktný člen RR medzi učiteľmi a RZ ohľadom financií – Ing. Mária Hliníková 
 

2. Hospodárenie v školskom roku 2018/2019, 2% za rok 2017 a za rok 2018 
Bola podaná informácia o čerpaní finančných prostriedkov (o peňažnom denníku, prijatých faktúrach, 
darovacích zmluvách…), o 2% za rok 2017, ktoré boli vyčerpané v šk.roku 2018/2019 (zakúpil sa 
interaktívny dataprojektor s notebookom, 2 tablety, knihy do knižnice, pracovný materiál do MŠ a tvorivý 
materiál do školského klubu) a o 2% za rok 2018 – celková suma je 1345,12 € (v správe RK to bola nižšia 
suma, ale ešte do 09.08.2019 prišli na účet ďalšie platby). 
Podľa splátkového kalendára sme zaplatili dlh do SRRZ za dva roky a ešte zostáva dlh za dva roky. 
 
STAV FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV FINANCIÍ RZ za školský rok 2018/2019 (stav k 25.07.2019): 
1. Počiatočný stav pokladne k 01.09.2018      819,84 eur 
2. Počiatočný stav účtu v OTP Banka Slovensko , a.s., k 01.09.2018  3179,96 eur 
3. Príjmy spolu za školský rok 2018/2019      15 429,15 eur 
4. Výdavky spolu za školský rok 2018/2019      14 075,37 eur 
5. Zostatok finančných prostriedkov v pokladni a na účtoch k 25.07.2019: 
Pokladňa          75,61 eur 
Účet OTP Banka Slovensko, a.s., č. 7215338/5200    1 278,17 eur   
ZOSTATOK SPOLU:        1 353,78  eur 



3. Revízna komisia - správa o hospodárení, závery z kontroly, voľba RK 
Prečítaná správa z kontroly RK. 
 
Odporúčania revíznej komisie: 

1. Dodržiavanie pokynov k čerpaniu dotácie od vedenia RZ. 

2. Pri príspevku na žiaka odporúčame priebežné používanie týchto peňazí, nie až na konci školského roka. 

3. Cestovné lístky, pokladničné bloky a iné doklady podliehajúcej rýchlej degradácii je potrebné kopírovať a takto odovzdať k 

vyúčtovaniu. 

4. Potrebné je tiež priložiť zoznam žiakov k akciám, najmä športovým, na ktoré je čerpaná dotácia. 

5. Odporúčame priebežné odovzdávanie dokladov k dátumu stanovenému vedením RZ. 

6. Pre jednoduchšie zúčtovanie odporúčame fakturovať dopravu na faktúru a odovzdať na zaplatenie z účtu združenia. 

7. Pri platbe v obchode (pokladničné bločky) je potrebné platiť v hotovosti, inak nie je možné dané bločky zaevidovať. 

8. Navrhujeme preriešenie výšky dotácie na knižné odmeny na konci šk. roka - zaznamenali sme prekročenie tejto sumy (nákupy 

presahovali schválenú sumu 40,- €). 

9. Navrhujeme preriešenie použitia dotácie na cestovné - zaznamenali sme vysoké prekročenie tejto sumy oproti minulému roku 

(nárast z 360,-€ na 800,-€). A zároveň aj preriešenie dotácie na exkurzie – aby bol daný limit na triedu a nestalo sa, že niektorá 

trieda má viac dotácií a niektorá ani jednu. 

10. Je potrebné uhradiť čím skôr nedoplatok členského do SRRZ  - šk.rok 2015/2016 - 218,50 eur a šk. rok 2016/2017 - 253,80 

eur. 

Riešilo sa aj to, že či vedeli triedni dôverníci o použití príspevku na žiaka do jednotlivých tried, teda či sa triedni učitelia radili 

s triednymi dôverníkmi – záver: nevedeli o použití tohto príspevku. 

Príspevok na odmeny na konci školského roku sa nebude meniť. 

 
Voľby do revíznej komisie: 
Podľa štatúru RZ: 

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 

na jeden rok. 

 
Priebeh volieb: kandidáti s najväčším počtom hlasov budú vo funkciách RK (predseda a dvaja členovia RK) 
Návrh kandidátov – Bukovinská, Hliníková, Franeková (nečlen RR) 
Zápis priebehu hlasovania: 
Bukovinská (hlasovali za: 12, hlasovali proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0) 
Hliníková (hlasovali za: 12, hlasovali proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0) 
Franeková (hlasovali za: 12, hlasovali proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0) 
Rozdelenie funkcií: 
Predseda RK - Ing. Zuzana Bukovinská 
Členovia RK - Ing. Mária Hliníková, Katarína Franeková 
 

4. Rozdelenie finančných prostriedkov na školský rok 2019/2020 (prehodnotenie požiadaviek 
učiteľov) 

Predloženie požiadaviek učiteľov, vypracovaný návrh rozpočtu na šk.rok 2019/2020 podľa požiadaviek a 
následná úprava podľa predpokladaných príjmov. 
Nakoľko bolo odsúhlasené ukončenie fungovania RZ a bude založené nové OZ, nie je potrebné celú sumu 
členského vkladať do RZ, a teda aj čerpanie financií bude zatiaľ nižšie ako bolo minulý šk. rok. 

Návrh rozpočtu: 

Členské SRRZ – šk. rok 2019/2020    369,60 € 

Členské SRRZ – nedoplatok     472,30 € 

Rôzne (poplatky banka, réžia, spotrebný materiál)  80,00 € 

Cestovné na súťaže      300,00 € 

Odmeny žiakom      400,00 € 

Rôzne (spotrebný materiál na akcie...)   200,00 € 

Príspevok na žiaka do tried     210,00 € 



Vianočný koncert – darček žiakom    462,00 € 

Spolu        2 493,90 € 

Finančné prostriedky v RZ dočerpáme úplne, prípadne budú prevedené na novovzniktuté OZ. 

Na plenárnom RZ bol odsúhlasený členský príspevok na žiaka 6,- €. 

Použitie financií z 2% za rok 2018 – 1 345,12 € - návrh - dataprojektor do 2.A triedy, schválené rodičovskou 
radou (zabezpečiť komunikáciu s vedením školy a vybrať projektor vo výške podielu 2%). 

 
5. SRRZ - vystúpenie a splnenie si všetkých záväzkov, likvidačná komisia 

Info o plnení si záväzkov, o dlhu, o komunikácii so SRRZ, prečítanie aj zo stanov SRRZ o podmienkach 
vystúpenia zo SRRZ. 
Rodičovská rada na základe hlasovania rodičov na plenárnom zasadnutí potvrdzuje zánik RZ v školskom 
roku 2019/2020 a zabezpečí komunikáciu so SRRZ a organizáciu tohto odchodu. Z. Michaľaková pošle na 
ústredie SRRZ žiadosť o vystúpenie zo SRRZ a následne splní všetky požiadavky od SRRZ. Keďže sa 
takto stane až v tomto školskom roku, je potrebné zaplatiť aj tento rok členské do SRRZ – zahrnuté v 
rozpočte. 
 
Voľba likvidačnej komisie 
Podľa štatútu RZ: 

RZ zaniká zrušením školy, alebo rozhodnutím väčšiny členov RZ. Na základe toho zvolá výkonný výbor mimoriadne 

záverečné zasadanie rodičovskej rady, ktorá v mene RZ potvrdí zánik a zabezpečí organizáciu zúčtovania majetku 

organizácie, pri ktorom: 

 sústredí finančné prostriedky, vyrovná všetky záväzky a dlhy a určí likvidátora (skupinu rodičov – členov rodičovskej 

rady) 

 zabezpečí odpredaj prípadného hnuteľného a nehnuteľného majetku organizácie, prípadne daruje škole na výchovno – 

vzdelávacie účely 

 rozhodne o rozdelení finančných prostriedkov na účte v banke (darovanie škole). 

 
Priebeh volieb: kandidáti s najväčším počtom hlasov budú v likvidačnej komisie rodičovskej rady 
Návrh kandidátov likvidačnej komisie: Kalašová, Michaľaková 
Zápis priebehu hlasovania: 
Kalašová (hlasovali za: 12, hlasovali proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0) 
Michaľaková (hlasovali za: 12, hlasovali proti: 0, hlasovania sa zdržali: 0) 
Likvidačná komisia: Ing. Gabriela Kalašová, Mgr. Zuzana Michaľaková 
 

6. Založenie nového OZ 
Info o tvorení stanov, o zaslaní na MV, zakúpenie kolku, o stanovách... 
Info o účtovníctve – čo potrebujeme od učiteľov, aby nám uľahčili fungovanie... - návrh stretnutia sa 
štatutárov OZ (G. Kalašová, Z. Michaľaková) so všetkými učiteľmi. 
 

7. Diskusia 
G. Kalašová – podnety rodičovskej rady, ktoré prednesie na Rade školy. 
L. Ticháková – info o zastupiteľstve a riešenie dopravnej situácie v okolí školy. 
Návrh G. Kalašovej a Z. Michaľakovej – stretnutie s učiteľmi a vysvetlenie rozpočtu, použitie financií. 
 
 
 
Vo Varíne, 24. 09. 2019 
Zapísala: Ing. Gabriela Kalašová 
 
 
 


