
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RODIČOVSKEJ RADY RODIČOVSKÉHO 

ZDRUŽENIA PRI MATERSKEJ ŠKOLE NA JURKOVIČOVEJ ULICI 17, 

PREŠOV 

ZO DŇA 26.9.2016 
 

Program: 

1/ Otvorenie a privítanie 

2/ Schválenie Výkonnej rady pre šk. rok 2016/2017 

3/ Schválenie rozpočtu pre šk. rok 2016/2017 

4/ Evidencia detí a riešenie neplatičov 

5/ Využitie 2% dane 

6/ Diskusia k výdavkom z účtu Rodičovského združenia 

7/ Diskusia 

8/ Záver 

 

Ad 1/ 

 Stretnutie Rodičovskej rady (ďalej len RR) sa uskutočnilo za účasti jedenástich členov RR, 

riaditeľky MŠ, pani Tatiany Darákovej, zástupkyne Danky Veselovskej, predsedníčky RR Mgr. 

Miroslavy Priščákovej a hospodárky Ing. Slávky Kaňuščákovej. 

 Predsedníčka RR Mgr. Miroslava Priščáková privítala nových rodičov, oboznámila ich s 

chodom RR a s predbežným harmonogramom stretnutí počas šk. roka 2016/2017. 

 

Ad 2/ 

 Hospodárka Ing. Slávka Kaňuščáková požiadala členov RR o schválenie členov Výkonnej 

rady, keďže bolo potrebné zvoliť nového tajomníka a spoluhospodára.  Prebehlo hlasovanie za tento 

návrh. 

Uznesenie: Členmi Výkonnej rady pre šk. rok 2016/2017 sú: 

predsedníčka RR: Mgr. Miroslava Priščáková 

hospodárka : Ing. Slávka Kaňuščáková a Mgr. Miroslava  Maťufková 

tajomníčka: Mgr. Vladimíra Hodošiová. 

Za hlasovalo: 9 členov 

Proti: 0 členov 

Hlasovania sa zdržal: 1 člen 

  

 

 



Ad 3/ 

 Hospodárkou MŠ bol prezentovaný plánovaný rozpočet na šk. rok 2016/2017, v podobe, v 

akej je súčasťou tejto zápisnice. Prebehlo hlasovanie za takto predstavený rozpočet. 

Uznesenie: Rozpočet Rodičovského združenia, predpokladané príjmy a výdavky na školský rok 

2016/2017, je v podobe ako bol prezentovaný hospodárkou  RR Ing. Slávkou Kaňuščákovou. 

Za hlasovalo: 11 členov 

Proti: 0 členov 

Hlasovania sa zdržal: 0 členov 

 

Ad 4/ 

 Aktuálny počet detí v MŠ je 279, čo je v priemere 23 detí na jednu triedu. Zo 111 žiadostí museli 

odmietnuť 17 pre nedostatok miesta, avšak tieto deti boli umiestnené v iných MŠ. 

 Platobná schopnosť rodičov je oproti minulým rokom veľmi dobrá, avšak stále sa nájdu aj 

neplatiči, ktorí aj po opätovných žiadostiach nesplnili svoju povinnosť. Týmto neplatičom budú zaslané 

upomienky, spolu so zoznamom pomôcok, ktoré sú povinní kúpiť, ak danú dlžnú sumu neuhradia. 

 

Ad 5/ 

 Na úvod Riaditeľka MŠ poprosila o podporu materskej školy prostredníctvom príspevku 

poukázaním 2 % z dane v prospech MŠ. Príslušné tlačivá budú k dispozícii aj u učiteliek v 

jednotlivých triedach, ako aj s poučením a potrebnými informáciami na nástenkách v triedach. 

 Finančné prostriedky z 2% dane musia byť použité do 2 rokov od pripísania na účet, pričom 

musí byť spravený projekt, na čo boli peniaze použité. 

 Pani riaditeľka požiadala členov RR, aby si všímali výzvy na projekty a informovali MŠ v 

prípadoch, v ktorých by sa mohla do súťaže zapojiť. Prostredníctvom projektov si v minulosti škôlka 

zabezpečila napr. ďalšie dve pieskoviská pre 2 triedy, tým pádom má už každá trieda vlastné 

pieskovisko. 

 

Ad 6/ 

 V úvode bola spomenutá zmena účtu Rodičovského združenia – do ČSOB banky, kde boli 

ponúknuté výhodnejšie podmienky. Pôvodný účet bude ešte aktívny do konca roka 2016, po tomto 

termíne bude funkčný už iba nový účet. 

 Ďalej bola riešená otázka dlžnej sumy pre Slovenskú radu rodičovských združení (ďalej len 

SRRZ), keďže na poslednom zasadnutí RR bolo odhlasované vystúpenie zo SRRZ. Táto dlžná suma 

je vo výške 538,40 eur, pričom bola zaslaná žiadosť o akceptovanie zmluvnej pokuty vo výške 400 

eur. 

 



Ad 7/ 

 RR prediskutovala využitie finančných prostriedkov z darovacieho účtu na rekonštrukciu 

amfiteátra, ktorý je v dezolátnom stave. Na darovacom účte je 1.000 eur, MŠ ma ďalších 1.000 eur z 

projektu Raiffeisen banky. Je potrebné získať minimálne 3 cenové ponuky, informovať sa na 

stavebnom úrade,  čo je potrebné k takejto rekonštrukcii. 

 Ďalej sa diskutovalo o darčekoch pre predškolákov. Pani riaditeľka dostala ponuku na tričká 

s fotkou celej triedy, čo bolo predbežne odsúhlasené. Riešila sa otázka, či sa budú dávať darčeky 

všetkým deťom, ktoré sú v školskom roku 2016/2017 vedené ako predškoláci, alebo iba tým, ktorí 

naozaj nastupujú na Základnú školu. 

 V závere bolo spomenuté, že každoročná akcia VEČERNÍČEK, sa bude konať 26.10.2016. 

 

Ad 8/ 

 Na záver bolo dohodnuté, že najbližšie stretnutie RR sa predbežne uskutoční v týždni medzi 

7.11.-11.11.2016. 

Predsedníčka RR sa poďakovala za účasť. 

 

V Prešove dňa 26.9.2016 

 

Zápisnicu spísala: …...................................... 

Mgr. Vladimíra Hodošiová 

 

Zápisnicu overila: …....................................... 

Mgr. Miroslava Priščáková 


