
Zápisnica zo zasadnutia Rady rodičov občianskeho združenia Sliačske pramene 
zo dňa 26. 09.2013 

 
Program zasadnutia : 

Otvorenie zasadnutia 
1. Informácie o činnosti a hospodárení  Rady Rodičovského združenia pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač za šk. rok 

2012/2013, hospodárenie OZ Sliačske pramene (ďalej iba OZ). 
2. Voľba výboru združenia rodičov, predsedu, podpredsedu, revíznej komisie OZ 
3. Diskusia 

Záver 

Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
Pozvaní hostia: Mgr. Katarína Krutá – riaditeľ školy 

 

Otvorenie 
Zasadnutie otvorila Katarína Sabolová, predseda Rady RZ v šk. roku 2012/2013. Privítala prítomných rodičov – 
zástupcov jednotlivých tried a riaditeľku školy Mgr. Katarínu Krutú. Podľa prezenčnej listiny konštatovala, že sú 
zúčastnení zástupcovia 17 tried z celkom 19 tried, teda zasadnutie je uznášaniaschopné–s účasťou nad 50 %. 
 

K bodu 1 
Katarína Sabolová predložila prítomným rodičom dokumenty o činnosti a hospodárení: 

 Správu o činnosti rodičovského združenia pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač v školskom roku 2012/2013 

 Prehľad hospodárenia rodičovského združenia pri ZŠ A. Sládkoviča Sliačv školskom roku 2012/2013 

 Prehľad hospodárenia občianskeho združenia Sliačske pramenev školskom roku 2012/2013 
Všetky dokumenty tvoria prílohu tohto zápisu, a budú umiestnené na webovej stránke školy. 

K bodu 2 
Katarína Sabolová informovala rodičov, že v súlade s platnými stanovami OZ je potrebné pristúpiť k voľbe orgánov OZ: 

 Výboru združenia rodičov 
Podľa stanov OZ má výbor Združenia rodičov najmenej 7 členov, ktorých funkčné obdobie je 4 roky. Za členov 
výboru boli zvolení: 
Jozef Bakša – počtom hlasov 16 
Martin Ondrušek – počtom hlasov 16 
Katarína Sabolová – počtom hlasov 16 
Rastislav Urda – počtom hlasov 16 
Anna-MáriaKamoďová – počtom hlasov 16 
Miroslava Volková – počtom hlasov 16 
Slávka Pulíková – počtom hlasov 16 
 

 Predsedu, podpredsedu a hospodára združenia rodičov 
Za predsedu združenia rodičov bola navrhnutá Katarína Sabolová, za podpredsedu Jozef Bakša a za hospodára 
- z dôvodu ukončenia členstva Evy Gašperovej v OZ – Slávka Pulíková. Združenie rodičov zvolilo: 
za predsedu združenia - Katarínu Sabolovú -  – počtom hlasov 16 
za podpredsedu združenia – Jozefa Bakšu -  – počtom hlasov 16 
za hospodára – Slávku Pulíkovú – počtom hlasov 16 
 

 Zvolený výbor je zároveň výborom RRZ pri ZŠ A. Sládkoviča na Sliači 
 

K bodu 3 
Predseda združenia rodičov Katarína Sabolová predložila prítomným rodičom návrhy učiteľov na čerpanie finančných 
prostriedkov z RRZ pri ZŠ A.Sládkoviča Sliač  rok 2013/2014 nasledovne: 
1.Próza a rétorika - Mgr. Čilíková .......................................................................................................... 

schválené jednohlasne 
80,- EUR 

2. Ceny a diplomy Súťaž - Slávik Slovenska - Mgr. Vonkomerová.......................................................... 
schválené jednohlasne 

70,-EUR 

3. Školské kolo Olympiáda AJ - Mgr. Henešová...................................................................................... 
schválené jednohlasne 

30, -EUR 

4. Olympiády  v predmetoch matematika, geografia, chémia, dejepis, biológia , pytagoriáda 
Mgr. Lisičanová, Mgr. Pavlovičová .................................................................................................... 

 
150,-EUR 



schválené jednohlasne 
5. Nákup stavebnice LEGO MINDSTORM Education - 1ks- Mgr. Lisičanová ........................................ 

schválené jednohlasne 
400,- EUR 

6. Požiadavky pre nákup pomôcok - hromadná žiadosť prvý stupeň .................................................... 
jednohlasne schválený rozsah požadovaných pomôcok,  
ktorý bude spresnený riaditeľkou ZŠ Mgr. Katarínou Krutou a následne finančne nacenený 

 

7. Prefinancovanie divadelného predstavenia konaného v rámci Indiánskeho dňa konaného 
v termíne 12.10.2013 v priestoroch ZŠ – Jozef Bakša ...................................................................... 
schválené jednohlasne 

 
100,- EUR 

 
O ďalších návrhoch na čerpanie prostriedkov z RRZ pri ZŠ A.Sládkoviča Sliač viazaných k 31.12.2013 bude rada rodičov  
rozhodovať najneskôr do 30. 11. 2013. 
 
Rada rodičov OZ ďalej jednohlasne rozhodla, o výške príspevku do rady rodičov v nezmenenej výške 10 EUR na 1 
rodinu (ak ZŠ navštevuje viacero súrodencov). Termín výberu bol stanovený na 31.10.2013. O výške príspevku budú 
rodičia informovaní formou zápisu v žiackej knižke – zabezpečí riaditeľka ZŠ.  
 

 
V Sliači dňa 30. 9. 2013 
 
 Zapisovateľ: ….................................................. Overovateľ:  ..................................................... 

     Martin Ondrušek               Rastislav Urda 
 

 
 


