
Zápisnica zo zasadnutia Rady rodičov občianskeho združenia Sliačske pramene 
zo dňa 08. 04.2014 

 
Program zasadnutia : 

Otvorenie zasadnutia 
1. Informácia o použití finančných prostriedkov z 2% za rok 2011 
2. Informácie o čerpaní odsúhlasených finančných prostriedkov z RRZ pri ZŠ A. Sládkoviča za obdobie roka 

2013 
3. Nové požiadavky na čerpanie príspevkov z 2% daní a z príspevkov na rok 2013/2014 
4. Rôzne, diskusia 

Záver 

Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny – celkom 14 zástupcov z jednotlivých tried 
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 14 tried z celkom 19 tried, teda zasadnutie je uznášaniaschopné–s účasťou nad 50 %. 
 

K bodu 1 
Katarína Sabolová predložila prítomným rodičom informáciu o požití finančných prostriedkov z 2 % daní za rok 2011 
a tiež o splnení povinnosti uverejniť informáciu - Špecifikáciu prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov – bola 
zverejnená v Obchodnom vestníku č. 75/2014 vydanom dňa 17.04.2014 pod Š000445 

 

K bodu 2 
Katarína Sabolová informovala rodičov, že ku dnešnému dňu boli z prostriedkov RRZ čerpané prostriedky na základe 
požiadaviek učiteľov, ktoré boli schválené na zasadnutí rady rodičov zo dňa 21.11.2013. Ku uvedeným požiadavkám boli 
predložené príslušné zúčtovacie doklady. 

 

K bodu 3 
Zástupkyňa 1.B triedy informovala radu rodičov o návrhu zakúpiť pre potreby 1.B. triedy dátový projektor 
z individuálneho príspevku rodičov triedy (180 EUR) a tiež požiadala radu rodičov o príspevok na kúpu uvedeného 
projektora vo výške 70 EUR.  
Rodičia, predsedkyňa rady RZ a riaditeľka školy diskutovali o tejto požiadavke. Ocenili iniciatívu rodičov, no navrhovaná 
cena za dataprojektor (250 EUR) neumožňuje zakúpenie dostatočne kvalitného dataprojektora. Navrhli alternatívu 
v podobe využívania už zakúpených dataprojektorov. Riaditeľka školy potvrdila, že škola má prenosné dataprojektory, 
no nevedela bližšie informovať o tom, ako často sú využívané a či nie je možné požiadavku 1.B triedy zabezpečiť z už 
vlastnených dataprojektorov. 
Nakoniec dala predsedkyňa RZ hlasovať o návrhu na príspevok 70 EUR. Výsledok: 

 4 rodičia ZA 

 7 rodičia PROTI 

 3 rodičia sa zdržali hlasovania 
Príspevok nebol schválený 
 
Zástupkyňa 6.A triedy informovala, že príspevok, ktorý rada rodičov odsúhlasila na nákup materiálu na predmet 
výtvarné spracovanie materiálov (VSM) vo výške 1000 EUR sa nerovnomerne rozdelil medzi jednotlivých vyučujúcich 
a žiaci 6.A triedy si na práce v rámci predmetu VSM (p.uč. Gocníková) nosia vlastné pomôcky (materiál). Navrhla, aby 
sa v budúcnosti rovnomernejšie rozdelil príspevok a tiež aby sa zakúpil viac špecializovaný materiál, ktorý si teraz žiaci 
nosia na vyučovanie sami. 
 
Katarína Sabolová ďalej informovala o zrealizovaných požiadavkách na príspevky zo strany učiteľov za rok 2014: 
 
1. Príspevok na spevácku súťaž Slávik (p. uč. Vonkomerová)................................................................ 66,56 EUR 
2. Príspevok na súťaž poézia a próza (p. uč. Lichá) ......................................................................... 26,04 EUR 

 

 

 



Katarína Sabolová predniesla nové požiadavky na príspevky zo strany učiteľov: 

 
1. Príspevok na nákup streleckej výstroje pre strelecký krúžok (p. Máľusová) ...................................... 

schválené jednohlasne 
300,-    EUR 

 
2. Príspevok na nákup športových potrieb – žinenky (p. uč. Ištván) ................................................ 

schválené jednohlasne 
350,-    EUR 

 
3. Príspevok na športovú činnosť v rámci ŠKD – Fit lopty (p. Máľusová)........................................... 

schválené jednohlasne 
100, -   EUR 

 
3. Úhrada tanečného vystúpenia - Laci Strike ...................................................................................... 

schválené jednohlasne 
600, -   EUR 

4. Úhrada poplatku za zverejnenie vo vestníku ................................................................................ 
schválené jednohlasne 

3,50 EUR 
 

5. Príspevok pre žiaka 4.A triedy Mareka Berkyho určený pre úhradu poplatku za školu v prírode  
(rodina pravidelne uhrádza príspevky do rady rodičov)........................ 
schválené jednohlasne 

90, -   EUR 
 
 

6. Úhrada multimediálneho predstavenia plánovaného na mesiac máj 2014 .(riaditeľka školy Mgr. 
Krutá) .................................. 
schválené jednohlasne 

2, -   EUR 
na žiaka 

 

 

Zástupkyňa 4.A triedy navrhla rade rodičov, aby sa odsúhlasil pravidelný príspevok pre žiakov prvého stupňa (1x za 4 
roky) súvisiaci s úhradou nákladov súvisiacich so školou v prírode, ako tomu bolo v minulosti. Príspevok by bol v sume 
100 EUR pre každú triedu (celkom 2x100 EUR), ktorý by trieda mohla využiť po dohode s radou rodičov na technické 
zabezpečenie školy v prírode. Podmienkou bude predloženie príslušného zúčtovacieho dokladu. 

Návrh bol schválený jednohlasne. 

 

K bodu 4 
Riaditeľka školy Mgr. Krutá:  

 poďakovala v mene vedenia školy rade rodičov za podporu kultúrnych podujatí (Laci Strike, vianočný koncert, 
divadelné predstavenie).  

 vyslovila poďakovanie učiteľskému zboru za prípravu žiakov na súťaže, ktorých sa žiaci zúčastnili a kde dosiahli 
popredné umiestnenia. 

 informovala o prebiehajúcom zbere odevov a zapojenia sa školy do zberu papiera a PET fliaš (LIDL).  

 predniesla informáciu o zapojení sa školy do 3 nových  

 informovala o aktuálnych projektoch ŠKD a tiež organizovaní geografického kvízu kde sa zúčastní celkom 8 škôl 
z regiónu. 

Zástupcovia tried vo svojich príspevkoch predniesli nasledovné informácie 

 6.A: vyjadrila nespokojnosť s jedlom v školskej jedálni – jedlo bolo viackrát nedovarené, v porcii sa našli 
spadnuté vlasy 

 3.A: vyjadrila požiadavku na zapisovanie domácich úloh do internetovej žiackej knižky počas dennej doby 
(večer o 21:00 je to už neskoro) 

 7.B: nespokojnosť s riešením situácie po nátlakovom telefonáte rodičov spolužiaka inému žiakovi triedy 

 Spoločné: odmietnutie návštev dealerov kníh spojených s predajom kníh žiakom bez súhlasu rodičov 

 

Termín konania triednych schôdzok bol po vzájomnej dohode stanovený na začiatok mája – presný termín určí 
riaditeľka školy. Triedne schôdzky budú spoločné.  

Katarína Sabolová tiež požiadala rodičov ako zástupcov jednotlivých tried aby sa počas konania triednych schôdzok 
dohodli na konaní prvých triednych schôdzok v septembri 2014 - či vyhovuje skorší alebo neskorší termín.  

Katarína Sabolová na koniec zasadnutia poďakovala prítomným rodičom ako aj riaditeľke školy za účasť a informovala, 
že počas školského roka 2013/2014 bude ešte jedno spoločné stretnutie rady rodičov.  

 

 
 
V Sliači dňa 14. 04. 2014 
 
 Zapisovateľ: ….................................................. Overovateľ:  ..................................................... 

     Martin Ondrušek   ...                  Jozef Bakša 


