
Matejka – občianske združenie, J.D.Matejovie 539, 033 01 LIPTOVSKÝ HRÁDOK

Zápisnica 

zo zasadania rodičovskej rady občianskeho združenia Matejka.

Miesto konania: ZŠ s MŠ J.D.Matejovie,  Lipt. Hrádok
Dátum konania: 2.10.2012 o 15,30hod.
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 
Program:

1. Otvorenie 
2. Prezentácia novej rodičovskej rady
3. Voľba výkonného výboru
4. Voľba zástupcov rodičov do rady školy
5. Určenie výšky členského na školský rok 2012/2013
6. Schválenie rozpočtových položiek podľa požiadaviek školy
7. Prejednanie zásad hospodárenia
8. Prejednanie kompetencií štatutárnych zástupcov
9. Rôzne

Ad. 1: Zasadnutie otvoril  člen prípravného výboru občianskeho združenia Ing. Juraj Veselý. 
Privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia. Ospravedlnil p. riaditeľku, Ing. 
Ľubicu Dronzekovú a členov rady p. Kaspera, p. Lištiakovú a p. Vongreja z účasti na jednaní. 
Ad.  2:  Ing.  Juraj  Veselý vykonal  prezentáciu  prítomných  a  skontroloval  kontaktné  údaje 
nových členov rodičovskej rady. Umožnil všetkým prítomným predstaviť seba i triedu, ktorú 
zastupujú. Po kontrole prítomnosti konštatoval, že rada je uznášania schopná. Je prítomných 
12 členov z celkového počtu 18 členov s oprávneným hlasom.
Ad. 3: P. Veselý vyzval prítomných k volbe trojčlenného výkonného výboru. Rada rozhodla, 
že voľba bude priama. Za kandidátov predložili p. Ingrid Pavlíkovú do funkcie hospodára, p. 
Petra Kaspera do funkcie tajomníka a p. Juraja Veselého do funkcie predsedu. Hlasovaním 
rada  jednomyselne  zvolila  navrhovaných  kandidátov  do  navrhovaných  funkcií.  Dňom 
zvolenia sa členovia výkonného výboru stávajú štatutárnym orgánom združenia na najbližšie 
tri roky.
Ad. 4:   Nový predseda rady požiadal prítomných o návrh kandidátov zástupcov rodičov v 
rade školy. Doteraz túto funkciu vykonávali p. Kasper a p. Pavlíková. Prítomní do funkcie 
navrhli p. Juraja Veselého za II. stupeň a p. Emíliu Navrátilovú za I. stupeň ZŠ. Hlasovaním 
rada menovaných zvolila jednomyselne. Stávajú sa členmi rady školy na nasledujúce funkčné 
obdobie.
Ad. 5: V zmysle stanov združenia na prvom zasadnutí v školskom roku je potrebné stanoviť 
výšku členského príspevku. Predseda združenia navrhol v záujme kontinuity zachovať výšku 
príspevku, ako v školskom roku 2011/2012. Výška príspevku v prípade úspešného výberu 
postačuje  na  zabezpečenie  činnosti  združenia.  Navrhol  teda  výšku príspevku  12,00  €  na 
žiaka, 8,00 € v prípade ďalších súrodencov na škole. Výšku príspevku je možné adekvátne 
znížiť v prípade sociálne slabších podmienok žiakov. O znížení má právo rozhodnúť triedny 
učiteľ, ktorý pozná podmienky žiaka najlepšie. Návrh bol schválený radou bez pripomienok 
jednomyselne.
Ad. 6:  Predseda rady predložil  na hlasovanie požiadavku spolufinancovania aktivít  školy, 
ktorú  predložila  riaditeľka  školy.  Požiadavku  schválilo  zasadnutie  rodičovskej  rady 



jednomyselne  vo  forme  uznesenia.  Čerpanie  prostriedkov  bude  zároveň  v  súlade  so 
stanovami združenia a poriadkom hospodárenia zo zdrojmi združenia a príspevky môžu byť z 
tohto  dôvodu  v  priebehu  roka  upravené.  P.  Halahijová  predložila  otázku  udeľovania 
finančných príspevkov deťom nečlenov združenia (neplatičom).  V prípade individuálnych 
príspevkov  posúdi  vhodnosť  udelenia  príspevku  organizátor  podujatia  (zohľadní  situáciu 
žiaka, hodnotu podporenej aktivity pre rozvoj a dobré meno školy a podobne). 
Ad 7: P. Veselý predložil pracovný návrh vnútornej smernice občianskeho združenia Matejka 
– Poriadok hospodárenia so zdrojmi združenia.  Materiál  určuje pravidlá pri hospodárení s 
majetkom  združenia.  Nakoľko  neboli  k  textu  smernice  pripomienky,  rada  hlasovaním 
smernicu jednomyslene schválila. V prípade problémov, ktoré sa vyskytnú počas existencie 
združenia je možné smernicu meniť a dopĺňať rozhodnutím rodičovskej rady.
Ad 8:  Predseda  výkonného  výboru  upozornil,  že  je  potrené  vypracovať  návrh  vnútornej 
smernice,  ktorá bude jednoznačne definovať  úlohy štatutárov združenia.  Tiež  je  potrebné 
vypracovať  jednoznačný  systém  rozhodovania,  resp.  hlasovania  jednotlivých  orgánov 
združenia.  Nakoľko  materiál  zatiaľ  nikto  nepredložil,  prebehla  okolo  problému  diskusia 
medzi  členmi  rady.  Názory  sa  zhodli  na  rozdelení  kompetencií  v  zmysle  predseda  – 
reprezentácia a rozhodovanie, tajomník – administratíva a evidencia, hospodár – účtovníctvo 
a styk s bankovým sektorom. Zároveň je potrebné zachovať rovnakú váhu podpisových práv 
a vzájomnú zastupiteľnosť štatutárov.  Návrh smernice vypracuje predseda do najbližšieho 
zasadania rodičovskej rady.
Ad 9:  V záverečnej  diskusii  vystúpila  p. Pavlíková s návrhom na výraznejšiu propagáciu 
činnosti združenia. Rada sa zhodla, že je potrebné aktualizovať a priebežne dopĺňať priestor 
venovaný  rodičom  na  internetovej  stránke  školy.  Vhodnou  formou  je  tiež  propagácia  v 
regionálnych  médiách.  Pomôcky  a  hnuteľné  veci  spolufinancované  združením  sa  budú 
viditeľne označovať. Ing. Veselý tlmočil žiadosť riaditeľky školy o spoluúčasti rodičov na 
organizácii plesu. Rada doporučila zúčastniť sa organizácie a na najbližšom zasadnutí poveriť 
člena zodpovedného za spoluorganizáciu.

Zápis uznesení zo stretnutia 

RR  berie na vedomie: 

RR schvaľuje:
 
Uznesenie č.1/2012:
Rodičovská rada zvolila výkonný výbor v zložení:
p. Juraj Veselý – predseda
p. Peter Kasper – tajomník
p. Ingrid Pavlíková – hospodár
Funkčné obdobie výkonného výboru je tri roky.

Uznesenie č.2/2012:
Rodičovská  rada  delegovala  zástupcov  rodičov  do  rady  školy  pre  nasledujúce  funkčné 
obdobie v zložení p. Juraj Veselý a p. Emília Navrátilová.

Uznesenie č.3/2012:
Rodičovská rada určuje výšku členského príspevku pre školský rok 2012/2013 nasledovne:
základný členský príspevok vo výške 12,00 €
znížený členský príspevok za každého ďalšieho súrodenca  žiaka na škole vo výške 8,00 €



Výšku príspevku je možné adekvátne znížiť v prípade sociálne slabších podmienok žiakov. O 
znížení  má  právo  rozhodnúť  triedny  učiteľ.  Príspevok  je  splatný  do  30.11.2012.  Výber 
odovzdá hospodárovi výkonného výboru rodičovskej rady, alebo vloží na novozaložený účet 
združenia.

Uznesenie č.4/2012:
Rodičovská  rada  schvaľuje  čerpanie  prostriedkov  združenia  v  školskom  roku  2012/2013 
nasledovne: 
príspevok na materiál ku zápisu detí do 70,00 €
príspevok na organizáciu lyžiarskeho výcviku do 400,00 €
príspevok na organizáciu školy v prírode a plaveckého výcviku do 300,00 €
príspevok na štartovné:
− Klokan 1,00 € na žiaka
− Baltík 2,00 € na žiaka
− Kalokagatia 3,00 € na žiaka
− Maxík 3,00 € na žiaka
príspevok na odmeny za súťaže do 150,00 €
organizácia olympijského dňa do 35,00 €
príspevok na imatrikuláciu prvákov do 50,00 €
príspevok na mikulášske sladkosti do 20,00 €
príspevok na učebnice anglického a ruského jazyka do 120,00 €
príspevok na dopravu žiakom na súťaže 
príspevok na koncoročné odmeny žiakom za reprezentáciu školy
Čerpanie  nepresahujúce  schválenú  sumu  nie  je  potrebné  prejednávať  v  zmysle  Poriadku 
hospodárenia so zdrojmi združenia. Príspevky s neurčenou sumou a neuvedené v uznesení 
budú  prejednané  v  zmysle  Poriadku...  na  požiadanie  riaditeľa  školy.  Príspevky  nesmú 
prekročiť hodnotu majetku združenia ku dňu poskytnutia.

Uznesenie č.5/2012:
Rodičovská rada schvaľuje vnútornú smernicu občianskeho združenia Matejka – Poriadok 
hospodárenia so zdrojmi združenia. Text smernice tvorí prílohu tejto zápisnice. 

RR  ukladá:
1. Výkonnému výboru zaslať žiadosť o registráciu združenia na Štatistický úrad SR do 

15.10.2012.
2. Predsedovi  výkonného  výboru  požiadať  riaditeľku  školy  o  zabezpečenie  výberu 

členského príspevku prostredníctvom triednych učiteľov. Pre výber spracuje tlačivo na 
evidenciu výberu a lístky pre evidenciu členov, ktoré odovzdá škole do 15.10.2012.

3. Hospodárovi  výkonného  výboru  založiť  účet  v  banke  podľa  vlastného  výberu  na 
základe svojich skúseností po registrácii združenia najneskôr do 30.11.2012.

4. Výkonnému  výboru  spracovať  návrh  rozdelenia  kompetencií  štatutárov  združenia 
formou vnútornej smernice.

5. Predsedovi  výkonného  výboru  zvolať  rodičovskú  radu  v  prvej  dekáde  mesiaca 
december 2012. 

V Liptovskom Hrádku  2.10.2012

Zapísal:  Ing. Juraj Veselý


