
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 21.03.2023 

 

 

PROGRAM:  

1/ Otvorenie a privítanie  

2/ Oboznámenie sa s aktuálnym stavom finančných prostriedkov Rodičovského združenia      

    (ďalej len RZ) 

3/ Doriešenie otvorených záležitostí 

4/ Prerokovanie návrhov k Medzinárodnému dňu detí (ďalej len MDD) 

5/ Prerokovanie návrhov – prezent pre predškolákov 

6/ Rezortný deň v MŠ – 28.3.2023 

7/ Diskusia a záver 

 

Ad1/ 

 Stretnutie Rodičovskej rady /ďalej len RR/ sa uskutočnilo za prítomnosti ôsmich 

členov RZ, vrátane predsedníčky RR p. Drahomíry Parničanovej. 

P. Parničanová privítala zúčastnených a v krátkosti definovala hlavné body stretnutia. 

Ad2/  

Aktuálny stav finančných prostriedkov na účte RZ ku dňu 21.03.2023 je 5.300 EUR. 

Nepredpokladá sa nárast tohto rozpočtu. 

Ad3/   

 V rámci minuloročnej dodávky záhradných domčekov v počte 3 kusy, prebehla 

diskusia ohľadom ich montáže/ukotvenia. S ohľadom na bezpečnosť je potrebné nájsť 

oprávnenú osobu/spoločnosť, ktorá by bola ochotná to realizovať. P. Karamanová                      

má kontaktovať skúseného montážnika a zistiť, či by túto službu vedel v blízkej dobe 

zabezpečiť a tiež v akej cene. Rodičia sa posnažia o promptné riešenie, aby sa najmä 

predškoláci stihli tešiť z týchto domčekov. 

Ad4/ 

 V minulom roku predstavoval peňažný príspevok na MDD čiastku 5,00 EUR/dieťa.              

Vzhľadom na infláciu, na stretnutí bol predložený návrh o jeho navýšenie zo sumy 5 EUR                     

na 7,00 EUR/dieťa. Prebehlo hlasovanie. 

Prítomní hlasujúci: 8 členov RZ 

ZA  hlasovalo 8 členov 

Proti  hlasovalo  0 členov 

Zdržalo sa hlasovania  0 členov 



Vedenie MŠ prednieslo návrh zakúpiť pre každé dieťa pri príležitosti MDD tablet na kreslenie. 

Prítomní rodičia s týmto návrhom súhlasili. Jeho cena sa pohybuje vo výške schválených 7,00 

EUR/ks. V rámci MDD do každej triedy pribudnú aj dva druhy stavebníc (svetelná 

a magnetická). Na tieto stavebnice vedenie MŠ použije sumu 1139,76 EUR. Na neposlednom 

mieste, každé dieťa si domov ako prezent odnesie nerezovú fľašu s logom našej MŠ                      

ako prezent. 

Ad5/ 

 Čo sa týka predškolákov, peňažný príspevok 5,00 EUR/dieťa sa v porovnaní s minulým 

šk.rokom nemení. Avšak v prípade, ak bude potrebné príspevok zvýšiť, rodičia sú za tento 

návrh. Vedenie MŠ má pre detičky zabezpečené knihy. Predseda navrhol rodičom rozhodnúť, 

čo zabezpečí pre deti práve organizácia ZRPŠ. Jedným z predložených návrhov bolo 

zakúpenie vrecúška a uteráčika s menom dieťaťa. Prebehlo hlasovanie. 

Prítomní hlasujúci: 8 členov RZ 

ZA  hlasovalo 8 členov 

Proti  hlasovalo  0 členov 

Zdržalo sa hlasovania  0 členov 

 

Ad6/ 

 Dňa 28. marca sa v MŠ uskutoční Rezortný deň MŠ Jurkovičova, laicky, Deň 

zamestnancov. Predseda predniedol návrh zakúpiť každému zamestnancovi (v počte 45) 

malý prezent, ako znak úcty rodičov k zamestnancom. Po prekonzultovaní, prítomní rodičia 

súhlasili a zároveň sa zhodli na uvoľnení čiastky 2.50 EUR  z rozpočtu ZRPŠ na každého 

zamestnanca tejto MŠ. V tejto sume zabezpečí p. Tchirová dodanie ruží.  

Ad7/ 

 V rámci diskusie, rodičia pripomenuli obnovenie zaužívaného umývania zúbkov u detí. 

Vedenie bolo vyzvané vyjadriť sa k tomuto návrhu. Avšak, na základe stále platnej vyhlášky 

súvisiacej s COVID opatreniami, táto činnosť do odvolania nie je možná. Predpokladá sa, že 

od nového šk. roka, t.j. od septembra, bude možné, aby si deti v MŠ pred spaním umývali 

zúbky. 

 V neposlednom rade, za zmienku stojí aj uverejnenie informácií ohľadom poukázania 

2 % z dane na web stránke MŠ Jurkovičova. 

 Na záver sa predsedníčka p. Parničanová poďakovala všetkým zúčastneným 

a pripomenula, že s rodičmi je naďalej v kontakte prostredníctvom online aplikácie. 

 

 

 



V Prešove 21.03.2023 

 

Zápisnicu spísal: ......................................................  

Tchirová Lucia 

 

Zápisnicu skontroloval: ............................................ 

Parničanová Drahomíra 


