
Zápisnica zo zasadnutia Rady rodičov občianskeho združenia Sliačske pramene 
zo dňa 23. 09. 2014 

 
Program zasadnutia : 

Otvorenie zasadnutia 
1. Informácie o činnosti a hospodárení  Rady Rodičovského združenia pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač a OZ Sliačske 

pramene (ďalej iba OZ) za šk. rok 2013/2014 
2. Voľby do orgánov rady rodičov 
3. Určenie výšky príspevku do rady rodičov na školský rok 2014/2015 
4. Návrhy na čerpanie príspevkov z rady rodičov 
5. Rôzne, diskusia 

Záver 

Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny – celkom 18 zástupcov z jednotlivých tried. 
Triedna učiteľka VI. B triedy PaedDr. Iveta Novodomská informovala radu rodičov, že v triede VI.B nebol zvolený 
žiadny z rodičov, ktorý by triedu zastupoval v rade rodičov pri ZŠ Sliač. 

 

Otvorenie 
Zasadnutie otvorila Katarína Sabolová, predseda Rady RZ v šk. roku 2013/2014. Privítala prítomných rodičov – zástupcov 
jednotlivých tried. 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 dokumenty o činnosti a hospodárení: 

 Správu o činnosti rodičovského združenia pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač v školskom roku 2013/2014 

 Prehľad hospodárenia rodičovského združenia pri ZŠ A. Sládkoviča Sliač v školskom roku 2013/2014 

 Prehľad hospodárenia občianskeho združenia Sliačske pramene v školskom roku 2013/2014 
Všetky dokumenty tvoria prílohu tohto zápisu, a budú umiestnené na webovej stránke školy. 
 
ZŠ Andreja Sládkoviča Sliač ukončila k 30.6.2014 členstvo v Slovenskej rade rodičovských združení. Dokumenty, ktoré 
súvisia s týmto členstvom zostávajú v archívnej starostlivosti poslednej predsedníčky rodičovského združenia pri ZŠ Sliač 
Kataríny Sabolovej. 
 

K bodu 2 
Katarína Sabolová informovala rodičov, že sa vzdáva funkcie predsedníčky združenia a svojej funkcie sa taktiež vzdala 
hospodárka – Slávka Pulíková. V súlade s platnými stanovami OZ Sliačske pramene je voľba výkonného výboru zo 7 členov 
a členov revíznej komisie. 

 Výboru združenia rodičov 
Podľa stanov OZ má výbor Združenia rodičov najmenej 7 členov, ktorých funkčné obdobie je 4 roky. Za členov 
výboru boli navrhnutí: 
Jozef Bakša   4.B 
Katarína Sabolová 9.B 
Rastislav Urda 3.B 
Martin Ondrušek 8.B 
Marcela Anderle 6.C 
Zdenka Nemcová 2.B 
Martina Kuzmová 1.A 
 
Uvedení kandidáti boli jednohlasne zvolení do výboru Združenia rodičov. 
 

 Revíznej komisie – 2 členov z radov rodičov, ktorí zároveň nie sú členmi výboru združenia rodičov. Za členov 
revíznej komisie boli navrhnutí: 
Anna Mária Kamoďová 4.A 
Kamila Nemetiová  5.C 
 
Uvedení kandidáti boli jednohlasne zvolení do revíznej komisie. 
 

 Predsedu, podpredsedu a hospodára združenia rodičov 
Za predsedu združenia rodičov bol navrhnutý Jozef Bakša, za podpredsedu Katarína Sabolová a za hospodára 



Zdenka Nemcová. Združenie rodičov zvolilo: 
za predsedu združenia – Jozefa Bakšu - jednohlasne 
za podpredsedu združenia – Katarínu Sabolovú- jednohlasne 
za hospodára – Zdenku Nemcovú - jednohlasne 
 

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

 

bodu 3 
Výkonný výbor navrhol výšku príspevku do rady rodičov na školský rok 2014/2015v nezmenenej výške 10 EUR na rodinu. 
Rada rodičov bude o uvedenej výške príspevku informovať riaditeľku školy Mgr. Krutú a tá prostredníctvom zápisov do 
ŽK bude informovať rodičov detí.  
Uvedený príspevok budú žiaci odovzdávať triednym učiteľkám / učiteľom v termíne do 31.10.2014. 
Návrh bol schválený jednohlasne. 

 

K bodu 4 
Katarína Sabolová informovala rodičov o žiadostiach jednotlivých učiteľov o príspevky z prostriedkov Rady rodičov. Rada 
rodičov , že od minulého zasadnutia rady rodičov boli použité finančné prostriedky na nasledovné účely: 
 

1. Každoročný príspevok na Karneval (občerstvenie + ceny pre účastníkov) 
výška príspevku zatiaľ nespresnená 

 

2. Príspevok pre spevácku súťaž Slávik Slovenska 2014 (p. uč. Vonkomerová) ..................................... 60,-    EUR 
3. Príspevok pre súťaž Hviezdoslavov Kubín – školské kolo (p. uč. Čillíková) 70,-    EUR 
4. Príspevok na matematické a prírodovedné súťaže (p. uč. Lisičanová a Pavlovičová) ........................ 150,-    EUR 
5. Príspevok na aktivitu Rozlúčka s deviatakmi (každoročne) 

výška príspevku zatiaľ nespresnená 
 

6. Zakúpenie športových potrieb (žinenky, latka na skok do výšky  - p. uč. Ištván) 350,-   EUR 
7. Úhrada divadelného predstavenia plánovaného na deň 29.10.2014 (príspevok na 1 žiaka) ............. 1,50 EUR 
8. Zakúpenie učebníc anglického jazyka Project 2 v počte 17 ks (p. uč. Pintérová) odhadovaná suma 

o príspevok na učebnice Project 3 pre druhý polrok je potrebné opakovane požiadať 
238,-   EUR 

9. Zakúpenie učebnice Čítanie, písanie a dyslexia (p. Hoherová – šp. Pedagóg) 48,-   EUR 
10. Príspevok na školské kolo olympiády v anglickom jazyku (p. uč. Henešová) 70,-   EUR 
11. Zakúpenie dvojjazyčných slovníkov slovensko – ruské, 15 ks (p. uč. Henešová) odhadovaná suma 150,-   EUR 
12. Príspevok žiačke s individuálnym VVP Dorote Králikovej (8.B) – nákup materiálu pre výtvarnú 

výchovu a pracovné vyučovanie (p. uč Vonkomerová a asistentka P. Gáfriková) 
 

50,-   EUR 
13. Zakúpenie učebníc a pracovných zošitov pre doplnenie učiva z matematiky (p. uč. Lisičanová) 90,-   EUR 

 
Uvedené príspevky boli schválené jednohlasne.  
 
Ostatné požiadavky učiteľov boli zatiaľ odložené a v prípade, že ku koncu roka 2014 budú k dispozícii nevyčerpané finančné 
prostriedky, bude sa nimi rada rodičov opakovane zaoberať. 
 

K bodu 5 
Katarína Sabolová sa dohodla s novým predsedom rady rodičov Jozefom Bakšom o odovzdaní agendy OZ Sliačske 
pramene ku dňu 15. 10. 2014. 
Výbor rady rodičov navrhol, aby bola pre predsedu rady rodičov Jozefa Bakšu ako aj pre hospodárku Zdenku Nemcovú 
vytvorená registrácia v METRO Cash & Carry ako aj zriadená zákaznícka karta v mene OZ Sliačske pramene. Uvedený 
návrh bol schválený jednohlasne. 
Výbor rady rodičov navrhol, aby bola pre predsedu rady rodičov Jozefa Bakšu vydaná debetná platobná karta ku účtu OZ 
Sliačske pramene vedenému v Slovenskej sporiteľni. Uvedený návrh bol schválený jednohlasne. 
Katarína Sabolová navrhla, aby bola suma finančných prostriedkov OZ Sliačske pramene, ktorá bola dočasne uložená na 
vkladnej knižke zriadenej bývalou hospodárkou p. Pulíkovou prevedená na bežný účet OZ Sliačske pramene. 

 
V Sliači dňa 29. 09. 2014 
 
 
 
 Zapisovateľ: ….................................................. Overovateľ:  ..................................................... 

     Martin Ondrušek             Katarína Sabolová 

 


