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Rodičovské združenie pri ZŠ nám. Ladislava Novomeského 2 v Košiciach 

 
Zápisnica č. 3 

školský rok 2020/2021 
 

z mimoriadneho zasadnutia Rodičovskej rady Rodičovského združenia (ďalej len „RR RZ“), 
konaného dňa 11. 5. 2021 mimoriadnou formou prostredníctvom online platformy MS Teams 
z dôvodu pandemickej situácie. 
  
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Dofinancovanie dodania šatňových skriniek 
3. Záver 

 
1. Otvorenie zasadnutia 
Na úvod stretnutia predsedníčka RR RZ, p. Vacziová privítala všetkých zúčastnených 
a informovala o aktuálnom stave realizácie dodávky šatňových skriniek financovaných 
z rozpočtu RR RZ. 
Momentálne boli dodané a nainštalované skrinky pre 1., 2., 3., 8. a 9. ročník + 2 siedmacke 
triedy. Zároveň sponzor z radov rodičov zakúpil 22 skriniek pre 6. ročník a 66 skriniek pre 
šiestakov bolo dofinancovaných z vyhradeného fondu školy. 
Aktuálne je teda potrebné dokúpiť skrinky pre budúcich prvákov a 4. a 5 ročník. Je potrebné tiež 
rátať s určitou rezervou, nakoľko je momentálne niekoľko žiakov v zahraničí. Na ich dokúpenie 
je teda potrebné získať ďalšie prostriedky prostredníctvom RR RZ. Aj pani riaditeľka vyvíja úsilie 
na získanie ďalších financií. 
 
2. Dofinancovanie dodania šatňových skriniek 
P. Vacziová v súvislosti s predchádzajúcou komunikáciou vyzvala p. Balogovú, aby RR RZ 
predostrela návrh, ktorý pripravila a ktorý bol vopred zaslaný e-mailom všetkým členom RR RZ.  
 
P. Balogová v prvom rade vyjadrila svoju radosť zo zrealizovanej časti dodávky a tlmočila 
pozitívne odozvy aj z radov ostatných rodičov, ktorí konečne oceňujú činnosť RR RZ a po 
dlhom čase skutočne vidia výsledky jej snahy. 
Návrh p. Balogovej spočíva najmä v aktívnom a intenzívnom oslovovaní rodičov – navrhuje 
vyzbierať aktuálne ďalší, zvýšený, poplatok s tým, že nasledujúce 2 roky by sa následne 
poplatok nevyberal (s výnimkou nových prvákov). 
Zo získaných prostriedkov by sa dofinancovali chýbajúce skrinky a stále by sa financovali 
internetové služby. Zároveň však upozornila, že je potrebné prehodnotiť financovanie programu 
hygiena, nakoľko škola na daný účel dostáva normatív v riadnom rozpočte.  
 
Zároveň podotkla, že aktuálne nevieme identifikovať, ktorí rodičia nezaplatili a ich deti skrinky 
dostali. Uviedla, že na iných školách sa poplatky vyberajú adresne a ten, kto do fondu RR RZ 
neprispieva ani z neho nečerpá žiadne výhody. Zároveň navrhuje nájsť spôsob, aby bolo 
platenie do fondu RR RZ povinné, prípadne uviedla návhr, aby poplatky vyberali priamo 
dôverníci. 
 
P. Ručinská informovala zúčastnených, že nakoľko je RR RZ občianskym združením, nie je 
možné, aby boli poplatky povinné. Občianske združenie je dobrovoľným združením, situácia by 
bola iná, ak by prostriedky vyberala priamo škola. 
 
Následne sa k celej téme vyjadril p. Ivan, ktorý opakovane prejavil svoju nespokojnosť s celou 
realizáciou projektu dodania školských skriniek. Tak ako aj na predchádzajúcom zasadnutí 
zdôraznil, že o zabezpečenie skriniek sa má starať škola, resp. zriaďovateľ a nie RR RZ, ktorá 
by mala prispievať hlavne k skvalitňovaniu výučby, digitalizácii a rozvoju interaktívnej výuky. 
Zároveň kritizoval darovanie dodaných skriniek škole prostredníctvom darovacej zmluvy. 
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V súvislosti s týmto projektom a taktiež na základe aktuálneho hodnotenia ZŠ L. Novomeského 
(INEKO) vyjadril svoju nespokojnosť a nedôveru voči hospodáreniu školy ako takej a vyzval p. 
Šedivú, aby podala správu o hodpodárení školy. 
Zároveň sa vyjadril, že trieda 5. C, ktorej je dôverníkom, nevidí zmysel v členstve v RR RZ. 
 
P. Soliarová, ktorá je predsedníčkou revíznej komisie informovala p. Ivana a ostatných členov 
RR RZ, že koncom roka bude prezentovaná revízna správa, a to na zasadnutí školskej rady. 
Zároveň podotkla, že každý väčší projekt financovaný zo zdrojov RR RZ zvykne byť prevedený 
do majetku školy a to z pragmatických dôvodov akými sú inventarizácia majetku, jeho údržba 
a prípadné reklamácie, nakoľko takéto aktivity by RR RZ nevedela riadne zabezpečiť. 
P. Soliarová zároveň uviedla, že je potrebné zvážiť, aby z rozpočtu RR  RZ bolo ešte 
financované spoločné tablo deviatakov a štvrtákov, keďže to bolo doteraz pekným zvykom 
a tradíciou školy. 
Zároveň taktiež vyjadrila nadšenie zo zrealizovanej dodávky a poďakovala sa všetkým, ktorí 
pomáhali.  
Zareagovala aj na spomínanú správu INEKO a podotkla, že uvedené výsledky sú skreslené, 
vzhľadom na to, že sa z dôvodu pandemickej situácie neuskutočnili mnohé súťaže a aktivity. 
O kvalite výuky podľa nej svedčí aj to, že sa 4 absolventi dostali na Gymnázium Poštová, čo 
považuje za veľký úspech. Výsledky školy teda v celkovom meradle určite neklesli, avšak je 
potrebné počkať kým sa situácia dostane do normálu a pokračovať v spoločnej podpore školy. 
 
Následne sa k téme skriniek vyjadrila p. Šmídtová, ktorá navrhuje v prvom rade zistiť 
prostredníctvom dôverníkov záujem a ochotu rodičov prispieť ďalšou sumou. Závoreň sa chcela 
informovať či prváci, ktorí dostali skrinky, ich budú mať aj ďalší rok. 
 
P. Vacziová vysvetlila, že skrinky budú pravdepodobne ostávať žiakom počas niekoľkých 
ročníkov – kým nezmenia triedu. 
Zároveň informovala, že prostriedky na doobjednanie skriniek je ideálne vyzbierať do konca 
júna, aby bolo jasné aká suma bude k dispozícii. Výroba skriniek bude následne trvať 8 týždňov 
a bolo by najlepšie, aby bol v septembri pred príchodom žiakov skompletizovaný plný stav. Od 
septembra by tak mali skrinky všetci žiaci a celý projekt by tým bol úspešne uzavretý. 
 
P. Šoltýsová vidí problém v komunikácii dôverníkov s rodičmi. Podľa jej informácií ani v 5. C 
všetci rodičia nezdieľajú rovnaký názor ako p. Ivan. Zároveň uviedla, že je taktiež členkou iného 
občianskeho združenia, v ktorom výhody čerpajú iba tí, ktorí doň prispievajú. Taktiež vidí 
nespravodlivosť v tom, že niekto, kto nezaplatil skrinku má a naopak, deti niektorých rodičov, 
ktorí pravidelne prispievajú skrinky naďalej nemajú. 
Položila zároveň otázku, či budeme vyberať ďalší poplatok od všetkých, alebo iba od tých 
rodičov, ktorí v tomto roku zatiaľ neprispeli.  
 
P. Vacziová následne uviedla, že prostriekdy budeme žiadať od všetkých. Informovala tiež, že 
niektorí dôverníci sa nezúčastňujú spoločných zasadnutí a preto vidí ako výbornú platformu na 
oslovovanie rodičov facebookovú stránku školy. 
Zároveň považuje za veľmi motivačné, keď sa ku komunikácii s rodičmi pripoja aj učitelia, tak 
ako tomu bolo naposledy.  
 
P. Ručinská navrhla, aby prvotná komunikácia s rodičmi, ktorí poplatok neuhradili bola 
zrealizovaná práve prostredníctvom učiteľov – aby to bolo osobné a adresné. 
 
P. Balogová následne navrhla komunikovať situáciu tak, že RR RZ už prispelo čiastočnou 
sumou vlastne pre všetkých a je potrebné dofinancovať ten zvyšok. Za ideálne považuje, ak by 
sumou 30,- Eur prispelo cca 500 rodičov, čím by sa získali prostriedky vo výške 15 000,- Eur. 
Táto suma by umožnila prispieť aj na iné výdavky okrem skriniek.  Na doplnenie skriniek je 
potrebné vyzbierať ešte cca 11 000,- Eur. Taktiež považuje za dobrý nápad zapojiť do 
komunikácie aj učiteľov. 
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P. Vacziová a p. Ručinská sa v súvislosti s uvedenými návrhmi zaviazali zistiť, či je možné 
zabezpečiť, aby boli príspevky do RR RZ povinné. 
 
P. Dziaková sa vyjadrila, že je ochotná tlmočiť požiadavku na ďalší príspevok vo svojej triede 
(6.A), avšak vzhľadom na to, že si sami získali sponzora, nemôže zaručiť ochotu. 
 
Následne p. Ivan zdôraznil, že je členom RR RZ už 7 rokov a stretnutie vynechal maximálne 2 
razy. V súčasnosti však zastáva názor, že RR RZ nepracuje efektívne, nakoľko nemá žiaden 
vplyv na rozhodovanie a činnosť vedenia školy. 
 
P. Šoltýsová následne vyzvala, aby sa zasadnutie venovalo skrinkám, nakoľko bolo zvolané za 
týmto účelom a navrhla p. Ivanovi, aby svoju nespokojnosť s vedením školy riešil inou formou. 
 
P. Balogová taktiež reagovala na tvrdenia p. Ivana a zdôraznila, že RR RZ má zastúpenie aj 
v Rade školy a teda má vplyv na vedenie. 
 
P. Soliarová pripomenula, že škola zrealizovala za posledné 3 roky niekoľko projektov 
zameraných na skvalitnenie výuky (špecializované učebne – fyzika, chémia, jazyky, IT) a práve 
preto sa RR RZ rozhodla pomôcť škole aj s aktivitami mimo vyučovacieho procesu. 
 
P. Šuklin vyjadrila názor, že v skvalitňovaní vyučovacieho procesu RR RZ nič nebráni, je 
potrebné prísť s nápadmi a v ďalšom období sa môže RR RZ venovať tomu.  
 
P. Šoltýsová taktiež zdôraznila, že prostriedky sa doteraz nevynakladali iba na skrinky, ale aj na 
množstvo aktivít pre žiakov a v tejto súvislosti by bolo potrebné zabezpečiť, aby takéto benefity 
čerpali tiež iba tí, ktorí aj prispievajú.  
 
P. Vacziová následne zareagovala na tému povinnosti platenia. Uviedla, že je dobré motivovať 
a apelovať na rodičov, avšak nie je dobré to hrotiť. OZ je dobrovoľné združenie a ak niekto 
nechce prispievať, maximálne nemôže byť jeho členom.  
 
Viacerí členovia navrhli, aby bol urobený prepočet koľko rodičov neprispelo a aby boli v prvom 
rade oslovovaní práve títo rodičia. Taktiež bola vyjadrená obava, že v prípade ak budeme 
požiadavku na ďalšiu platbu formulovať ako platbu na 2 roky, môže sa stať, že sa zozbierané 
prostriedky použijú na skrinky a následne nezostanú prostriedky na iné potrebné výdavky. 
 
P. Šoltýsová navhrla rozdeliť komunikáciu s rodičmi na 2 etapy – najprv vyzvať k platbe tých 
ktorí zatiaľ nezaplatili a následne v druhom kole osloviť opätovne všetkých za pomoci triednych 
učiteľov.  
 
P. Šuklin zároveň zdôraznila, že je potrebné rodičom prízvukovať, aby pri platbe uvádzali meno 
žiaka a triedu, nakoľko sa často stáva, že nie je možné priradiť platbu. 
 
Následne p. Balogová uviedla, že ak zostaneme pri pôvodných sumách vyzbierame 
pravdepodobne rovnakú sumu ako po väčšinu štandardných rokov (cca 6 000,- Eur), ktorá však 
nebude postačujúca na doriešenie skriniek.  
 
P. Sabol vyjadril názor, aby boli pôvodné sumy žiadané od tých, ktorí doteraz nezaplatili. 
Nepovažuje za dobré, aby boli 2 krát oslovovaní tí, ktorí zaplatili – a najmä nie takí, ktorí pri tom 
stále nemajú skrinku, nakoľko by to mohlo byť veľmi demotivačné. Zdôraznil, že by bolo dobré 
zabezpečiť aby tí, ktorí prispejú opäť, skrinky zaručene dostali.  
 
P. Šoltýsová navrhla, aby sa dozrelo aj na to, aby skrinky určite dostali tie triedy, kde bolo 
zaplatené od všetkých.  
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P. Hrehovčík navrhol, aby bol zvýšený poplatok prezentovaný iba ako poplatok na 1 rok a nie 
na 2 roky. Ak bude prostriedkov dostatok, môžeme neskorší poplatok odpustiť.  
 
P. Šuklin súhlasila s návrhom p. Hrehovčíka a navrhla, aby RR RZ pripravila text e-mailov, ktoré 
budú rodičom zaslané, aby bol zjednotený obsah.  
 
P. Fedáková navrhla pre budúcnosť podmieniť pridelenie skrinky zaplatením príspevku do RRŠ.  
 
P. Hrehovčík zdôraznil, že by sme nemali zabúdať aj na solidárnosť, nakoľko v aktuálnej 
pandemickej situácii skutočne môžu byť mnohé rodiny vo fin. tiesni. Taktiež vyjadril názor, 
že deti, ktoré by skrinku nedostali by týmto mohli byť urč. spôsobom onálepkované a vyčlenené 
z kolektívu. 
 
P. Ručinská potvrdila, že je dôležité, aby mali rodičia vo fin. núdzi možnosť požiadať 
o odpustenie poplatkov.  
 
P. Soliarová navrhla, aby mali rodičia nových prvákov možnosť zúčastniť sa na poslednom 
stretnutí RR RZ ešte pred začiatkom ďalšieho šk. roka – aby boli informovaní o jej činnosti 
a o tom, čím sa zaoberá. Navrhla, aby im túto možnosť prezentovala priamo škola. 
 
P. Vacziová reagovala na návrh p. Soliarovej. Nakoľko zoznamy nových prvákov ešte nie sú 
potvrdené, mohli by sa zúčastniť na 1. zasadnutí RR RZ pre ďalší šk. rok, ktoré sa uskutoční 
v auguste.  
 
Po zosumarizovaní diskusie navrhla predsedníčka RR RZ hlasovať o nasledovných návrhoch: 
 
1. Dovyberať pôvodnú výšku poplatku od rodičov, ktorí doteraz nezaplatili prostredníctvom 
triednych učiteľov – text im pripraví RR RZ.  
Zároveň bude zohľadnené, ak bude rodič v nepriaznivej fin. situácii. 
 
Hlasovanie:  
Počet prítomných členov RR RZ v čase hlasovania: 22 
ZA -21, ZDRŽAL SA: 1, PROTI: 0 
 
Uznesenie č. 1: 
Rada rodičov školy vyzve rodičov, ktorí nezaplatili poplatok do RRŠ na šk. rok 2020/2021 
prostredníctvom triednych učiteľov, aby tak urobili dodatočne. V prípade nepriaznivej finančnej 
situácie bude poplatok rodičovi odpustený. 
 

 
2. Osloviť opätovne všetkých rodičov (okrem rodičov deviatakov) s výzvou na zaplatenie 
mimoriadneho príspevku vo výške 30,- Eur na dofinancovanie skriniek s uvedením informácie, 
že v prípade, že sa vyzbiera dostatok prostriedkov, v budúcom školskom roku sa poplatok 
vyberať nebude.  
Hlasovanie:  
Počet prítomných členov RR RZ v čase hlasovania: 22 
ZA -20, ZDRŽAL SA: 1, PROTI: 1 
 
Uznesenie č. 2: 
Rada rodičov školy schvaľuje oslovenie rodičov so žiadosťou o zaplatenie zvýšeného poplatku 
vo výške 30,- Eur na 1 rodinu za účelom dofinancovania šatňových skriniek. V prípade, že 
vyzbieraná celková suma bude postačujúca na doplnenie skriniek a zabezpečenie 
nevyhnutných výdavkov (internet, tablá), v nasledujúcom školskom roku sa už poplatok vyberať 
nebude. 
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P. Vacziová následne zdôraznila, že je potrebné sa snažiť najmä o pozitívnu motiváciu, okrem 
iného zabezpečiť, aby triedy, kde všetci zaplatia skutočne skrinky dostali. Taktiež vyzdvihla, že 
je potrebné skombinovať komunikáciu ako cez dôverníkov, tak aj cez učiteľov a facebookovú 
stránku školy. 
 
P. Balogová vyzvala RR RZ, aby čo najskôr pripravila znenie listov aj pre dôverníkov, aby bola 
komunikácia jednotná.  
 
P. Vacziová potvrdila, že v spolupráci s členmi RR RZ znenie listov pripraví a zašle na 
spripomienkovanie. 
 
P. Fedáková vyjadrila názor, že ak aj potom tí, ktorí doteraz nezaplatili opätovne nezaplatia, 
bude to nanajvýš nespravodlivé voči rodičom, ktorí poctivo platia každý rok. Zdôraznila, že by 
bolo dobré získať spätnú väzbu z komunikácie s rodičmi, ktorí nezaplatili, aby sme získali 
predstavu prečo neplatia, resp. koľkí doplatia. 
 
Následne vyzvala p. Vacziová p. Šuklin, aby informovala členov o aktuálnej situácii 
s financovaním programu hygiena – prostredníctvom firmy Ille.  
 
P. Šuklin uviedla, že vzhľadom na to, že končí zmluva s firmou Ille na dodávku hygienických 
potrieb, je vhodné prehodnotiť jej predĺženie. Faktúry sú totiť stále vyššie, napriek tomu, že sa 
počas lockdownu nemohlo všetko použiť. P. Šuklin a p. Vacziová preto plánujú vykonať 
inventúru tovaru na škole. 
P. Šuklin už oslovila 2 iných dodávateľov a požiadala ich o kalkulácie. Firma QuickServis 
bohužiaľ nacenila ponuku na sumu ešte o 1000,- Eur viac a spoločnosť CWS dodala len cenník, 
na základe ktorého nie je možné náklady porovnať. Žiada preto členov RR RZ o tipy na iné 
firmy.  
 
K danej téme vyjadrila p. Vacziová potrebu zracionalizovať tieto výdavky a taktiež uviedla, že 
počty zásobníkov uvádzané firmou Ille nesúhlasia s reálnymi stavmi, preto je skutočne potrebná 
inventúra.  
 
P. Sabol vyjadril počudovanie, že napriek normatívom škola na hygienu nemá prostriedky. 
Podľa jeho informácií na iných školách tieto náklady znáša vždy iba škola samotná.  
 
P. Balogová podotkla, že v prípade, že by sa RR RZ rozhodla naďalej hygienu nefinancovať, je 
potrebné o tom v dostatočnom predstihu informovať p. riaditeľku, aby vedela tejto skutočnosti 
prispôsobiť plánovanie rozpočtu školy.  
 
P. Šuklin potvrdila, že túto tému otvorili aj s p. riaditeľkou a bude sa ňou spolu s p. Vacziovou 
ďalej zaoberať.  
 
P. Vacziová následne vyzvala prítomných k orientačnému hlasovaniu o zrušení financovania 
programu hygieny: za zrušenie bolo 14 zúčastnených členov RR RZ.  
 
P. Slobodníková upozornila, aby bola s p. riaditeľkou začatá diskusia na danú tému, avšak je 
potrebné dohliadnuť, aby nenastala situácia, že budú deťom chýbať hygienické potreby – 
hygiena musí ostať zabezpečená.  
 
P. Vacziová preto bude čo najskôr informovať riaditeľku školy o výsledkoch diskusie RR RZ 
o programe hygiena a bude následne o jej výsledkoch informovať členov RR RZ. 
 
 
 
 




