
Zápisnica zo zasadnutia Rady rodičov občianskeho združenia Sliačske pramene 
zo dňa 21. 11.2013 

 
Program zasadnutia : 

Otvorenie zasadnutia 
1. Informácia o výbere členského príspevku za rok 2103/2014 
2. Informácie o čerpaní odsúhlasených finančných prostriedkov z RRZ pri ZŠ A. Sládkoviča 
3. Informácie o výške zostatku na účte RRZ 
4. Návrhy na čerpanie príspevkov z 2% daní za rok 2012 
5. Rôzne, diskusia 

Záver 

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

 

Otvorenie 
Zasadnutie otvorila Katarína Sabolová, predseda Rady RZ v šk. roku 2013/2014. Privítala prítomných rodičov – 
zástupcov jednotlivých tried a riaditeľku školy Mgr. Katarínu Krutú. Podľa prezenčnej listiny konštatovala, že sú 
zúčastnení zástupcovia 15 tried z celkom 19 tried, teda zasadnutie je uznášaniaschopné–s účasťou nad 50 %. 
 

K bodu 1 
Katarína Sabolová predložila prítomným rodičom informáciu o výbere členského príspevku za školský rok 2013/2014, 
ako bol navrhnutý na zasadnutí RRZ dňa 26.9.2013 (vo výške 10 EUR/ na 1 rodinu): 

 Príspevok odovzdalo celkom 251 rodín 

 Celkom bolo vyzbieraných 2510 EUR 

 Príspevok nebol odovzdaný všetkými rodičmi, najnižší podiel výberu príspevku bol v treťom ročníku. 
 

K bodu 2 
Katarína Sabolová informovala rodičov, že ku dnešnému dňu boli z prostriedkov RRZ čerpané prostriedky na 
nasledovné účely: 
1. Záloha na vybavenie ŠKD, vyúčtovanie prebehne ku 31.10.2013  .................................................... 1000,-    EUR 
2. Viacgeneračné učebnice pre 6. ročník .............................................................................................. 376,20 EUR 
3. Prefinancovanie divadelného predstavenia konaného v rámci Indiánskeho dňa ............................. 100,-    EUR 
4. Nákup stavebnice LEGO MINDSTORM Education vrátane SW 

navýšenie pôvodnej požiadavky 400 EUR kvôli nevyhnutnosti zakúpenia SW   ............................. 
 

594,48 EUR 
5. Nákup dátového projektora ............................................................................................................. 444,-    EUR 
6. Materiálno-techncké vybavenie predmetu VSM a krúžku Tvorivé dielne ........................................ 300,-    EUR 
7. Členský príspevok do Slovenskej rady rodičovských združení .......................................................... 125,50 EUR 
8. Preprava žiakov do planetária Žiar nad Hronom (p. Moravčík) ......................................................... 108,-    EUR 
 
Zatiaľ nezrealizované požiadavky – dodanie sa očakáva do polovice decembra 2013: 
 

 

1. Florbalové vybavenie pre brankárov – 2 x nohavice, 2 x dres, 2 x suspenzor ............................... 220, -    EUR 
2. Príspevok na tvorivé dielne a predmet Výtvarné spracovanie materiálov ................................... 400,-     EUR 
3. Mikulášske balíčky – predbežný návrh na 1 balíček 1,20 EUR ....................................................... 470,40- EUR 

 

K bodu 3 
Katarína Sabolová informovala rodičov, že ku dnešnému dňu je zostatok na účte (po započítaní príspevku na šk. rok 
2103/2014 a po odrátaní čerpaných prostriedkov) vo výške 4136,- EUR (vkladná knižka) . Uvedený finančný zostatok je 
uložený na vkladnej knižke s dispozičným právom predsedníčky RRZ a hospodárky RRZ. Vzhľadom na finančnú 
náročnosť nebol otvorený tzv. transparentný účet. 

 
  



K bodu 4 
Katarína Sabolová informovala rodičov, že ku dnešnému dňu je nevyčerpaný zostatok z príspevkov získaných 
venovaním 2% z dane za rok 2012 vo výške 2635 EUR. Uvedenú sumu je nevyhnutné vyčerpať do konca kalendárneho 
roka 2013. Návrhy na čerpanie sú nasledovné: 
 
1. Príspevok na divadelné predstavenie konané v deň 25.11.2013 vo výške 1 EUR/žiaka .................... 

schválené jednohlasne 
390,- EUR 

2. Príspevok na koncert konaný v deň 16.12.2013 vo výške 1 EUR/žiaka ............................................. 
schválené jednohlasne 

350,- EUR 

3. Doprava žiakov na lyžiarsky výcvik a naspäť ...................................................................................... 
schválené jednohlasne 

150, - EUR 

4. Príspevok žiačke D. Králikovej určený pre nákup pomôcok pre rozvoj motorických zručností 
s pomocou asistentky, suma v žiadosti 50 EUR, na návrh predsedníčky RRZ suma upravená ....... 
schválené jednohlasne 

 
100,- EUR 

5. Príspevok na tvorivé dielne a predmet Výtvarné spracovanie materiálov ........................................ 
schválené jednohlasne 

400,- EUR 

6. Naplnenie požiadaviek 1.stupňa na materiálno-technické vybavenie .............................................. 
schválené jednohlasne 

495,- EUR 

7. Zostatok do limitu nevyčerpanej sumy určený pre potreby vybavenia klubovne ŠKD – nákup 
stavebníc LEGO, alternatívne nákup koberca ................................................................................... 
schválené jednohlasne 

 

 

K bodu 4 
Riaditeľka školy Mgr. Krutá informovala rodičov o práci žiakov na predmete výtvarné spracovanie materiálov a tiež 
o tom, že výrobky žiakov budú vystavené počas konania triednych schôdzok. Rodičia budú mať možnosť podporiť 
činnosť žiakov zakúpením vystavených výrobkov - dobrovoľným príspevkom. 

Termín konania triednych schôdzok bol po vzájomnej dohode stanovený na utorok 10. decembra. Zástupcovia 
jednotlivých tried sa dohodnú s triednymi učiteľmi na forme konania – individuálnej alebo aj spoločnej. Začiatok 
individuálnych konzultácií je od 16:00 hod, začiatok spoločných triednych schôdzok je o 17:00 hod. Po dohode bol 
stanovený aj termín oznámenia o konaní triednych schôdzok – 4 pracovné dni pred ich konaním. 

Katarína Sabolová požiadala zástupcov jednotlivých tried, aby informovali rodičov o možnosti podpory vo forme 2% 
z daní aj za rok 2013 a požiadali ich o asignáciu daní pre OZ Sliačske pramene. 

Žiaci 4. ročníkov, ktorí sa budú zúčastňovať školy v prírode ako aj plaveckého výcviku a sú zo sociálne slabších rodín, 
majú možnosť individuálne požiadať o príspevok na úhradu poplatku. Podmienkou je odovzdanie žiadosti rodiča a tiež 
úhrada všetkých  príspevkov do  rady rodičov za uplynulé roky (nie je možné za týmto účelom doplatiť spätne). 

Riaditeľka školy Mgr. Krutá informovala rodičov o aktivite učiteľov – p. Slovíkovej, ktorá zabezpečila so žiakmi 6 ročníka 
zber mobilných telefónov v súťaži operátora O2. Výsledkom bolo zozbieranie 1400 ks telefónov a prvé miesto na 
Slovensku. V priebehu decembra navštívia školu zástupcovia operátora ako aj TV JOJ a odovzdajú žiakom ceny – tablety.  

Rodičia diskutovali s riaditeľkou školy o návštevách dílerov kníh na škole. Viacerí z nich neboli spokojní s tým, že ich deti 
bez ich vedomosti priniesli knihy, ktoré si následne museli zakúpiť. Konkrétne riešenie dohodnuté nebolo. 

Rodičia ďalej konštatovali, že na internete nie sú pravidelne zadávané domáce úlohy pre žiakov za jednotlivé predmety. 
Stanovisko riaditeľky školy bolo také, že podľa jej vedomosti si domáce úlohy takto kontroluje iba malá skupinka 
rodičov (z opýtaných žiakov jej triedy to boli 3, zvyšní rodičia to nerobia). Tiež pre učiteľov je táto činnosť zaťažujúca. 
Riaditeľka školy uviedla ako jeden zo zdrojov pre doplnenie učiva virtuálnu knižnicu na internete, ktorú je možné 
bezplatne využívať a prostredníctvom nej komunikovať s prihlásenými učiteľmi. Konkrétne riešenie ohľadom domácich 
úloh však stanovené nebolo. 

 
 
V Sliači dňa 26. 11. 2013 
 
 Zapisovateľ: ….................................................. Overovateľ:  ..................................................... 

     Martin Ondrušek               Rastislav Urda 
 

 
 


