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1Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia Rady rodičov Občianskeho združenia Sliačske pramene 

zo dňa 23.09.2021 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny – celkom 11 zástupcov tried 
  Mgr. Alžbeta Krúpová, riaditeľka ZŠ Andreja Sládkoviča 
 
Program zasadnutia: 

Otvorenie 
1. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 
2. Informácia o hospodárení OZ Sliačske pramene 
3. Voľba členov výkonného výboru OZ Sliačske pramene 
4. Určenie výšky príspevku do Rady rodičov na šk. rok 2021/2022 
5. Plán stretnutí OZ Sliačske pramene a triednych schôdzok na šk. rok 2021/2022 
6. Schválenie organizácie rodičovskej zábavy 
7. Schvaľovanie požiadaviek školy na čerpanie finančných príspevkov z OZ Sliačske pramene 
8. Diskusia 

Záver 
__________________________________________________________________________________ 
 
Otvorenie 
Zasadnutie otvorila a prítomných privítala predsedníčka Rady rodičov a OZ Sliačske pramene Martina 
Kuzmová.  
 
K bodu 1 
Predsedníčka za zapisovateľku navrhla p. Mikuškovú a za overovateľku zápisnice p. Benčíka. Za návrh 
hlasovali 10 prítomní, 1 sa zdržala (Mikušková). 
 
K bodu 2 
Predsedníčka prítomných oboznámila s hospodárením OZ Sliačske pramene v predchádzajúcom 
školskom roku. 
 
Zostatok k 31.08.2020:    

Bankový účet                  5 318,29 € 
 Pokladňa              78,40 € 
 SPOLU                  5 396,69 € 
 
Príjmy v školskom roku 2020/2021:  
 Členské príspevky v šk. roku 2020/2021               2 386,02 € 
 2 % z dane z príjmov                 3 922,77 € 
 Dar (PROJEKT)          400,00 € 
 SPOLU                   6 708,79 € 
 
Výdavky v školskom roku 2020/2021: 
 Rekonštrukcia školských dielní               2 750,00 € 
 Pracovné stoly do školských dielní              1 452,00 €  

Učebné pomôcky na matematiku (kružidlá)   111,60 € 
 Digitálna váha            96,56 € 
 Led osvetlenie       366,00 € 
 Zváracia šnúra, PVC      764,31 € 
 Odmeny za reprezentáciu a dar 9. ročník     512,00 € 
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 Vestník – poplatky za zverejnenie       3,50 € 
 Kopírovacie služby       16,06 € 
 Registrácia 2 % dane z príjmov          54,55 € 
 Bankové poplatky           70,86 € 
 PROJEKT: bicykel eko     100,00 € 
 PROJEKT: stojan na bicykle    126,00 € 
 SPOLU                 6 423,44 €   
     
Zostatok k 31.08.2021:    

Bankový účet                 5 603,70 € 
 Pokladňa        78,40 € 
 SPOLU                 5 682,10 € 
 
Pán Benčík vyjadril poďakovanie všetkým, čo sa podieľali na aktivitách spojených s propagáciou OZ 
Sliačske pramene a darovania 2% z daní z príjmov, čo sa odrazilo na vysokom náraste vyzberaných 
príspevkov. 
 
Prítomní zobrali na vedomie správu o hospodárení OZ Sliačske pramene jednohlasne. 
 
K bodu 3 
Výkonný výbor OZ Sliačske pramene bude pracovať v zložení: 
 Jaroslav Benčík  

Veronika Kalmáneková  
Martina Kuzmová 

 Andrej Roziak 
 Ivana Soukupová 
Za návrh hlasovali všetci prítomní. 
 
Výkonný výbor môže odsúhlasiť čerpanie z rozpočtu OZ Sliačskej pramene do max. výšky 300,- €. 
Za návrh hlasovali všetci prítomní. 
 
K bodu 4 
Predsedníčka otvorila diskusiu na zvýšenie príspevku do Rady rodičov a možnostiach platby poplatku 
cez EduPage: 

 Za zvyšovanie príspevku nebol nikto z prítomných zástupcov tried. Odôvodnili to tým, že 
rodičia sú na začiatku školského roka dosť finančne vyčerpaní inými poplatkami a výdavkami. 
OZ si dostatočne prilepšilo vyzbieranými príspevkami z 2 % z daní z príjmov a je potrebné 
vyvíjať opätovné úsilie práve týmto smerom. 

 Pani riaditeľka školy odporučila s platením príspevku do Rady školy cez Edupage ešte jeden rok 
počkať. O možnosti realizácie a následnej kontroly výberu príspevku sa ešte musí poradiť. 

 
Príspevok do Rady rodičov na školský rok 2021/2022 je vo výške 10,- € na rodinu (najstaršie dieťa 
nahlási, že príspevok odovzdalo aj za súrodencov). O výške príspevku budú rodičia informovaní 
triednymi učiteľmi. Termín odovzdania príspevku je do 31.10.2021. 
 
Za návrh hlasovali všetci prítomní. 
 
K bodu 5 
Stretnutia Rady rodičov sa budú odvíjať podľa potreby riešenia aktuálnych požiadaviek školy 
a naplánovaných aktivít OZ.  
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Plán triednych schôdzok v školskom roku 2021/2022: 

 Úvodné triedne stretnutia (spoločné) v dňoch od 29.09.2021 – 13.10.2021, zástupca triedy určí 
konkrétny termín po dohode s triednym učiteľom 

 Polročné v dňoch od 13.12.2021 – 17.12.2021, rodičia si dohodnú termín konzultácie 
s triednym učiteľom individuálne 

 Koncoročné dňa 31.05.2021, rodičia si dohodnú konzultáciu s triednym učiteľom individuálne 
 
Za hlasovali všetci prítomní. 
 
Predsedníčka požiadala členov Rady rodičov o propagáciu aktivít OZ na triednych schôdzach. 
 
K bodu 6 
Predsedníčka Rady rodičov prítomných požiadala o vyjadrenie k organizácii Rodičovskej zábavy.  
 
Prítomní sú za organizáciu Rodičovskej zábavy a zároveň stanovili termín konania na dňa 19.02.2022. 
Podľa vývoja epidemiologickej situácie a aktuálnych protipandemických opatrení sa určí termín 
mimoriadneho zasadnutia Rady rodičov k organizačnému zabezpečeniu Rodičovskej zábavy. 
Predsedníčka zatiaľ zabezpečí rezerváciu DJ a moderátora. 
 
Za návrh hlasovali všetci prítomní. 
 
K bodu 7 
Predsedníčka Rady rodičov predložila požiadavky na materiálno-technické zabezpečenie a výchovno-
vzdelávací proces v školskom roku 2021/2022. 
 
Požiadavky predmetovej komisie výchov: 
 Hudobné nástroje          150,00 € 
 Guľa (3 kg) na TV                 20,00 € 
 Ocenenia za reprezentáciu školy v speváckych súťažiach  100,00 € 
 SPOLU         270,00 € 
Za hlasovali všetci prítomní. 
 
Požiadavky na zakúpenie 14 ks basebalových rukavíc v celkovej hodnote 210,- € a 20 ks setu na bežecké 
lyžovanie v celkovej hodnote 4 000,- € schválené neboli. Na základe odporúčania pani riaditeľky nebola 
schválená ani investícia do nákup 6 ks CD prehrávačov pre 1. stupeň v hodnote 600,- €.  
 
Požiadavky komisie spoločenskovedných predmetov:  
 Ocenenia za reprezentáciu na literárnych a recitačných súťažiach 100,00 € 
 SPOLU         100,00 € 
Za hlasovali všetci prítomní. 
 
Požiadavky komisie prírodovedných predmetov: 
 Stôl do učebne biológie a chémie     678,00 € 
 SPOLU         678,00 € 
Za hlasovali všetci prítomní. 
 
Požiadavka na nákup 2 ks pracovných stolov s úložným priestorom na pomôcky do učebne biológie 
a chémie v celkovej hodnote 2 480,- € nebola podporená. 
  
Ostatné požiadavky: 

Výchovno-vzdelávacie podujatia         300,00 €  
 Mikulášsky darček         440,00 € 
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 Rozlúčka s deviatakmi       100,00 € 
 SPOLU          840,00 € 
Za hlasovali všetci prítomní. 
 
Predsedníčka odovzdala slovo riaditeľke školy, ktorá predložila požiadavku na zakúpenie skriniek do 
šatní pre všetkých žiakov 2. stupňa. Na základe vypracovanej cenovej ponuky sa jedná o 39 skrinkových 
setov pre 234 žiakov v hodnote 11 559,60 € (+ 300,- € doprava a montáž). Vzhľadom na to, že táto 
suma je mimo rozpočtu OZ Sliačske pramene, bol odsúhlasený nákup skriniek len pre 8. a 9. ročník 
s víziou dokúpenia ďalších skriniek v nasledujúcich školských rokoch. 
 
Riaditeľka zároveň predostrela požiadavku na nákup dvoch vstavaných skríň do učebne biológie 
a chémie. Prítomní pani riaditeľku požiadali o vyžiadanie cenovej ponuky od viacerých dodávateľov. 
Nákup skríň môže Rada rodičov zatiaľ len do predpokladanej výšky rozpočtu do konca roka 2021. 
  

Šatníkové skrinky 14 setov (+ podložky na topánky a doprava) 4 700,00 € 
 Vstavaná skriňa       1 200,00 €  
 SPOLU        5 900,00 € 
Za hlasovali všetci prítomní.  
 
Na zasadnutí boli schválené príspevky v celkovej výške 7 788,- €. 
 
K bodu 8 
Prítomní nemali žiadne návrhy do diskusie.  
 
Záver 
Predsedníčka Rady rodičov prítomným poďakovala za účasť na zasadnutí.  
 
Pani riaditeľka prítomných pozvala na obhliadku priestorov školských dielní a učebne biológie 
a chémie. Rade rodičov sa poďakovala za finančnú podporu rekonštrukcie školských dielní a nákup 
pracovných stolov a vedeniu mesta za zabezpečenie vybavenia učebne biológie a ekológie novými 
pracovnými stolmi.  
 
 
 
V Sliači, 23.09.2021 
 
 
Zapísala: 
 
Michaela Mikušková ......................................... 
 
 
Overovateľ: 
 
Jaroslav Benčík  ......................................... 
 
 


