
Záznam zo zasadnutia Rady rodičov RZ Železnička 

 
Deň konania:    09.04.2018 
Miesto konania:   Zborovňa ZŠ Železničná 14, Bratislava 

Celkový počet zasadajúcich: 15 

Počet zástupcov rodičov: 13 

Hostia:    Riaditeľka školy: Mgr. Macháčová; 

Zástupkyňa: Mgr. Murcinová,  

Stav uznášania schopný: áno 

 

Program: 

1. Správa o hospodárení rodičovského združenia 

2. Odstúpenie p. Žilkovej z funkcie hospodára 

3. Hlasovanie o pravidelnom príspevku žiačke Ninke 

4. Prehľad školských akcií na najbližšie mesiace a zhodnotenie školského plesu 

5. Informácia o zápise a žiadosť o príspevok na ceny v súťaži „Farebná stopa“ 

6. Žiadosť o príspevok na basketbalové dresy pre ôsmy a deviaty ročník 

7. Žiadosť o príspevok na ceny v súťaži „Projektiáda“ 

8. Žiadosť o príspevok na občerstvenie na akcii „Deň rodiny“ 

9. Odsúhlasenie výšky členského príspevku na školský rok 2018/2019 

10. Informácie o úspešných a aktuálne prebiehajúcich projektov podaných školou 

11. Otázky rodičov 

12. Ukončenie stretnutia a pozvanie na deň rodiny 

 

Ad. 1. Predsedníčka rodičovského združenia informovala o stave hospodárenia rodičovského 

združenia. V prílohe nájdete podrobnejšie údaje. 

 

Ad. 2. Hospodárka združenia p. Žilková sa vzdala funkcie. Povinnosti hospodára na seba do 

konca školského roku 2017/2018 preberá predsedníčka združenia, pričom pre zachovanie 

transparentnosti overí účtovný denník na konci roka podpredseda združenia. 

 

Ad. 3. V súvislosti s ťažkou životnou situáciou žiačky Ninky sa rada rodičov rozhodla 

prispievať žiačke na samostatný účet pravidelnou platbou 50,- Eur mesačne až do dovŕšenia 



18 rokov. Zároveň p. riaditeľka vyzvala zástupcov rodičov o informovanie ostatných rodičov 

o možnosti prispieť na účet pre Ninku a poďakovala rodičom, ktorí tak už urobili. 

Otázka: Ste za pravidelný príspevok 50,- Eur mesačne na účet pre žiačku Ninku do dovŕšenia 

18 rokov? 

Priebeh hlasovania: 

Za: 13 (všetci prítomní) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Rodičovské združenie odsúhlasilo príspevok 50,- Eur mesačne pre žiačku Ninku. 

 

Ad. 4. P. Riaditeľka informovala o pláne akcií na najbližšie mesiace: 

12.04.2018 – Triedny aktív 

13. a 14. 04.2018 – Zápis do 1. ročníka 

30.04.2018 – Riaditeľské voľno 

Prvý májový týždeň – „Anglický týždeň“ pre žiakov 4. až 9. ročníka 

26.05.2018 – „Deň rodiny“ 

 

Ad. 5. P. riaditeľka informovala rodičov o konaní zápisu do prvého ročníka. Uviedla, že škola 

má kapacitné možnosti pre otvorenie 3 tried prvákov, v prípade zvýšeného záujmu je 

schopná zabezpečiť až 4 triedy. Zároveň informovala o možnosti vyplnenia formulára na 

prihlasovanie prvákov na stránke školy (rodičia môžu vyplniť formulár elektronicky 

a následne ho vytlačiť). Súčasťou zápisu bude vyhodnotenie súťaže pre materské školy 

„Farebná stopa“. P. riaditeľka požiadala radu rodičov o príspevok na ceny do súťaže. Rada 

rodičov rozhodla, že príspevok vyplatí p. predsedníčka v rámci svojej kompetencie. 

 

Ad. 6. P. riaditeľka požiadala RR o príspevok na nákup basketbalových dresov pre žiakov 

vyšších ročníkov. 

Otázka: Súhlasíte, aby rodičovské združenie prispelo na nákup basketbalových dresov 

v celkovej sume cca 400,- EUR? 

Priebeh hlasovania: 

Za: 13 (všetci prítomní) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 



Rodičovské združenie odsúhlasilo príspevok cca 400,- EUR na nákup basketbalových dresov. 

 

Ad.7. P. riaditeľka požiadala RR o príspevok na nákup cien do súťaže „Projektiáda“. Uviedla, 

že tento školský rok najlepší žiaci predstavia svoje projekty v objekte „221“ formou 

konferencie.  

Otázka: Súhlasíte, aby rodičovské združenie prispelo na nákup cien do súťaže „Projektiáda“ 

v celkovej sume cca 700,- EUR? 

Priebeh hlasovania: 

Za: 13 (všetci prítomní) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Rodičovské združenie odsúhlasilo príspevok cca 700,- EUR na nákup cien do súťaže 

„Projektiáda“. 

 

Ad.8. P. riaditeľka požiadala RR o príspevok na občerstvenie na akcii „Deň rodiny“. Otázka: 

Súhlasíte, aby rodičovské združenie prispelo na občerstvenie na akcii „Deň rodiny“ v celkovej 

sume cca 500,- EUR? 

Priebeh hlasovania: 

Za: 13 (všetci prítomní) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Rodičovské združenie odsúhlasilo príspevok cca 500,- EUR na občerstvenie na akcii „Deň 

rodiny“. 

 

Ad.9. Rada rodičov odhlasovala výšku členského príspevku na školský rok 2018/2019. 

Príspevky na nový školský rok je možné uhrádzať už po 01.05.2018 

Otázka: Súhlasíte s výškou členského príspevku na školský rok 201/2019 30,- Eur ročne? 

Priebeh hlasovania: 

Za: 13 (všetci prítomní) 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Rodičovské združenie odsúhlasilo výšku členského na školský rok 201/2019 na 30,- Eur 

ročne. 



 

Ad.10. P. riaditeľka oznámila RR stav schválených, prebiehajúcich a budúcich projektov: 

• Zateplenie časti strechy na základe znaleckého posudku o havarijnom stave – 

Ministerstvo školstva (podané) 

• Zateplenie časti strechy  - Envirofond (podané) 

• Zateplenie vonkajšieho plášťa budovy na základe výzvy pre základné školy 

(plánované) 

• Revitalizácia interiéru telocvične – podlahy, elektroinštalácie, drevených obkladov 

resp. zrkadiel (podané)  

• Vytvorenie piatich odborných učební (hodnota projektu 180 000 Eur) – projekt je 

momentálne pozastavený kvôli nevysporiadaným pozemkom. V prípade ďalšieho 

meškania bude nutné zriadiť minimálne technickú učebňu (možná žiadosť o čerpanie 

príspevku od RR) 

• Švihadlá a vybavenie pre krúžok Skipping – VÚB, BSK (zrealizované) 

 

Ad.11. Otázky rodičov: 

• P. Žilková opäť predstavila rodičom projekt „Skate park“ na vybudovanie športoviska 

v rámci areálu školy. P. riaditeľka aj RR vyjadrili nesúhlas s umiestnením športoviska 

v areáli. Rozhodnutie má však len informatívny charakter. O prípadnej stavbe musí 

rozhodnúť vlastník, t.j. MČ Bratislava - Vrakuňa uznesením miestneho zastupiteľstva. 

• Prediskutovala sa aj obava rodičov z prvého stupňa o adresnom použití príspevkov 

rodičov na prvom stupni pre žiakov prvého stupňa. P. predsedníčka vysvetlila, že nie 

je možné rozdeľovať príspevky podľa stupňov resp. tried, zároveň dodala, že RR 

prispieva rovnomerne na prvý a druhý stupeň, pričom sa snaží aby z príspevkov malo 

osoh čo najviac žiakov. 

• Viacerí zástupcovia rodičov sa pýtali p. riaditeľky na možnosť odhlásenia stravy 

elektronicky. P. riaditeľka informovala rodičov o možnosti odhlásiť stravu 

prostredníctvom emailu helena.juranyiova@zszelba.sk 

 

Ad.12. P. riaditeľka na záver ešte raz všetkých rodičov pozvala na podujatie „Deň rodiny“  

 

Po prediskutovaní všetkých bodov predsedníčka stretnutie ukončila. 

Zapísal: Ing. Radoslava Andruchová, Ing. Matej Kukučka 



Príloha - Hospodárenie od 01.07.2017 do 09.04.2018 

   Príjmy Členské príspevky 2016/2017 - zostatok 11 977,41 

 
Členské príspevky 2017/2018 12 610,00 

 
Zber papiera 56,00 

 
Výťažok z plesu 907,98 

 
Podiel zaplatenej dane 2016 - zostatok 6 656,71 

 
Podiel zaplatenej dane 2017 8 841,52 

 Príjmy spolu 41 049,62 

   Výdavky 21 Počítače 12 659,00 

 
Pomôcky do fyzikálnej učebne 78,40 

 
Učebnice AJ+NJ 1 659,05 

 
Odborná literatúra - Biológia 247,08 

 
Pomôcky - Matematika 70,00 

 
Výlet (trieda, ktorá vyhrala celoročná súťaž)) 822,67 

 
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 spoloč. udalosti 188,74 

 
Cena do Tomboly 64,90 

 
Darčeky- zápis prvákov 161,90 

 
Poštovné 1,40 

 
Bankové poplatky 97,78 

 Výdavky spolu 18 474,97 

    Finančné prostriedky spolu 22 574,65 

 
z toho hotovosť 1 478,49 

 
z toho banka účet 2924892810 21 096,20 

    Finančné prostriedky na účte pre Ninku 2 360,32 
 


