
SRRZ – RZ pri Základnej škole s MŠ Ondreja Štefku
M. R. Štefánika 432, 013 03 Varín, IČO: 173196170206

Zápisnica z mimoriadnej rodičovskej rady, 21. 10. 2019, 16.30 hod.

Prítomní (podľa prezenčnej listiny): 
triedni  dôverníci –  M.  Kapasná  (I.A),  L.  Ticháková  (I.B),  Miroslava  Hliníková  (I.C),  M.
Androvičová  (II.A),  B.  Janíčková  (II.B),  Mária  Hliníková  (III.A),  Z.  Michaľaková  (IV.B),  G.
Kalašová (V.B), A. Tomová (VII.A), Z. Kucková (VII.B), J. Chebeňová (VIII.B), D. Ťažká (IX.B)
ostatní rodičia – A. Prekopová (VIII.B), K. Pojezdalová (I.B), N. Metnyk (II.B), M. Franeková
(II.B), E. Chytčáková (II.B), D. Matejčíková (II.A, VIII.A)

Dňa  16.  10.  2019  poslala  na  mailovú  adresu  Rodičovského  združenia  (RZ)  mail  p.  Barbora
Janíčková, triedna dôverníčka triedy II.B triedy, v takomto znení:

Dobrý večer pani Michaľáková. 
Chcela by som sa prosím, za rodičov opýtať, ako triedna dôverníčka. Oslovujú ma rodičia nie len z
našej  triedy.  Prečo my rodičia  deti  2.  tried  a aj  rodičia  terajších prvákov máme platiť  dlh za
predošlé vedenie a obdobie v ktorom nám deti nenavštevovali ZŠ vo Varíne. Veľká časť rodičov detí
za ktorých vznikol dlh, už dlh splácať nebudú, lebo ich deti už školu nenavštevujú (deti im ukončili
ZŠ). No splatiť dlh na členskom máme my rodičia, ktorí sme tu vtedy deti nemali. Teda sa pýtam.
Prečo sa v tej dobe členské prestalo platiť? Prečo ste bola ochotná prebrať zadĺžené združenie?
Prečo sa to  niekomu nezosobnilo? Myslíte  si  ako predseda združenia,  že  je  normálne,  aby  ste
nechali platiť rodičov, čo s týmto dlhom nič nemajú? Veď sa tým ukracujú naše deti. A teraz tá
najpodstatnejšia otázka. Z akého dôvodu sa neplatilo členské, pokladáte za normálne byť niečoho
členom a nerešpektovať pravidlá združenia, ktorého ste boli členom? Neplatiť členské, určite nie je
v poriadku! To sa bude takto hospodáriť aj v novo založenom OZ? Myslíme si, že toto nám rodičom
nik  nevysvetlil  a  konanie  bývalého  vedenia  určite  nebolo  v  poriadku.  Poprosím  o  promptnú
odpoveď. Vopred ďakujem.   

Na  základe  mailu  od  B.  Janíčkovej  zvolala  Zuzana  Michaľaková,  predseda  RZ,  mimoriadne
stretnutie rodičovskej rady, aby boli  vysvetlené všetky otázky týkajúce sa nedoplatku členského
príspevku do Slovenskej rady rodičovských združení (ďalej SRRZ) za  školské roky 2013/2014 –
2016/2017.
Odpoveď na mail B. Janíčkovej dňa 17. 10. 2019:

Dobrý deň,
nakoľko sú tieto vaše otázky a obvinenia dosť vážne,  a nie je vhodné to riešiť len tak mailom,
zvolala  som mimoriadne  stretnutie  triednych  dôverníkov  -  mimoriadnu  rodičovskú  radu.  Je  to
stretnutie,  na  ktoré  nech  prídu  aj  tí  rodičia,  ktorí  mali  na  Vás  tieto  otázky,  aby  sa  opýtali,čo
potrebujú a môžem im odpovedať a aby odpovede dostali priamo a nie spostredkovane.
Ďakujem za pochopenie.
S pozdravom Michaľaková

Na  stretnutí  Z.  Michaľaková  poskytla  a  prezentovala  prítomným  rodičom  celú  chronológiu
súvisiacu s platením členského príspevku do SRRZ, ktorá sa nachádza v prílohe.  V prílohe sú aj
výpisy zo zápisníc RZ, týkajúce sa upomienok ohľadom členského a členstva v SRRZ. Obe prílohy
boli prezentované na stretnutí. 

V SRRZ so sídlom v Poprade sme členmi od roku 1995 a za niektoré školské roky sme neplatili
členské, ktoré sme podľa stanov boli povinní platiť.  Dôvod neplatenia bolo plánované vystúpenie
zo  SRRZ,  kvôli  neúmernému  zvyšovaniu  poplatkov.  Toto  trvalo  dlhšiu  dobu,  nakoľko  bolo



potrebné vyriešiť  nástupnícku organizáciu, ktorou malo byť nové občianske združenie (ďalej OZ).
Zo strany rodičov nebola kapacita, aby sa združenie založilo. Toto sa podarilo zrealizovať až v roku
2019. 

Založením nového OZ sme chceli využiť financie, ktoré už nebudeme platiť SRRZ. Zároveň
bude možnosť byť otvorenejší pre projekty či granty. 

Za školské roky, počas ktorých sa členské neplatilo, nevznikli  žiadne penále a výška  členského
nebola navýšená.
Nezaplatené členské nám vyčíslili v upomienke – toto sme  niekoľko rokov riešili na Rodičovskej
rade. V decembri 2018 nám odsúhlasili splátkový kalendár na 3 roky, ale zaplatiť sme to chceli čím
skôr.  

Predsedom RZ počas školských rokov 2013/2014 – 2016/2017 bola p. Andrea Prekopová a  vždy
bola ponechaná na konci školského roka finančná čiastka vo výške nezaplateného členského. Od
školského roku 2018/2019 bola na rodičovskej rade dňa 2. 10. 2018 zvolená za predsedu RZ Z.
Michaľaková.  Na začiatku školského roka 2018/2019, keď nastupovali do školy žiaci terajšieho II.
ročníka (II.A, II.B, II.C), sme mali v hotovosti 819,94 € a na bankovom účte 3179,96 € (z toho z
2% bolo 1871,- €).

Z toho vyplýva,  že  Z.  Michaľaková  prebrala  RZ s  vedomím doriešenia  situácie  v  SRRZ
ohľadom členského a s financiami prevyšujúcimi sumu nedoplateného členského.

B. Janíčková aj naďalej riešila výšku nezaplateného členského a hovorila aj v mene viacdetných
rodín, ktoré si nemôžu dovoliť zo svojho príjmu splácať dlh RZ, ktorý vytvoril niekto iný a nie oni.
Všetko ohľadom nezaplatenia členského a financií na zaplatenie tohto členského bolo vysvetlené.
Mená týchto spomínaných rodičov detí boli uvedené v liste, ktorý B. Janíčková priniesla. Znenie
tohto listu nepredniesla. List je prílohou tejto zápisnice.

Nakoľko tam boli aj otázky ohľadom spoločného RZ pre základnú školu a pre materskú školu, bola
podaná odpoveď aj na túto otázku.
Materská škola a základná škola sú dve organizačné zložky a majú odlišné požiadavky na RZ,
odlišné potreby, odlišné členské, odlišné vzdelávacie programy. RZ pri materskej škole v tomto
školskom roku umožní  cez nich poberať podiel  dane 2%, naďalej  zostávajú v SRRZ a nateraz
neplánujú zakladať si svoje OZ. Ale aj oni sa musia registrovať u notára, keď chcú byť poberateľmi
podielu dane 2%, aj oni musia mať vedený bankový účet a platiť poplatky banke.

Bolo pripomenuté, že počas Plenárneho rodičovského združenia dňa 11. 09. 2019 a Rodičovskej
rady dňa 24. 09. 2019 boli prítomní vyzvaní, že môžu položiť otázky týkajúce sa SRRZ, členského,
nahliadnuť  do  peňažného  denníka.  Otázky  ohľadom  rozpočtu  RZ  a  schvaľovanie  bolo  počas
Rodičovskej rady dňa 24. 09. 2019.

V závere p. Zuzana Kucková, podpredseda RZ, reagovala na zaslaný mail dňa 21. 10. 2019 všetkým
triednym dôverníkom od p. Janíčkovej:
Ešte  dávam  do  pozornosti  spoločnosť  ktorá  je  platená  z  rozpočtu  rodičovského  združenia  na
pretláčanie zvrátenej gender a LesbaGeyBisexuálTransexuál ideológie našim deťom!!!
http://mpedu.cz/sk/  

Z. Kucková, G. Kalašová ako aj viacero prítomných rodičov vyslovilo nesúhlas s týmto tvrdením.
Jedná sa o akreditovanú organizáciu, ktorá ma odborníkov a dlhodobé skúsenosti s týmto typom
prednášok. B. Janíčková však naďalej trvala na svojom názore a vyslovila podozrenie, že na
škole sa pretláča tzv. škodlivá ideológia, gender, LGBTI a pedofília. 



V závere Z. Michaľaková vyzvala B. Janíčkovú, aby keď potrebuje riešiť svoje otázky, konala vo
svojom mene, nezastupovala názor rodičov RZ a keď bude poverená od vedenia RZ, tak až vtedy
môže konať v mene RZ.
Zápisnica  z  tohto  stretnutia  bude  poslaná  všetkým  triednym  dôverníkom  a  podľa  požiadavky
rodičov v liste aj zriaďovateľovi – obci Varín (zápisnica bude adresovaná pánovi starostovi).

Zapisnicu napísala:
Z. Michaľaková, G. Kalašová

Varín, 22. 10. 2019

Príloha. č. 1 
Kompletná  informácia  ohľadom  platenia  členského  príspevku  do  SRRZ  –  pri  každom
školskom roku je uvedená suma členského, dátum úhrady členského; a pri školských rokoch,
počas ktorých sa členské neplatilo, je uvedený zostatok v hotovosti a na bankovom účte (z
toho suma z 2%) na konci školského roka

2007/2008
nie je uvedená platba o členskom do SRRZ

2008/2009
členské zaplatené 10.08.2009
14,94 €

2009/2010
členské zaplatené 07.07.2010
53,28 €

2010/2011
členské zaplatené 20.06.2011
53,12 €

2011/2012
členské zaplatené 31.05.2012
158 €

2012/2013
členské zaplatené 30.11.2012
157 €

2013/2014
nezaplatené v ten šk.rok
financie zostatok: hotovosť 300,- €

bank. účet 2165,- € (z toho 2% … 1534,46 €)
vkladná knižka 583,- €

zaplatené 04.07.2019 (podľa splátkového kalendára mala byť platba uhradená do 31.08.2019)
161 €

2014/2015
nezaplatené v ten šk.rok
financie zostatok: hotovosť 193,42 €

bank. účet 2360,93 € (z toho 2% … 1358,40 €)
zaplatené 04.07.2019 (podľa splátkového kalendára mala byť platba uhradená do 31.12.2019)
209,50 €



2015/2016
nezaplatené v ten šk.rok
financie zostatok: hotovosť 1164,58 €

bank. účet 2119,95 € (z toho 2% … 1923,70 €)
zaplatené 14.10.2019 (podľa splátkového kalendára mala byť platba uhradená do 31.08.2020)
218,50 €

2016/2017
nezaplatené v ten šk.rok
financie zostatok: hotovosť 249,- €

bank. účet 4770,- € (z toho 2% … 2320,- €)
zaplatené 14.10.2019 (podľa splátkového kalendára mala byť platba uhradená do 31.08.2021)
253,80 €

2017/2018
členské zaplatené 15.12.2017
260,40 €
financie zostatok: hotovosť 819,84 €

bank. účet 3179,96 € (z toho 2% … 1871,- €)

2018/2019
členské zaplatené 29.11.2018
275,40 €

2019/2020
členské zaplatené 21.10.2019
369,60  €

Príloha č.2
Výpisy zo zápisníc RZ a upomienok týkajúcich sa členského a členstva v SRRZ

30.04.2013
zápisnica rodičovskej rady
...zvažuje sa vystúpenie zo SRRZ, nakoľko členské sa zvyšuje a nevyplývajú odtiaľ žiadne benefity – zistiť potrebné
podmienky vystúpenia zo SRRZ

web stránka srrz.sk...nefunkčná, komunikácia a spojenie s vedením SRRZ nemožné...
...aktivita stránky čiastočne od šk. roku 2015/2016, naplno od 2016/2017 – odvtedy posielajú upomienky neplatiacim
školám

16.02.2017
upomienka 1
zaplatiť za šk. roky 2007/2008, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

Školský rok 2017/2018
15.11.2017
zápisnica rodičovskej rady
Vzhľadom na vysoké a bezvýznamné poplatky do Slovenskej rady rodičovských združení zvažujeme vystúpenie z tejto
rady. A. Prekopová so Z. Kuckovou riešia doplatenie poplatku za tento rok a doplatenie dlhu. Do budúcnosti sa chceme
uchádzať o 2% z daní, preto je potrebné vytvoriť možnosť poukázať tieto 2 % do nejakej organizácie.

06.02.2018
upomienka 1
zaplatiť za šk. roky 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

25.07.2018
upomienka 2
zaplatiť za šk. roky 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
podaná námietka na SRRZ, že sme za šk. rok 2017/2018 už sumu uhradili 15.12.2017



Školský rok 2018/2019
02.10.2018
zápisnica rodičovskej rady
Prioritou združenia je doriešenie členstva v SRRZ a zaplatenie členského poplatku za minulé roky, počas ktorých sa
členský poplatok neuhradil.

12.02.2019
zápisnica rodičvskej rady
Info zo snemu SRRZ, 01.12.2018

– 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 2019/2020 – 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

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 rodičovskej rady

Príloha č.3
List adresovaný pre:
Rodičovské združenie Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne

My,  dolupodpísaní  rodičia,  keďže  sa  z  časových  dôvodov  nemôžeme  osobne  zúčastniť  na  mimoriadnom stretnutí
triednych  dôverníkov,  žiadame vedenie  a členov rodičovského združenia o vysvetlenie  situácie  ohľadom vyberania
ročných poplatkov a ich využívania, nakoľko striktne nesúhlasíme s danými postupmi rozdeľovania financií, ktoré majú
byť  použité  pre  naše  deti  a  splácajú  sa  nimi  dlhy  predošlého  vedenia  a  členov  rodičovského  združenia.  Zároveň
vyvstáva otázka, či je potrebné zriadenie nového rodičovského združenia, ktoré zahŕňa množstvo administratívnych
poplatkov (bankové mesačné poplatky, kolky na zriadenie združenia a iné), keďže materská škola vo Varíne už má
rodičovské združenie, cez ktoré by sme mohli vyberať 2% a efektívne ich využívať, veď v konečnom dôsledku škola a
škôlka  má jenu právnu subjektivitu.  O zistených skutočnostiach budeme žiadať od triednych  dôverníkov  podrobné
informácie, o aký dlh ide, kedy vznikol, prečo sa neplatil, kto je za tento dlh zodpovedný a prečo to platíme až teraz za
obdobie, kedy naše deti základnú školu ešte nenavštevovali. Nie sme ochotní platiť peniaze, ktoré nebudú použité v
prospech NAŠICH detí. Z tohto zasadnutia bude zástupcom z radov rodičov vyhotovená zápisnica, ktorá bude následne
predložená zriaďovateľovi – Obci Varín.
(počet zapísaných rodičov: 18, počet podpísaných rodičov: 16, 3 rodičia neuviedli meno a triedu dieťaťa)


