
Záznam zo zasadnutia Rady rodičov RZ Železnička 

 
Deň konania:    10.09.2018 
Miesto konania:   Zborovňa ZŠ Železničná 14, Bratislava 

Celkový počet zasadajúcich: 28+1 

Počet zástupcov rodičov: 25 

Hostia:    Riaditeľka školy: Mgr. Macháčová; 

Stav uznášania schopný: áno 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba členov výkonného výboru RR 

3. Správa o hospodárení rodičovského združenia 

4. Žiadosť o príspevok na nákup didaktického SW k šlabikárom pre 1. ročník 

a interaktívnym učebniciam biológie a chémie. 

5. Žiadosť o príspevok na nákup projektorov do tried 

6. Žiadosť o príspevok na materiálne zabezpečenie ŠDK 

7. Žiadosť o príspevok na nákup chýbajúcich učebníc 

8. Rôzne 

9. Ukončenie stretnutia 

 

Ad. 1. Predsedníčka rodičovského združenia p.  Andruchová  otvorila  zasadnutie  rady  

rodičov,  pričom  informovala  zúčastnených o programe stretnutia. Podľa stanov RZ boli 

odvolaní členovia výkonného výboru za rok 2017/2018. Zároveň zástupcovia tried svojím 

podpisom potvrdili súhlas s použitím osobných údajov za účelom informovania o činnosti RR, 

predovšetkým nedoplatkov na členských príspevkoch. 

 

Ad. 2. Členovia rady rodičov volili členov výkonného výboru (VV) Rady rodičov. Členmi VV sú 

predseda, podpredseda a hospodár: 

Otázka: Súhlasíte, aby predsedom VV  bola p. Radoslava Andruchová? 

Výsledky hlasovania:  

Za: 25 (všetci prítomní) 

Proti: 0 



Zdržal sa: 0 

Za predsedu bola zvolená p. Radoslava Andruchová. 

 

Otázka: Súhlasíte, aby podpredsedom VV  bol p. Kukučka Matej? 

Výsledky hlasovania: 

Za: 25 (všetci prítomní) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Za podpredsedu bol zvolený p. Matej Kukučka. 

 

Otázka: Súhlasíte, aby hospodárom VV  bola p. Monika Onderková? 

Výsledky hlasovania: 

Za: 25 (všetci prítomní) 

Proti:0 

Zdržal sa:0 

Za hospodára VV bola zvolená p. Monika Onderková. 

 

Ad. 3. Novozvolená predsedníčka rodičovského združenia informovala o stave hospodárenia 

rodičovského združenia. V prílohe nájdete podrobnejšie údaje. 

 

Ad. 4. Pani riaditeľka predstavila RR nové interaktívne šlabikáre a učebnice biológie 

a chémie. Zároveň požiadala RR o príspevok na nákup SW k interaktívnym učebniciam vo 

výške 360,- Eur. Poskytnutie príspevku bolo odsúhlasené hlasovaním. 

Otázka: Súhlasíte, aby rodičovské združenie prispelo na nákup SW k interaktívnym 

učebniciam vo výške 360,- Eur? 

Výsledky hlasovania: 

Za: 25 (všetci prítomní) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Rodičovské združenie odsúhlasilo príspevok 360,- Eur na nákup SW. 

 

Ad. 5. Pani riaditeľka požiadala RR o príspevok na 8ks dataprojektorov. Týmto nákupom by 

sa dosiahol želaný stav – dataprojektor v každej učebni. Jednotková cena na základe cenovej 



ponuky je 420,- Eur za kus. Na poskytnutie príspevku RR použije prostriedky vyzbierané z 2% 

daní za rok 2016 a časť prostriedkov prijatých za rok 2017. Poskytnutie príspevku bolo 

odsúhlasené hlasovaním. 

Otázka: Súhlasíte, aby rodičovské združenie prispelo na nákup 8ks dataprojektorov v celkovej 

výške 8*420,-, t. j. 3.360,- Eur? 

Výsledky hlasovania: 

Za: 25 (všetci prítomní) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Rodičovské združenie odsúhlasilo príspevok 3.360,- Eur na nákup dataprojektorov. 

 

Ad.6. Pani riaditeľka požiadala RR o príspevok na materiálne zabezpečenie ŠKD. Ide o nákup 

dvoch lavičiek na prezliekanie v celkovej hodnote 320,- Eur a zabezpečenie nových krúžkov 

v ŠKD vo výške 40,- Eur na blok (12x 40,-Eur) Jedná sa o krúžky pre všetky deti, ktorý sa bude 

konať pravidelne každú stredu od 14:00 do 15:00, pričom zameranie krúžku sa bude meniť 

na mesačnej báze. Deti si tak budú môcť vyskúšať rôzne aktivity a rozšíriť si telesné aj 

mentálne zručnosti.  

 

Otázka: Súhlasíte, aby rodičovské združenie prispelo na materiálne zabezpečenie ŠKD sumou 

800,- EUR? 

Výsledky hlasovania: 

Za: 25 (všetci prítomní) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Rodičovské združenie odsúhlasilo príspevok 800,- Eur na materiálne zabezpečenie nového 

krúžku. 

 

Ad.7. Na základe podnetov rodičov ohľadom chýbajúcich učebníc (najmä dejepisu pre 

deviatakov) pani riaditeľka požiadala RR o príspevok na nákup chýbajúcich učebníc. 

Poskytnutie príspevku bolo odsúhlasené hlasovaním. 

Otázka: Súhlasíte, aby rodičovské združenie prispelo na nákup chýbajúcich učebníc? 

Výsledky hlasovania: 

Za: 25 (všetci prítomní) 



Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Rodičovské združenie odsúhlasilo príspevok na nákup učebníc. Výšky príspevku schváli 

predsedníčka RR v rámci svojej právomoci. 

 

Ad.8. Pani riaditeľka odpovedala na otázky rodičov týkajúce sa rozvrhu, organizácie 

školského roka a školskej jedálne. Informovala o prebiehajúcej oprave striech v celom areáli 

(realizované z prostriedkov Envirofondu), o možnosti využitia asistentov vyučujúcich v rámci 

projektu „Spolu sa nám lepšie učí“  a odovzdala predsedníčke faktúry za nákup učebníc AJ 

(nákup odsúhlasený v minulom šk. r.). 

 

Ad.9. Pani riaditeľka v závere stretnutia popriala všetkým veľa šťastia v novom školskom 

roku a pripomenula termín triednych aktívov v Novembri 2018. Termín ďalšieho zasadnutia 

RR sa stanovil na 6.11.2018 

 

Po prediskutovaní všetkých bodov predsedníčka stretnutie ukončila. 

Zapísal: Ing. Radoslava Andruchová, Ing. Matej Kukučka 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha - Hospodárenie od 01.09.2017 do 31.08.2018 
   
Príjmy Členské príspevky 2016/2017 - zostatok 11 977,41 

 Členské príspevky 2017/2018 12 790,00 

 Členské príspevky 2018/2019 4 800,00 

 Zber papiera 56,00 

 Výťažok z plesu 907,98 

 Podiel zaplatenej dane 2016 2 839,23 

 Podiel zaplatenej dane 2017 6 468,83 

 Príjmy spolu 39 839,45 
   

Výdavky Učebnice AJ+NJ 1 659,05 

 Odborná literatúra - Biológia 247,08 

 Pomôcky - Matematika 70,00 

 Výlet (trieda, ktorá vyhrala celoroč. súťaž)) 2 108,77 

 Imatrikulácia prvákov 179,45 

 Kľúče na bicykláreň 11,00 

 Dary jesene 245,97 

 Poplatok Obchodný vestník 3,50 

 Šaliansky Maťko 45,25 

 Matematický expres-štartovné 31,50 

 Štartovné Rope-skipping 470,00 

 Novoročný 5-boj 118,49 

 Vianočné trhy a besiedka-kapustnica 416,57 

 Divadelné predstavenie-spanie v škole 250,00 

 Virtuálna knižnica 198,72 

 Premium balík 2018 399,00 

 Notárske poplatky 54,60 

 Riad a obrusy spol. udalosti 188,74 

 Cena do Tomboly 64,90 

 štartovné Englishstár 168,00 

 Doprava-súťaže 800,00 

 Darčeky- zápis prvákov 161,90 

 Darčeky - koniec šk. roka 2017/2018 210,61 

 Odmeny - súťaž Recyklujeme  93,88 

 Deň rodiny 500,00 

 Projektiáda 245,67 

 Basketbalové dresy 380,00 

 Odmeny- farebná stopa 138,37 

 Poštovné 1,40 

 Bankové poplatky 215,50 

 Výdavky spolu 9 677,92 

   
 Finančné prostriedky spolu 30 161,53 

 z toho hotovosť 102,31 

 z toho banka účet 2924892810 30 059,22 

   
 Finančné prostriedky na účte pre Ninku 2 532,32 

 


