
RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI MŠ Jurkovičova 

 

ZLOŽENIE RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA V ŠK. ROKU 2022/2023 

 

PREDSEDA:  PARNIČANOVÁ DRAHOMÍRA 

HOSPODÁR :  DIMOV EVA 

ZAPISOVATEĽ : TCHIROVÁ LUCIA 

 

 Členovia RZ: 

 1.trieda: Tchirová Lucia 

 2.trieda: Karamanová Ľudmila 

 3.trieda: Petruščáková Anna 

 4.trieda: Pavelková Adriana 

 5.trieda: Klimko Marianna 

6.trieda: Ondrejová Iveta 

 7.trieda: Verčimák Vladimír 

 8.trieda: Latta Adrián 

 9.trieda: Parničanová Drahomíra 

 10.trieda: Osif Stanislav 

 11.trieda: Dimov Eva 

 12.trieda: Semanco Martin 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RODIČOVSKEJ RADY RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA 

PRI MŠ NA JURKOVIČOVEJ ULICI 17, PREŠOV, ZO DŇA 07.10.2022 

 

 

PROGRAM:  

1/ Otvorenie a privítanie 

2/ Informovanie rodičov s postupom pri zmene predsedu – štatutára a hospodára 

3/ Návrh rozpočtu, resp. hlasovanie za čerpanie financií do konca kalendárneho roka 2022 

4/ Ďalšie návrhy + diskusia 

5/ Záver 

 

Ad1/ 

Stretnutie Rodičovskej rady /ďalej len RR/ sa uskutočnilo za účasti šiestich členov RZ, 

a to vo vedení nového predsedu – štatutára pani Parničanovej Drahomíry a novej hospodárky 

pani Dimov Lucie.  

Predseda RR privítal prítomných členov a neprítomných ospravedlnil z dôvodu 

pracovných povinností. K dispozícii pani Parničanovej boli neskôr online, prostredníctvom 

mobilnej aplikácie.  

 

Ad2/  

 Predseda informoval rodičov o postupe pri zmene funkcií. Pani Parničanová totiž 

očakávala tlačivo, ktoré jej odoslala Slovenská rada rodičovských združení. Tlačivo prijala tohto 

dňa, t.j. 07.10.2022. Až s týmto tlačivom môže nový predseda navštíviť notára i banku, 

z dôvodu zmeny majiteľa účtu. Z tohto dôvodu, doposiaľ nebolo možné nahliadať                               

do finančných dokumentov.   

 Pani Dimov taktiež ešte nemá spôsobilosť manažovať finančné prostriedky, avšak                    

po stretnutí s pôvodnou hospodárkou p. Kočtúchovou, mohla informovať rodičov, že zostatok 

financií v rámci ZRPŠ je približne 7500 eur (ďalej len symbolom €). 

 Z tohto vyplýva, že aktuálne stretnutie RR sa realizuje s vedomým orientačných čísel 

a súm.   

 

Ad3/ 

 Predseda informoval rodičov o poskytnutí sumy 750€ vedeniu MŠ k nákupu kostýmov. 

Tie využije druhá trieda na predstavenie v rámci Svetového dňa výživy. Kostýmy však ostanú 

na pôde MŠ k zapožičiavaniu, budú prístupné všetkým deťom MŠ.   



 Ďalej, predseda prešiel k návrhom rozpočtu, ktorý budú rodičia postupne uvoľňovať 

MŠ Jurkovičova.  

Najskôr rodičia prekonzultovali podujatie: divadielka. Doposiaľ sa v rámci financií ZRPŠ 

uvoľňovala suma 1.30€/dieťa. Návrh predsedu je zvýšiť sumu na 2€/dieťa vzhľadom                              

na aktuálnu situáciu, na vyššie výdavky. 

 

Druhým významným podujatím je Večerníček v MŠ. Ide o podujatie, ktoré sa uskutoční 

26.10., kde s dieťaťom trávi chvíle i jeden rodič. V triede sa venujú tvorbe halloweenskych 

dekorácií. Bude sa ochutnávať guľáš, v Zasadačke vedenia MŠ rodičia ochutnajú pomazánky, 

ktoré Jedáleň MŠ ponúka deťom. Počas toho sa zrealizuje aj vystúpenie hudobnej skupiny.  

Doposiaľ sa v rámci financií ZRPŠ poskytovala suma 2€/dieťa. Návrh je zvýšiť sumu                    

na 5€/dieťa s ohľadom na to, ako aktuálne ceny na trhu rapídne stúpli.  

    
ZA návrh   6 prítomných členov (následne 6 členov online) 

PROTI návrhu   0 členov 

ZDRŽALO sa hlasovania 0 členov 

 
 Predseda sa začal venovať dňu sv. Mikuláša. Pani Parničanová  informovala rodičov, že 
deň pred týmto sviatkom budú mať detičky divadielko. V deň sviatku, Mikuláš príde na koči 
spolu s vrecami, v ktorom budú balíčky pre deti. Spoločne tiež vysvietia stromček.  

MŠ teda tohto roku zabezpečí veľké mikulášske vrecia pre každú triedu. Jednotlivé 
balíčky pre deti budú obsahovať sladkosť, ovocie, logickú hračku. 

Doposiaľ sa v rámci financií ZRPŠ poskytovala suma 5€. Vedenie MŠ od nás nepotrebuje 
vyšší príspevok. Návrh je teda ponechať sumu 5€/dieťa. 
 
ZA návrh   6 prítomných členov (následne 6 členov online) 

PROTI návrhu   0 členov 

ZDRŽALO sa hlasovania 0 členov 

 
 Na neposlednom mieste, veľmi dôležité bolo spomenúť Vianoce. V minulom šk.roku 
2021/2022 dostala MŠ z financií ZRPŠ sumu 150€/triedu. Za túto sumu pedagógovia nakúpili 
deťom pod stromček darčeky, a to podľa potrieb daných žiakov. Predseda je naklonený tejto 
myšlienke i počas tohto šk.roka.  
 
ZA návrh   6 prítomných členov (následne 6 členov online) 

PROTI návrhu   0 členov 

ZDRŽALO sa hlasovania 0 členov 

 
 



 Po odsúhlasení tohto rozpočtu, ZRPŠ poskytne MŠ Jurkovičova do konca kalendárneho 

roka 2022 orientačnú sumu vyše 5000€. 

 

Ad4/ 

Po ukončení hlasovania rozpočtu, jeden z rodičov predstavil návrh, a to zakúpiť kryty 

na pieskoviská. Kryty/plachty na pieskoviská by mali svoje opodstatnenie jednak kvôli rôznym 

zvieratkám (túlavé mačky, vtáctvo a i.) a tiež by slúžili ako ochrana piesku pred nepriaznivým 

počasím.  

 Tento návrh rodiča musí predseda prekonzultovať s vedením MŠ. 
 

Ad5/ 

 Predseda poďakoval prítomným rodičom za účasť. Informoval ich o najbližšom 

stretnutí v novom roku 2023, a to za účelom schválenia rozpočtu pre MDD a pre predškolákov. 

Zároveň, rodičia spoločne prekonzultujú Školu v prírode a iné podstatné záležitosti.  

 

 

 

V Prešove 07.10.2022 

 

Zápisnicu spísal a prekontroloval:   

Drahomíra Parničanová 

 

 

  

 

 

 

 

 


