
 

R o d i č o v s k é  z d r u ž e n i e  
pri Základnej škole Hroncova 23, Košice 

so sídlom Hroncova 23, 04001 Košice, IČO 17319617/1271 
 

Zápisnica z Rady rodičov RZ 
ID: 1/2014-15 Druh: pravidelné stretnutie 

Predmet: Zasadnutie Rady rodičov RZ 

Dátum: 11.9.2014 Miesto: riaditeľňa ZŠ, Hroncova 23, Košice 

Čas (od-do): 16:00 – 17:30 Zvolávateľ: RNDr. Radoslav Kalakay – predseda RR 

Zúčastnení za RZ: RNDr. Radoslav Kalakay – predseda RR 

Členovia Rady rodičov (podľa PL) 

Ostatní: Mgr. Klára Dziaková – riaditeľka školy 

Podklady: Správa o činnosti RZ za školský rok 2013/2014 

Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami RZ za školský rok 2013/2014 

Revízna správa o hospodárení RZ za školský rok 2013/2014 

Zápis vyhotovil: Ing. Slávka Kočanová Zápis verifikoval: RNDr. Radoslav Kalakay 

1. Program 

Agenda Prejednané 

1. Otvorenie áno / nie 

2. Správa o činnosti RZ za školský rok 2013/2014 + Správa o hospodárení s finančnými 
prostriedkami RZ za školský rok 2013/2014 

áno / nie 

3. Revízna správa o hospodárení RZ za školský rok 2013/2014 áno / nie 

4. Plenárna schôdza RZ áno / nie 

5. Doplňujúce voľby do RR RZ áno / nie 

6. Voľba predsedníctva RRRZpre školský rok 2014/2015 áno / nie 

7. Zaradenie členov RR RZ do komisií pre školský rok 2014/2015 áno / nie 

8. Návrh a schválenie výšky rodičovského príspevku pre školský rok 2014/2015 áno / nie 

9. Prerokovanie a schválenie Plánu práce RR pre školský rok 2014/2015 áno / nie 

10. Prerokovanie a schválenie Návrhu rozpočtu RZ na školský rok 2014/2015 áno / nie 

11. Iné áno / nie 

12. Záver áno / nie 

2. Záznam zo zasadnutia 

Oblasť agendy Záznam 

1. Otvorenie Schôdzu Rady rodičov otvoril a všetkých prítomných privítal predseda RR 
RNDr. Radoslav Kalakay. 

2. Správa o činnosti RZ za 
školský rok 2013/2014 + 
Správa o hospodárení 
s finančnými prostriedkami 
RZ za školský rok 2013/2014 

Predseda RR prečítal Správu o činnosti RZ za školský rok 2013/2014 a vyzval Ing. 
Tatianu Horváthovú – hospodárku RZ, aby predniesla správu o hospodárení s finančnými 
prostriedkami RZ. 

RNDr. Radoslav Kalakay následne požiadal RR, aby správu o činnosti a hospodárení RZ 
vzali na vedomie. 



3. Revízna správa 
o hospodárení RZ za školský 
rok 2013/2014 

Revíznu správu o hospodárení RZ za školský rok 2013/2014 predniesla Marianna 
Najmíková. Členovia RR vzali predloženú správu na vedomie. 

4. Plenárna schôdza RZ Na plenárnej schôdzi pani riaditeľka prečítala správu o činnosti za rok 2013/14 a podala 
všeobecné informácie k školskému roku 2014/2015. 

Za RZ predniesol Správu o činnosti a hospodárení RZ predseda RR RNDr. Radoslav 
Kalakay. 

Po skončení plenárnej schôdze sa rodičia rozišli do kmeňových tried a pokračovali 
v triednych aktívoch, kde si zvolili svojich zástupcov do Rady rodičov.  

5. Doplňujúce voľby do RR RZ Na základe hlasovania RZ boli v doplňujúcich voľbách zvolení noví členovia Rady rodičov. 
V školskom roku 2014/2015 bude Rada rodičov pracovať v nasledujúcom zložení: 

 Andrea Bachurová (1.A) – novozvolený člen RR RZ 

 Ing. Marcela Taušová, PhD. (2.A) – doterajší člen RR RZ 

 Ing. Tatiana Desiatniková (2.A) – doterajší člen RR RZ 

 Ing. Jana Lakatošová (3.A) – doterajší člen RR RZ 

 Ing. Róbert Gonda (3.A) – doterajší člen RR RZ 

 RNDr. Radoslav Kalakay (4.A) – doterajší člen RR RZ 

 Ing. Slávka Kočanová (5.A) – doterajší člen RR RZ 

 Marianna Najmíková (6.A) – doterajší člen RR RZ 

 PaedDr. Marianna Jamborová (6.B) – doterajší člen RR RZ 

 Ing. Tatiana Horváthová (6.B) – doterajší člen RR RZ 

 Alena Cvancigerová (8.A) – doterajší člen RR RZ 

Predseda RR privítal nových členov a poprial im veľa síl a entuziazmu v práci. Všetkých 
členov RR požiadal, aby informácie riaditeľky školy o činnosti školy, plán práce na školský 
rok 2014/2015 a správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za rok 2013/2014 vzali na 
vedomie. 

Výsledky hlasovania: 

Počet prítomných: 117, Hlasovali za: 115, Hlasovali proti: 2, Zdržali sa hlasovania: 0 

6. Voľba predsedníctva RR pre 
školský rok 2014/2015 

Členovia Rady rodičov pristúpili k voľbe predsedníctva Rady rodičov pre školský rok. 
Navrhnutí členovia: 

Predseda: RNDr.  Radoslav Kalakay   

Podpredseda: PaedDr. Marianna Jamborová 

Tajomník: Ing. Slávka Kočanová 

Hospodár: Ing.  Tatiana Horváthová 

Výsledky hlasovania: 

Počet prítomných: 10, Hlasovali za: 10, Hlasovali proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 

Navrhnutí kandidáti boli zvolení pre nasledujúce funkčné obdobie v školskom roku 
2014/2015 do termínu nasledujúcej ustanovujúcej schôdze. 

7. Zaradenie členov RR RZ do 
komisií pre školský rok 
2014/2015 

Členovia Rady rodičov sa zapísali do jednotlivých komisií, v ktorých budú tento školský 
rok pracovať. 

Revízna komisia 

Predseda: Mariana Najmíková         

Členovia: Ing. Tatiana Desiatníková, Alena Cvancigerová 

Komisia pre výchovnú a vzdelávaciu činnosť 

Predseda: Ing. Marcela Taušová, PhD. 

Člen: Ing. Róbert Gonda 

Komisia pre  záujmovú, kultúrnu a športovú činnosť, pre spoluprácu s detskými 
organizáciami 

Predseda: Ing. Tatiana Desiatniková 

Člen: Andrea Bachurová 

Komisia  pre stravovanie 

Predseda: Ing. Jana Lakatošová  

Člen: Ing. Marcela Taušová, PhD. 



8. Návrh a schválenie výšky 
rodičovského príspevku pre 
školský rok 2014/2015 

V súlade so Stanovami RZ je RR oprávnená meniť výšku členského príspevku. Predseda 
RZ predložil návrh, aby sa jeho výška nemenila a zostala vo výške 20,- €. V prípade 
súrodencov rodičia platia poplatok 20,- € iba raz. Návrh na zvýšenie členského nebol 
prijatý. Návrh výšky rodičovského príspevku pre školský rok 2014/15 je 20,-€ na rodinu.  

Na základe požiadavky vedúcej školskej jedálne, v ktorej písomne odôvodňuje 
požiadavku na schválenie príspevku vo výške 3,50 € na stravníka bol pripravený návrh na 
uznesenie. 

Po diskusii o navrhovanej výške členovia RR pristúpili k hlasovaniu. 

Návrh uznesenia: Členovia RR schvaľujú rodičovský príspevok v školskom roku 
2014/15 vo výške 20,- € za rodinu. 

Výsledky hlasovania: 

Počet prítomných: 10, Hlasovali za: 10, Hlasovali proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 

Návrh uznesenia: Rodičovské združenie (RZ) schvaľuje jednotný príspevok rodičov 
stravujúcich sa detí vo výške 3,50€ na stravníka účelovo viazaných pre Školskú 
jedáleň pri ZŠ Hroncova 23, Košice. Príspevok bude pripočítaný na šeku za obedy v 
mesiaci október. 

Výsledky hlasovania: 

Počet prítomných: 10, Hlasovali za: 10, Hlasovali proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 

Na základe hlasovania členov Rodičovského združenia (RZ) boli hlasovaním prijaté 
členmi RZ nasledujúce uznesenia: 

Uznesenie č.1: Rodičovské združenie (RZ) berie na vedomie Správu o činnosti 
školy za školský rok 2013/2014, Správu o činnosti Rodičovského združeniapri 
Základnej škole, Hroncova 23 v Košiciachv školskom roku 2013/2014 a Správu o 
hospodárení s finančnými prostriedkami RZv školskom roku 2013/2014. 

Vzatý na vedomie členmi Rodičovského združenia (RZ) 

Uznesenie č.2: Rodičovské združenie (RZ) schvaľuje jednotný členský príspevok RZ 
v školskom roku 2014/2015 vo výške 20€ za jednu rodinu. 

Výsledky hlasovania: 

Počet prítomných: 117, Hlasovali za: 117, Hlasovali proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 3: Rodičovské združenie (RZ) schvaľuje jednotný príspevok rodičov 
stravujúcich sa detí vo výške 3,50€ na stravníka účelovo viazaných pre Školskú 
jedáleň pri ZŠ Hroncova 23, Košice. Príspevok bude pripočítaný na šeku za obedy v 
mesiaci október. 

Výsledky hlasovania: 

Počet prítomných: 117, Hlasovali za: 117, Hlasovali proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 4: Rodičovské združenie (RZ) schvaľuje Rozpočet RZ na školský rok 
2014/2015. 

Výsledky hlasovania: 

Počet prítomných: 117, Hlasovali za: 117, Hlasovali proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 

9. Prerokovanie a schválenie 
Plánu práce RR pre školský 
rok 2014/2015 

Predseda RR predložil na prerokovanie návrh Plánu práce RZ a RR pre školský rok 
2014/2015. Po diskusii členovia RR pristúpili k schváleniu Plánu práce RZ a RR pre 
školský rok 2014/2015. 

Návrh uznesenia: Členovia RR schvaľujú Plán práce RZ a RR pre školský rok 
2014/2015 

Výsledky hlasovania: 

Počet prítomných: 10, Hlasovali za: 10, Hlasovali proti: 0, Zdržali sa hlasovania: 0 

Plán práce RR pre školský rok 2014/2015 bol prijatý je prílohou zápisnice. 

10. Prerokovanie a schválenie 
Rozpočtu RZ na školský rok 
2014/2015 

Návrhu rozpočtu RZ na školský rok 2014/2015 počíta s vyrovnaným rozpočtom. 

Plánované príjmy: 

z príspevku RZ 2300,-€ 

príjmy 2% z dane 720,- € 

ostatné (dary a pod.) 100,- € 

Príjmy spolu: 3120,- € 



Plánované výdavky: 

podpora VVP 1500,-€ 

podujatia pre žiakov 900,- € 

podpora ŠvP 200,- € 

podpora talentov 200,- € 

odmeny pre žiakov 200,- € 

poplatky (banka, 2%) 120,- € 

Výdavky spolu: 3120,- € 

Návrh uznesenia: Členovia RR schvaľujúRozpočet RZ na školský rok 2014/2015. 

Výsledky hlasovania: 

Počet prítomných: 10 

Hlasovali za: 10 

Hlasovali proti: 0 

Zdržali sa hlasovania: 0 

Rozpočet RZ na školský rok 2014/2015 bol prijatý je prílohou zápisnice. 

11. Iné Predseda RR informoval o potrebe inventarizácie majetku RZ najneskôr do konca októbra 
2014. Predseda RR požiadal riaditeľku školy o súčinnosť pri vytváraní sekcie Rady 
rodičov RZ na webovej stránke školy s odôvodnením, že Rodičovské združenie 
nedisponuje vlastným priestorom a informácie z rokovaní RR budú prístupné všetkým 
členom RZ. 

12. Záver Predseda RR ukončil diskusiu a požiadal, aby prítomní členovia Rodičovskej rady 
informovali na triednych aktívoch o priebehu zasadnutia a najmä aby poďakovali všetkým 
rodičom, ktorí prispeli na činnosť Rodičovského združenia poukázaním 2% z dane 
z príjmov. Zasadnutie ukončil RNDr. Radoslav Kalakay a poďakoval sa za účasť všetkým 
prítomným členom rady a riaditeľke školy Mgr. Kláre Dziakovej. 

3. Identifikované úlohy 

ID Popis úlohy Termín splnenia Zodpovedný 

1 Vyhotovenie zápisníc z Rady rodičov priebežne  

2 Inventarizácia majetku RZ október 2014 p. Kalakay,  
p. Horváthová 

3 Príprava informácií o Rade rodičov na stránke ZŠ Hroncova 23, 
zverejňovanie zápisníc 

priebežne p. Kalakay 

4. Otvorené otázky 

ID Popis otvorenej otázky Identifikoval Vlastník 

    

5. Rozhodnutia zo stretnutia 

ID Typ rozhodnutia Popis rozhodnutia 

1 na vedomie Členovia RR berú na vedomie predloženú Správu o činnosti RZ v školskom roku 2013/2014. 

2 na vedomie Členovia RR berú na vedomie predloženú Správu o hospodárení s finančnými prostriedkami 
RZ za školský rok 2013/2014. 

3 na vedomie Členovia RR berú na vedomie predloženú Revíznu správu o hospodárení RZ za školský rok 
2013/2014. 

4 na vedomie Členovia RR berú na vedomie informácie riaditeľky školy o činnosti školy, plán práce na 
školský rok 2014/2015 a správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za rok 2013/2014. 



5 Uznesenie Členovia RR navrhujú rodičovský príspevok v školskom roku 2014/15 vo výške 20 € na rodinu. 

6 Uznesenie Členovia RR navrhujú príspevok do školskej jedálne v školskom roku 2014/15 vo výške 3,50 € 
za stravníka. 

7 Uznesenie Členovia RR schvaľujú Plán práce RZ a RR pre školský rok 2014/2015. 

8 Uznesenie Členovia RR schvaľujúRozpočet RZ na školský rok 2014/2015. 

9 Iné Ďalšie zasadnutie Rady rodičov sa uskutoční 13.11.2014 o 16:00 pred triednymi aktívami. 

6. Použité skratky 

Skratka Vysvetlenie 

RZ Rodičovské združenie 

RR Rada rodičov 

VVP výchovno-vzdelávací proces 

7. Prílohy 

ID Popis Počet strán 

1 Prezenčná listina z dňa 11.9.2014 1 

2 Správa o činnosti RZ v školskom roku 2013/2014  

3 Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami RZ za školský rok 2013/2014  

4 Revízna správa o hospodárení RZ za školský rok 2013/2014  

5 Plán práce RR pre školský rok 2014/2015  

6 Rozpočet RZ na školský rok 2014/2015 1 

8. Podpisová doložka 

Dátum Predseda RZ Podpis 

11.9.2014 RNDr. Radoslav Kalakay  

 


