
Správa o činnosti 

Rodičovského združenia pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač v školskom roku 
2012/2013 

 

1. Rodičovské združenie (RZ) pri ZŠ A. Sládkoviča je dobrovoľné občianske 
združenie rodičov a zástupcov školy. Je zriadené na dobu neurčitú 
a Slovenskou radou rodičovských združení je registrované pod č. VVS/1-
900/90-3897-5, IČO: 17319617/575. Činnosť RZ sa riadi stanovami 
a štatútom, v súlade s platnou legislatívou. 
RZ spolupracuje s vedením školy a s pedagógmi pri organizovaní 
záujmovej činnosti žiakov, pri príprave a zabezpečovaní rôznych podujatí. 
V rámci možností poskytuje škole finančnú, materiálnu a organizačnú 
pomoc. 
 

2. V zmysle schváleného štatútu je každoročne zriadená Rada RZ, ktorú 
tvoria volení zástupcovia rodičov žiakov z každej triedy. Rada RZ na 
svojom prvom zasadnutí v novom školskom roku volí výkonný výbor, 
ktorého funkčné obdobie je jeden rok. V školskom roku 2012/2013 
pracoval výbor v tomto zložení: 
Predseda: Ing. Katarína Sabolová 
Podpredseda: Mgr. Jozef Bakša 
Hospodár:  Eva Gašperová 
Zapisovateľka: Mgr. Martina Mázorová 
Revízna komisia: Rastislav Urda, Soňa Surovičová 
 

3. Rada RZ sa v priebehu uplynulého funkčného obdobia – šk. roku 
2012/2013 zišla celkom 4-krát. Rada RZ na svojom zasadnutí dňa 
9.10.2012 schválila postupný prevod svojej činnosti ako aj finančných 
prostriedkov na OZ Sliačske pramene, ktoré bolo za týmto účelom 
registrované na MV SR dňa 27.11.2007. Hlavným dôvodom je dosiahnuť 
úplné využívanie členských príspevkov bez zbytočných vysokých 
poplatkov do SR RZ. Členmi občianskeho združenia sa na základe 
vyplnených prihlášok stali postupne všetci zástupcovia tried. Dňa 



9.10.2013 bol jednohlasne odsúhlasený zvolený výbor v Rade RZ za výbor 
OZ Sliačske pramene. Ako poberateľov 2% z daní už bolo registrované 
občianske združenie Sliačske pramene. 
  Na všetky zasadnutia Rady RZ bol prizvaný riaditeľ školy, ktorý 
zástupcov rodičov pravidelne informoval o otázkach a problémoch vo 
výchovno-vzdelávacom procese, o podujatiach organizovaných školou. 
Rodičia sú o prerokovávanej problematike informovaní prostredníctvom 
svojich zástupcov na triednych schôdzkach RZ. Zápisy zo zasadnutí RRZ sú 
zverejňované na webovej stránke školy. Výkonný výbor RRZ sa zišiel 
celkom 4-krát. Na svojich schôdzkach riešil operatívne otázky 
konkrétneho čerpania rozpočtu, pomoc a spoluprácu rodičov pri 
organizovaní mimoškolských podujatí. 
 

4. RRZ spravuje finančné prostriedky získané z členských príspevkov rodičov 
žiakov.RRZ venuje veľkú pozornosť hospodárnemu a účelnému 
vynakladaniu týchto prostriedkov v priebehu školského roka. Prehľad 
o hospodárení RZ v školskom roku 2012/2013 je prílohou tejto správy 
a každoročne  je zverejnený na webovej stránke školy. 
 
 

5. Na záver by som sa chcela poďakovať za prácu všetkým členom výboru 
RRZ , za ich aktívny prístup a vynaloženú energiu.  

 
Sliač, september 2013 

 
  Vypracovala: Ing. Katarína Sabolová 
            Predseda RRZ v šk. roku 2012/2013
  

 

 


