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RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI SPŠE PREŠOV, o. z. 
Plzenská 1, 080 47 Prešov 

 
 

 

Zápisnica zo zasadnutia rodičovskej rady 

 
DÁTUM ZASADNUTIA:    09. XI. 2012 

 

PRÍTOMNÍ:    Viď príloha 

 

PROGRAM:    

 

1. Otvorenie 

2. Voľby členov výkonného výboru Rodičovského združenia pri SPŠE Prešov 

3. Informačný servis 

4. Prejednanie  a schválenie rozpočtu 

5. Diskusia 

6. Závery zo zasadnutia 

 

ROKOVANIE: 

 

K bodu č. 1:  
-  Zasadnutie  ktorého otvoril a hostí  privítal predseda R.R. Ing. Peter Vargovčík .  

            Za prvé ročníky sa zasadnutia zúčastnili triedni profesori jednotlivých tried.  

            Prítomní boli v krátkosti informovaní o rozpočte na rok 2013, o čerpaní  

            prostriedkov r.2012, o príspevkoch študentom aj tým, ktorí v júni štúdium ukončili. 

 

K bodu č. 2:  

- V súvislosti s voľbami do výkonného výboru Rodičovského združenia pri SPŠE Prešov boli 

predstavení kandidáti. Po návrate z triednych aktívov bol za nového člena výkonného výboru 

jednohlasne zvolený pán Milan Fejko. Výkonný výbor si na svojom dodatočnom zasadnutí 

zvolil za predsedu na nasledujúce funkčné obdobie p. Ing. Jozefa  Triščíka.  

                  

K bodu č. 3:  

-     Riaditeľ školy Ing. Slavomír Kožár taktiež privítal všetkých prítomných. Zástupcom rodičov 

poďakoval za finančné prostriedky r. 2012, z ktorých bola o.i financovaná obnova priestorov 

             školy, celoročne je financovaná prevádzka ŽIC, atd.  

Členské na rok 2013 je opäť 17€, pokiaľ s touto sumou budú rodičia súhlasiť.  

    V závere svojho príhovoru riaditeľ školy v krátkosti prezentoval program triednych aktívov  

a požiadal zástupcov tried, aby  rodičov v triedach informovali o skutočnostiach , ktoré vzišli 

zo zasadnutia R.R. Taktiež aby prítomní zástupcovia tried sledovali počas triedneho aktívu 

program. Taktiež sa rozlúčil s doterajším predsedom RR, ktorým bol Ing. Peter Vargovčík.   

 

K bodu č. 4:  

Rodičia dostali „Rozpočet čerpania finančných prostriedkov na rok 2013“ ako aj   

„Návrh na použitie finančných prostriedkov zo zdrojov rodičovského združenia“ 

 Doterajší predseda R.R. s uvedenými materiálmi oboznámil zástupcov tried, pričom  

      ich požiadal, aby sa k nim  počas triednych aktívov vyjadrili všetci prítomní rodičia.  
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K bodu č. 5:  

                Žiaci prinesú v určenom termíne najneskôr do konca januára 2013 uvedený príspevok  

                svojmu triednemu učiteľovi a jedine v prípade oneskorenia bola odsúhlasená priama  

                úhrada príspevku na účet iba ako dodatočná platba. 

                Žiakom  poberajúcim sociálne štipendium bude na základe zdokladovaných príjmov 

                príspevok odpustený čiastočne alebo úplne .   

                Vzišla pripomienka zo strany mnohých rodičov vo 4.A na prísnosť profesora Ing. Vargu. 

 

ZÁVERY ZO ZASADNUTIA: 

 

Rada rodičov zobrala na vedomie: Návrh na použitie finančných prostriedkov zo zdrojov  

                                                          rodičovského  združenia  

 

 

Prílohy k zápisu zo stretnutia: 

Príloha č. 1: Prezenčná listina 

Príloha č. 2: Rozpočet čerpania finančných prostriedkov na rok 2012 

Príloha č.3 : Návrh na použitie finančných prostriedkov zo zdrojov rodičovského združenia 

 

 

Verifikácia zápisu zo zasadnutia 

 

 

 Meno Funkcia Dátum Podpis 

Zapísal Ing. Peter Fritz koordinátor R.R. 09.XI.2012  

Overil Ing. Jozef Triščík predseda R.R. 16.XI.2011  

Schválil Ing. Jozef Triščík predseda R.R. 16.XI.2011  


