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Správa činnosti 
SRRZ – Rodičovského združenia pri Základnej škole so sídlom Hroncova 23, Košice 

v školskom roku 2014/2015 

Rodičovské združenie (RZ) ako organizačná zložka Slovenskej rady rodičovských združení v školskom roku 
2014/2015 spolupracovalo s vedením školy a jej pedagogickými pracovníkmi pri výchove a vzdelávaní žiakov 
školy a pri ochrane a presadzovaní výchovného záujmu rodičov detí. 

V rámci svojich možností prispelo RZ v školskom roku 2014/2015 k zlepšeniu technického vybavenia školy,  
využívania moderných foriem a metód vzdelávania a aktívne podnecovalo uplatňovanie nových prvkov pri 
skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu. RZ podporilo výchovno-vzdelávací proces na škole 
zakúpením prístupu k interaktívnemu programu Alf na prípravu testových úloh, príspevkom k návšteve výstavy 
Tutanchamon a zakúpením didaktických pomôcok pre zvýšenie bezpečnosti v celkovej výške 888 €. Sumou 
170 € prispelo RZ aj žiakom, ktorí sa zúčastnili Školy v prírode. 

RZ sa aj v školskom roku 2014/2015 podieľalo na organizovaní záujmovej činnosti školy, zabezpečovaní 
kultúrnych alebo športových podujatí pre deti, na organizovaní športových aktivít, školských výletov, exkurzií, 
školy v prírode a pod. RZ v školskom roku 2014/2015 finančne podporilo aktivity (Mikuláš a Vianoce v škole, 
Hroncoland) v celkovej výške 855 € a 51 centov. 

Na záver školského roka odmenilo RZ vynikajúcich žiakov a tých, ktorí dosiahli vynikajúce umiestnenie 
v súťažiach a boli aktívni na podujatiach školy. Z finančných prostriedkov RZ boli ocenení žiaci školy, ktorým 
boli zakúpené pamätné knihy v sume 222 € a 94 centov. 

Celkové výdavky RZ v školskom roku 2014/2015 boli vo výške 2824 € a 45 centov. Všetky výdavky RZ 
boli priamo spojené s činnosťou RZ a v súlade s poslaním RZ.  

Príjem z členských príspevkov RZ činil v školskom roku 2014/2015 sumu 2515 €. Členovia predsedníctva 
Rady rodičov zabezpečili všetky doklady pre opätovnú registráciu Rodičovského združenia medzi prijímateľov 
podielu zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb a následne aj samotnú registráciu. Príjem z 2% 
zo zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb bol za rok 2014 vo výške 782 € a 56 centov.  

Rada rodičov sa chce týmto poďakovať všetkým, ktorí prispeli nášmu Rodičovskému združeniu. 

Prehľad získaných finančných príspevky 2% od roku 2010: 

za rok/poukázané v roku 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 

suma pripísaná na účet RZ 782,56 € 707,06 €   827,03 € 769,73 € 569,58 € 

Celkové príjmy RZ v školskom roku 2014/2015 boli vo výške 3707 € a 38 centov, zostatok finančných 
prostriedkov z predchádzajúceho obdobia bol vo výške 2030 € a 48 centov. 

Zostatok finančných prostriedkov pre školský rok 2015/16 je vo výške 2889 € a 41 centov. 
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Rada rodičov RZ 

Rada rodičov (RR) je najvyšším orgánom rodičovského združenia (RZ). Je tvorená zástupcami triednych 
aktívov, ktorí boli volení na prvom zasadnutí triednych aktívov v septembri nového školského roka. 

RR rieši všetky zásadné otázky spolupráce rodiny a školy, vyjadruje sa k výchovným opatreniam vedenia 
školy, schvaľuje rozpočet organizácie a rozhoduje o jeho koncepčnom využití, schvaľuje výdaj finančných 
prostriedkov organizácie, v spolupráci s vedením školy rieši pripomienky a návrhy rodičov (triednych aktívov)  
a rozhoduje o zásadných opatreniach pomoci škole a vyjadruje sa k opatreniam orgánov nadriadených 
vedeniu školy ako právnickej osobe v oblasti vzdelávania a výchovy žiakov školy. 

RR zasadá minimálne dvakrát v školskom roku. Jej zasadnutí sa môžu zúčastniť aj rodičia, ktorí nie sú jej 
členmi, ale prejavia o túto účasť záujem. Radu môže zvolať aj predseda organizácie (výkonný výbor), ak o to 
požiada vedenie školy, triedny aktív alebo skupina rodičov vo veci, ktorá nestrpí odklad. 

Rozhodnutia RR sú záväzné pre všetkých členov rodičovského združenia. Funkčné obdobie RR je jeden rok a 
končí v septembri nasledujúceho školského roka. 

Podľa zápisnice z ustanovujúcej schôdze Rady rodičov Rodičovského združenia pri Základnej škole 
Hroncova 23, Košice (ďalej RR RZ) konanej dňa 11.9.2014 boli na základe návrhu kandidátky za členov RR 
RZ na školský rok 2014/2015 zvolení títo členovia: Andrea Bachurová (1.A), Ing. Marcela Taušová, PhD. 
(2.A), Ing. Tatiana Desiatniková (2.A), Ing. Jana Lakatošová (3.A), Ing. Róbert Gonda (3.A), RNDr. Radoslav 
Kalakay (4.A), Ing. Slávka Kočanová (5.A), Marianna Najmíková (6.A), PaedDr. Marianna Jamborová (6.B), 
Ing. Tatiana Horváthová (6.B), Alena Cvancigerová (8.A). 

Na základe hlasovania členov RR RZ bol za predsedu Rady rodičov zvolený RNDr. Radoslav Kalakay. 
Výkonný výbor Rady rodičov RZ v školskom roku 2014/2015 pracoval v tomto zložení: PaedDr. Marianna 
Jamborová – podpredseda, Ing. Slávka Kočanová – tajomník, Ing. Tatiana Horváthová- hospodár. 

Členovia Rady rodičov na svojom prvom stretnutí v školskom roku 2014/15 vytvorili štyri komisie: 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. 

Členovia Rady rodičov sa riadili plánom práce a na pravidelných stretnutiach riešili aktuálne problémy 
a participovali na riešení výchovných problémov a na ochrane žiakov pred škodlivými vplyvmi, stresmi, 
negatívnymi metódami vo výchove, nadmerným zaťažením žiakov, na ochrane ich zdravia, čím aktívne 
podporovali ich zdravý telesný a psychický vývin. Spolurozhodovali pri zabezpečovaní racionálneho 
stravovania detí, ochrany životného prostredia a zlepšenia podmienok pobytu žiakov v priestoroch školy. 

Záver 

Činnosť Rodičovského združenia pri Základnej škole so sídlom Hroncova 23 v Košiciach je opodstatnená, 
potrebná a spočíva aj vo finančnej výpomoci pri zabezpečovaní vzdelávacieho procesu a školských podujatí.  

Košice, 8. septembra 2015 

RNDr. Radoslav Kalakay 
predseda Rady rodičov 
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