
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RODIČOVSKEJ RADY RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA 

PRI MŠ NA JURKOVIČOVEJ ULICI 17, PREŠOV, ZO DŇA 08.09.2022 

 

 

PROGRAM:  

1/ Otvorenie a privítanie 

2/ Zvolenie Výkonnej rady na šk. rok 2022/2023 

3/ Oboznámenie sa so stavom finančných prostriedkov ku dňu 31.08.2022  

4/ Návrhy 

5/ Diskusia a záver 

 

Ad1/ 

 Stretnutie Rodičovskej rady /ďalej len RR/ sa uskutočnilo za účasti 11-tich členov RZ, 

vo vedení dosluhujúceho predsedu RR p. Štefana Škrečka a dosluhujúcej hospodárky                       

p. Kočtúchovej Lucie. 

Dosluhujúci predseda RR privítal všetkých členov ako aj nových členov RZ a oboznámil 

ich v krátkosti s chodom RZ. 

 

Ad2/  

 Dôležitým bodom programu zasadnutia RR bola nutnosť voľby nových členov                      

vo funkciách predsedu, hospodára a zapisovateľa pre nový šk. rok 2022/2023. 

P. Škrečko vyzval členov na podanie návrhov, prebehlo hlasovanie za predmetné 

návrhy. 

Uznesenie: Členmi Výkonnej rady pre šk. rok 2022/2023 sú: 

Predseda:  Parničanová Drahomíra 

Hospodár:  Dimov Eva 

Zapisovateľ:  Tchirová Lucia 

 

ZA  hlasovalo 11 členov 

Proti  hlasovalo  0 členov 

Zdržalo sa hlasovania  0 členov 

 

Poznámka: Dosluhujúci predseda RR p. Škrečko Štefan informoval novozvolenú predsedkyňu 

Výkonnej rady o dôležitosti a riešení administratívnych úkonov súvisiacich s odovzdaním                  

a preberaním prislúchajúcej agendy.  



Taktiež poukázal na možné oboznámenie sa so stanovami občianskych združení (akými sú 

RZ) a ich možnými zmenami. 

 

Ad3/ 

 Dosluhujúca hospodárka p. Kočtúchová Lucia ozrejmila stav finančných prostriedkov 

ku dňu 31.08.2022, a to nasledovne: 

- Bankový účet:  2 242,91 EUR 

- Pokladňa:   117,93 EUR 

Do konca mesiaca 09/2022 je potrebná realizácia úhrady poistenia v Generali. Úhrada „Web 

support“ je v tomto období ešte v právomoci súčasného hospodára – p. Kočtúchovej Lucie, 

a to opäť po jednohlasnom schválení členov RZ. 

 

Ad4/ 

 Na stretnutí bol predložený návrh novozvolenej predsedkyni p. Parničanovej o určení 

výšky dotácie pre potreby triedy.  O jeho výške sa hlasovalo nasledovne: 

 

Prítomní hlasujúci: 11 členov RZ 

ZA  hlasovalo 11 členov 

Proti  hlasovalo  0 členov 

Zdržalo sa hlasovania  0 členov 

Schválená dotácia pre potreby triedy:  6 EUR/dieťa 1. polrok 

      6 EUR/dieťa 2. polrok 

 

Celkový počet detí pre šk. rok 2022/2023 – 268. 

 

Ďalej sa v predstihu odsúhlasila výška príspevku ZRPŠ. Tá zostala nezmenená oproti 

minulému šk. roku 2021/2022. Počas triednych aktívov, rodičia odsúhlasili Smernicu o výške 

tohto príspevku.  

 

Prítomní hlasujúci: 11 členov RZ 

ZA  hlasovalo 11 členov 

Proti  hlasovalo  0 členov 

Zdržalo sa hlasovania  0 členov 



Spomínaný poplatok v rámci ZRPŠ je v sume 55€/školský rok. Ten je možné uhradiť 

buď v plnej sume na začiatku školského roka 2022/2023 alebo formou: 

- 15€ + 20€ v prvom polroku (15€ do konca mesiaca september, 20€ do konca októbra) 

- 20€ v novom roku, konkrétne do konca januára 2023. 

 

Ad5/ 

 Na záver bolo navrhnuté najbližšie stretnutie, najoptimálnejšie v priebehu 2-3 

týždňov od tohto stretnutia RZ. P.Škrečko a p.Parničanová najskôr musia zrealizovať všetky 

potrebné administratívne úkony pre zmenu funkcie.  

 

 

 

V Prešove 08.09.2022 

 

Zápisnicu spísal:   

Tchirová Lucia 

 

Zápisnicu skontroloval:  

Parničanová Drahomíra 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


