
S p r á v a    o      č i n n o s t i 
 

Rodičovského združenia pri Základnej škole na Ul. dargovských hrdinov 19, 
Humenné  

za šk. rok 2019/2020 
 
 

Rodičovské združenie je dobrovoľné združenie, ktoré je organizáciou Slovenskej rady 
rodičovských združení a pôsobí pri Základnej škole na Ul. darg. hrdinov 19, Humenné od roku 
2001. Činnosť RZ sa riadi ustanoveniami príslušných zákonov dotýkajúcich sa činnosti RZ, 
stanovami Slovenskej Rady Rodičovských združení a štatútom rodičovských združení. 
Členstvo v rodičovskom združení vzniká a obnovuje sa v každom novom šk. roku podpisom 
rodiča do zoznamu členov rodičovského združenia, do prezenčnej listiny na prvom 
rodičovskom združení v novom školskom roku. Rodičovské združenie je členom Slovenskej 
rady rodičovských združení. 

 
V šk. roku 2019/2020 vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19 sa 13.3.2020 

zatvorili všetky školy a školské zariadenia. Následne to malo vplyv na výchovno-vzdelávací 
proces, organizovanie rodičovských aktívov a zasadnutí výboru RZ  a na čerpaní finančných 
prostriedkov z rozpočtu rodičovského združenia. 

 
V šk. roku 2019/2020 tvorilo Rodičovskú Radu: 
 

31 koordinátorov tried 
Výkonný výbor pracoval v tomto zložení:  
predseda – PhDr. Vasilcová Jana, 5. ročník 
hospodár –Ing. Ondrej Babjarčík, 2. ročník 
tajomníčka, zapisovateľka – Ing. Sylvia Šajtárová, 4. ročník 
členovia – Ing. Ivana Lepótová – 1. ročník, Babári Monika – 6. ročník, Goffa Peter – 7. ročník, 
Martina Morozová – 8. ročník, Ing. Benjamín Blaha – 9. ročník,  p. Zuzana Žilinská – 3. ročník. 
 
Zo zástupcov rodičov v Rade školy  pôsobili: Ing. Ondrej Babjarčík –predseda RŠ, PhDr. Jana 
Vasilcová – tajomníčka, zapisovateľka, Martina Morozová, Ing. Benjamín Blaha – členovia RŠ.  

 
Pri rodičovskom združení pracovala revízna komisia v zložení: 
predsedníčka – p. Eva Pančáková  
členovia: p. Čopanová Lenka,  Ivana Kalaninová. 
Revízna komisia dohliada nad hospodárením rodičovského združenia, vykonáva kontrolu 

hospodárenie rodičovského združenia, sleduje dodržiavanie stanov a minimálne raz ročne 
vypracúva správu o výsledku kontroly – Revíznu správu, ktorú predkladá novej rodičovskej 
rade na jej prvom zasadnutí v novom šk. roku. 

Týmto všetkým členom výboru, ako aj jednotlivým koordinátorom tried ďakujem za ich 
aktívnu a tvorivú činnosť v rodičovskom združení.   

 
 
 



CŠV - celoškolský výbor rodičovského združenia zasadal: 2x (15.10.2019, 12.12.2019)   
 
Na jeho  zasadnutiach výbor spolu s prizvanými: p. riaditeľkou Mgr. Bodovou, zástupkyňou za 
1. stupeň Mgr. Alexovičovou, zástupcom za 2. stupeň Mgr. Alexovičom a vedúcou šk. jedálne 
p. Dudášovou prerokovával výchovno – vzdelávacie výsledky žiakov  počas školského roka, 
plánovanie a následné schválenie rozpočtu RZ, hospodárenie s finančnými prostriedkami RZ. 
Svojou spoluúčasťou sme sa podieľali na projektoch, do ktorých je škola zapojená, 
vypracovávali granty spolu s vedením školy, sledovali sme školské stravovanie, vykonávali 
administratívnu činnosť spojenú so správou RZ. O priebehu a záveroch jednotlivých 
zasadnutí sú spísané zápisnice. 
                             
Celoškolské a triedne rodičovské združenia sa uskutočnili 2x (triedne RZ 22.10.2019, 14.01. 
2020 – konzultačné RZ). 
 
Zasadnutie koordinátorov sa uskutočnilo:  1x 22.10.2019  
 
Na zasadnutie koordinátorov boli prizvaní hostia p. riaditeľka Mgr. Bodová, zástupkyňa 1. 
stupňa Mgr. Alexovičová, zástupca 2. stupňa Mgr. Alexovič a vedúca školskej jedálne p. 
Dudášová. Sledovali sme plnenie jednotlivých úloh v edukačnom procese, spoluprácu školy 
a rodiny, financovanie chodu školy a RZ, školské stravovanie a riešili sme pripomienky a 
požiadavky rodičov jednotlivých tried, a taktiež návrhy, pripomienky jednotlivých učiteľov. 
O priebehu a záveroch zasadnutia je spísaná zápisnica. 
 
Dňa 07.10.2019 sme sa zaregistrovali do notárskeho centrálneho registra určených 
právnických osôb na poukázanie podielu zaplatenej dane – 2 %. V roku 2020 bolo na účet RZ 
poukázaných 481,51 €. Touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli na činnosť RZ. 
Týmito finančnými prostriedkami môžeme skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole. 
Finančné prostriedky budú použité na nákup učebných pomôcok. 
Zostatok účtu k 31.8.2020 je vo výške 1 904,05 €. 
 
V šk. roku 2019/2020 poplatky do RZ predstavovali výšku 8€/1.dieťa v rodine, 4€/2.dieťa 
v rodine, polosirota,  0€/3. a ďalšie dieťa v rodine.  
Príjmy tvorili príspevky rodičov v celkovej výške: 4 068,- €, kreditné úroky 0,20 €, za zber 
papiera je zostatok k 31.8.2020 - 578,34 €, ktoré sú účelovo viazané pre potreby žiakov školy. 
Tieto finančné prostriedky Rodičovské združenie eviduje na svojich bankových účtoch 
a z nich boli zakúpené: 
                                     a/ prístrešok na bicykle v hodnote 2 650,- € 
                                     b/ šalátový chladiaci pult do jedálne v hodnote 1 746,- € 
                                     c/ faktúra za korčuľovanie žiakov v hodnote 292,50 €. 

 
 

 Celková výška všetkých rozpočtovaných prostriedkov RZ k 31.8.2020 je: v hotovosti 919,24 
€, finančných prostriedkov na flexiúčte (1 094,05 €), na sporiacom účte (1 901,39 €). 
Čerpanie finančných prostriedkov bolo na jednotlivé aktivity školy podľa zostaveného 
a schváleného rozpočtu vo výške 3 581,99 €, čo predstavuje 51,77 %.  Zostatok 
nevyčerpaných finančných prostriedkov je vo výške 3 336,68 €, čo predstavuje 48,23 % . 
Tieto finančné prostriedky sa prenesú do šk. roka 2020/2021. 



Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami RZ a Správa Revíznej komisie tvorí 
prílohu tejto správy. 

 
 
CšV RZ na svojom poslednom zasadnutí dňa 01.10.2020 prerokoval hospodárenie 

s finančnými prostriedkami a uzniesol sa na tom, že členské príspevky na tento školský rok sa 
zmenia: t.j.: členský príspevok je 4€/1.dieťa v rodine, 2€/2.dieťa v rodine, 0€/3. a ďalšie dieťa 
v rodine, polosiroty – 2 €. Termín na jeho vyzbieranie triednym učiteľom je určený do 
24.11.2020.   

 
 

V Humennom, 08.10.2020 
                                                                           

                PhDr. Jana Vasilcová    
      predsedníčka rodičovského združenia 


