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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RODIČOVSKEJ RADY RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA 

PRI MATERSKEJ ŠKOLE NA JURKOVIČOVEJ ULICI 17, PREŠOV  

ZO DŇA  25.6.2014 
 

 

Program: 

1/ Otvorenie a privítanie 
2/ Oboznámenie Rodičovskej rady s aktuálnymi otázkami diania v materskej 

škole a diskusia členov   

3/ Diskusia k rozpočtu, finančnom stave účtu Rodičovského združenia, 
príjmoch a plánovaných výdavkoch  

4/ Záver 
 

Ad 1/ 

 

Stretnutie Rodičovskej rady (ďalej „RR“) sa uskutočnilo za účasti ôsmich členov RR, 

riaditeľky MŠ, pani Tatiany Darákovej a zástupkyne, Danky Veselovskej.  

 

Ad 2/ 

 

Riaditeľka oboznámila RR s postupom rekonštrukčných prác na budove Materskej 

školy.  

 

Predsedníčka RR oboznámila RR s komunikáciou so Slovenskou radou rodičovských 

združení, vzhľadom na skutočnosť, že v minulých školských rokoch bol doposiaľ nevyriešený 

problém s financovaním každoročných členských príspevkov zo strany rodičovského 

združenia MŠ Jurkovičová. Prebehla debata vo vzťahu k možným riešeniam, návrhom. Táto 

záležitosť nebola zatiaľ definitívne uzavretá a je v procese riešenia zo strany vedenia RR 

so Slovenskou radou rodičovských združení.     

 

Ad 3/  

 

K dnešnému dňu prišlo na účet rodičovského združenia z Finančného riaditeľstva SR 

suma 650,- EUR v rámci príspevku 2% dane. Táto suma zatiaľ nie je konečná, keďže 

finančné čiastky sa pripisujú na účet priebežne podľa postupu spracovania príslušnými 

finančnými úradmi.   

 

Na akcii „Jurmak na Jurkovičke“ sa vyzbierala suma 1070,- EUR, ktoré sú uložené na 

darovacom účte materskej školy s tým, že majú tvoriť základ finančných prostriedkov na 

rekonštrukciu oplotenia areálu MŠ.   

 

Na výtvarnej súťaži, na ktorej sa zúčastnili deti z našej MŠ, bolo finančnou sumou 70,- 

EUR ocenené umiestnenie tvorby zúčastnených detí, pričom táto suma bola uložená na 

darovacom účte MŠ.  

 

V rámci efektívneho využitia finančných prostriedkov Rodičovského združenia 

v rámci príslušného školského roku sa na budúci rok prisľúbilo v rámci rozpočtových 

možností financovanie kultúrnych aktivít detí v MŠ, ako je príspevok na zakúpenie pomôcok 

pre ľudový súbor „Čerešenka“, tanečný súbor „Lentilky“ a na výtvarný krúžok, keďže detičky 

v týchto aktivitách výrazne reprezentujú škôlku. 
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Riaditeľka MŠ prezentovala CD s piesňami pre deti, ktoré by sa zakúpilo kus do 

každej triedy a využívalo by sa v rámci vyučovacieho procesu, v cene 6,- EUR x 12 tried.  

 
Uznesenie: Objednávka CD s pesničkami pre deti, kus 6,- EUR x 12 tried, t.j. 72, EUR 
z prostriedkov účtu rodičovského združenia 
Za hlasovalo: 8 členov 
Proti: 0 členov       

 

Vzhľadom na množstvo práce, ktoré bolo zo strany hospodárky, Ing. Kaňuščákovej 

vynaložené na sumarizáciu všetkých účtovných dokladov za minulé obdobia a náklady, ktoré 

jej vznikajú priebežne s evidenciou všetkých platieb, vedením účtu, vedením jednoduchého 

účtovníctva, bola zo strany RR schválená mimoriadna odmena v sume 300,- EUR. 

 
Uznesenie: Vyplatenie mimoriadnej odmeny pre hospodárku RR, Ing. Slávku Kaňuščákovú, 
v sume 300,- EUR z prostriedkov účtu rodičovského združenia 
Za hlasovalo: 8 členov 
Proti: 0 členov          

 

 Členovia RR boli oboznámení s platobnou disciplínou k platbám rodičov za ZRPŠ 

v jednotlivých triedach. Dohodlo sa, že kto k definitívnemu termínu 15.7.2014 nebude mať 

uhradené finančné príspevky, na nasledujúci školský rok nebudú týmto deťom poskytnuté 

žiadne výhody plynúce z prostriedkov, ktoré sú poskytované z financií rodičovského 

združenia pre jednotlivé triedy (t.j. hygienické potreby, výtvarný materiál a pod., účasť na 

divadelných predstaveniach...) a tieto záležitosti budú plne v réžii rodičov dieťaťa. Táto 

skutočnosť bude rodičom, ktorých sa to týka, oznámená listom.         

 

Ad 4/ 

 

Na záver bolo dohodnuté, že najbližšie stretnutie bude organizované v novom školskom roku, 

v septembri 2014.   

 

Predsedníčka RR sa poďakovala za účasť.  

 

 

V Prešove dňa 25.6.2014 

 

 

 

Zápisnicu spísala:  -------------------------------   

                                 JUDr. Jana Balogová                                           

 

 

 

 

 Zápisnicu overila:  ---------------------------------  

                                   Ing. Katarína Feková  


