
 

RODIČOVSKÁ RADA - OBČIANSKE ZDRUŽENIE RODIČOV                                    

PRI ZŠ UL. ING. KOŽUCHA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI  

 

Z Á P I S N I C A 

zo schôdze RR - Občianskeho združenia rodičov konanej                         

dňa 05.11.2013 

 
Prítomní: Predsedovia triednych výborov v počte 27, viď prezenčná listina  

          PhDr. Bohuslav Vaľko, riaditeľ školy 

    Mgr. Daniela Dingová, zástupkyňa riaditeľa školy   

    Mgr. Jozef Bakó, zástupca riaditeľa školy   

               Jana Barbuščáková, ekonómka – účtovníčka RR-OZR  

 

PROGRAM: 
1. Otvorenie 

2. Informácia vedenia školy  → aktuálne  dianie na škole, dotazy, požiadavky predsedov 

triednych výborov na vedenie školy 

3. Informácia predsedov triednych výborov o priebehu septembrových (triedy  

1.ročníka), resp. októbrových triednych rodičovských združení 

4. Informácia ekonómky – učtovníčky RZ – OZR p.Barbuščákovej o aktuálnom stave 

účtu, pokladne, detto účet a pokladňa IND 

5. Voľba člena stravovacej komisie, resp. predsedu stravovacej komisie 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Uznesenie  

9. Záver 

 

 
K bodu 1 :  
 

     Schôdzu otvoril Ing. Šolc, privítal nových členov - zástupcov za prvé ročníky : Mgr. Ivana 

Šťastná 1.A, p. Natália Karpišová 1.B, p. Alica Šoltésová 1.C, p. Stanislav Lorko 7.A 

(nahradil p. Nicol Lauf) zároveň privítal zástupcov vedenia školy. Konštatoval, že OZR je 

uznášania schopné . 

  

 

K bodu 2: 
 

     Za vedenie školy sa ujal slova riaditeľ školy PhDr. Bohuslav Vaľko. Informoval 

prítomných o pripravovaných akciách a o aktuálnom dianí na škole v týchto oblastiach: 

- V školskej jedálni sa budú realizovať dni európskej kuchyne v príprave jedál, 

počas školského roka dôjde k rekonštrukcií vzduchotechniky, 

- v rámci prvého až deviateho ročníka sa aktívne používa technika, ktorá bola 

doplnená do viacerých tried, 

- postupne sa nabieha na výučbu v angličtine, začiatkom roka 2014 sa rozbehne 

postupne na druhom stupni vyučovanie  v oblasti „Región Spiš“, 

- v roku 2014, resp. v prípade časovej tiene v r. 2015 sa pripravuje akadémia pri 

príležitosti 50. výročia založenia školy, 

- pripravuje sa v rámci Amavetu exkurzia → Bratislava - Festival vedy a techniky, 

prezentácia merania času, návšteva parlamentu.   



 

 

     Slova sa ďalej ujala pani zástupkyňa Mgr. Daniela Dingová, ktorá podala prítomným  

informácie ohľadom : 

- aktivita žiakov v septembri, októbri: výprava nádeje 

- pre 1.ročník : ekotýždeň – besedy, ukážky, živé zvieratá 

- ocenenie „ Zelená škola“, ktoré sa preberalo v Košiciach 

- deň jablka 

- v septembri imatrikulácia prvákov 

- návšteva domova dôchodcov spojená s vystúpením a programom pre jeho 

obyvateľov 

 

     Zástupca riaditeľa školy  Mgr. Jozef Bakó informoval prítomných o začiatku fungovania  

CVČ na škole od 01.10.2013. V rámci mesta Spišská Nová Ves pôsobia štyri CVČ na 

základných školách a CVČ Adam mimo škôl. 

 

 

K bodu 3 : 
       

      Prítomní predsedovia triednych výborov informovali o priebehu triednych rodičovských 

združení a o účasti rodičov na nich. V rámci tohto bodu bolo vyslovená požiadavka na 

doplnenie žalúzií v triede 6.C. Reagoval na to PhDr. Bohuslav Vaľko prísľubom, že sa to 

dorieši v rámci finančných zdrojov školy. 

 

K bodu 4 : 
 

     Ekonómka – účtovníčka  RR - OZR p. Jana Barbuščáková, informovala prítomných 

o aktuálnom stave účtu k 30.10.2013. 

 

                                  OZ :                                      IND : 

  stav bankového účtu         5 965,23 €                            3 488,89 €    

   a  pokladne                          558,16 €                                349,83 €     
 

 

K bodu 5, 

  
     Nakoľko nebol zvolený nový člen stravovacej komisie, táto bude naďalej pôsobiť ako 

dvojčlenná (za rodičov) + Mgr. Valéria Mecková (za pedagogický zbor), pričom prítomní 

predsedovia triednych výborov zvolili za predsedníčku komisie p. Eriku Erhardtovú 

 

 

K bodu 6,7 : 
  

     Rodičia žiakov 7.ročníka sa informovali u vedenia školy o uskutočnení lyžiarskeho 

výcviku. 

 Vedenie potvrdilo lyžiarsky výcvik v Poráčskej doline s ubytovaním, pokiaľ bude 

dostatočný záujem zo strany žiakov. V prípade malého záujmu sa presunie na budúci školský 

rok. 

     Mgr. Kirol upozornil na veľký počet žiakov v školskom klube detí, pričom sú tam 

zastúpené viaceré ročníky a je pre nich malý priestor. K tomuto sa pridali viacerí zástupcovia 

rodičov. Vedenie školy reagovalo vysvetlením → žiaci prichádzajú do ŠKD postupne 

a prestriedávajú sa pri vypracovávaní školských úloh. Zároveň riaditeľ školy PhDr. Vaľko 

zdôraznil, že len takýmto spôsobom je možné finančne zabezpečiť ŠKD na škole, uspokojiť 



 

všetky požiadavky rodičov o umiestnenie dieťeťe v ŠKD  a deklaroval, že do konca r. 2013 sa 

poplatok za ŠKD meniť nebude. 

     Ďalej rodičia upozornili na nevyhovujúci stav ihriska pre žiakov a z toho vyplývajúci 

nebezpečný pohyb na ňom. Vedenie školy informovalo rodičov, že sa plánuje rekonštrukcia, 

resp. úprava ihriska, ale keďže finančné prostriedky na to nie sú, tak je to potrebné pripraviť 

združené financovanie na materiál a svojpomocné práce na realizáciu., pričom chce osloviť 

rodičov a firmy (žiadosti, výzvy,....). 

 

 

K bodu 8: 

  
     Na základe bodu 6,7 sa dáva do uznesenia :  

     Vedenie školy zastúpené PhDr. Vaľkom a zástupcovia rodičov Ing. Kešeláková                

a Ing. Fabianová vypracujú žiadosť za účelom oslovenia  Embraco Slovakia, s.r.o. → 

sponzoring  pri rekonštrukcií ihriska v areáli školy. 

 

 

K bodu 9 : 
  

     Predseda RR a OZR Ing. poďakoval prítomným  za aktívnu účasť a spoluprácu 

a zasadnutie ukončil.  

     Požiadal predsedov triednych výborov IND o zotrvanie z dôvodu potreby  ďalšej diskusie 

týkajúcej sa tried IND.   

 

     Predseda triedneho výboru 7.A triedy p. Lorko predniesol prítomným svoj zámer založiť 

nadáciu za účelom dofinancovávania IND tried prostredníctvom vkladov rodičov na účet 

nadácie. 

     Z ďalších 9 predsedov triednych výborov IND tried všetci boli proti založeniu nadácie → 

nie je dôvod ani potreba. Všetci sa jednohlasne vyjadrili, že terajší stav je vyhovujúci, 

transparentný, prehľadný, resp. priehľadný  → samostatný účet IND, samostatná pokladňa 

IND, samostatné účtovníctvo IND, schvaľovanie väčších a veľkých investícií predsedami 

triednych výborov IND tried – všetko od 01.09.2010 pod zastrešením Občianskeho združenia 

rodičov ZŠ Ul. Ing. Kožucha Spišská Nová Ves (rozhodovanie o malých investíciách, resp. 

o použití malých finančných čiastkach → rýchle a operatívne riešenia vzniknutých potrieb 

žiakov IND sú v právomoci predsedu).  

      

     Na základe vyššie uvedeného predsedovia triednych výborov tried IND vydali 

nasledovné uznesenie:    

     Výber poplatku IND, vedenie účtu a pokladne tried IND, účtovníctvo, schvaľovací 

proces pri uvoľňovaní a nasledovnom použití finančných prostriedkov bude realizovaný 

i naďalej Občianskym združením rodičov ZŠ Ul. Ing. Kožucha Spišská Nová Ves. 

  

                                                                        
Zapísal : Ing. Igor Geletka, Ing. Vladimír Šolc  

V Spišskej Novej Vsi, 05.11.2013 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Ing.Vladimír Šolc, v.r.                                                                           

                                                                                                               predseda  RR-OZR                                                                                               
 

Prílohy : Prezenčná listina  

Rozdeľovník:  PhDr. Bohuslav Vaľko, riaditeľ školy 


