
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Riazanská 75 

 

Zápisnica 5.plenárnej schôdze občianskeho združenia konanej dňa 09.06.2020. 

 

Zúčastnení : 

1) Mede Paulína (Podpredseda) 

2) Matuška Henrich 

3) Ševcech Jozef 

4) Reháková Barbora 

5) Tokoš Tomáš 

6) Smutko Milan 

7) Jamrichová Jana 

8) Barančíková Stanislava 

9) Veselý Ľubomír 

 

Program: 

1) Privítanie 

2) Prednes bodov 

3) Voľba - predsedu, podpredsedu, hospodára 

4) Oboznámenie sa o súčasnom stave, financiách, príspevkoch 

5) Predloženie návrhu pomoc škole - zakúpenie potrebných vecí, učebníc atď... 

6) Pripomenutie blížiacich sa volieb - voľná diskusia 

7) Zhrnutie 

 

  



K bodu 1) 

Plenárnu schôdzu občianskeho združenia RZ pri ZŠ s MŠ Riazanská otvorila a viedla 

podpredsedníčka rady rodičov, ktorá privítala všetkých prítomných členov plenárnej schôdze. 

 

K bodu 2) 

Prítomných členov plenárnej schôdze oboznámila s bodmi plenárnej schôdze. 

 

K bodu 3) 

Nezúčastnení členovia z rady rodičov taktiež prejavili svoju voľbu a hlasovali v počte 

piatich členov (Vargová, Straková, Kordošová, Štocová, Lajčiaková). Voľba kandidátov na post 

predsedu, podpredsedu a hospodára občianskeho združenia RZ pri ZŠ s MŠ Riazanská 

dopadla nasledovne: 

- Na post predsedu s počtom hlasov desať, bol zvolený: Henrich Matuška 

- Na post podpredsedu s počtom hlasov desať, bol zvolený: Ľubomír Veselý 

- Na post hospodára s počtom hlasov 5, bola zvolená: Paulína Mede 

 

K bodu 4) 

Nakoľko sa Terézia Straková (predsedníčka v demisii) nemohla zúčastniť plenárnej 

schôdze, bola za účelom odovzdania celkovej agendy a reportovania stavu financií RZ pri ZŠ s 

MŠ Riazanská kontkatovaná novozvoleným predsedom telefonicky. Po vzájomnej telefonickej 

dohode prisľúbila: odovzdanie celkovej agendy, reportovanie stavu financií a návštevu 

bankovej inštitúcie za účelom zmeny správcu účtu, v priebehu 25.týždňa roku 2020. 

 

K bodu 5) 

 Zúčastnení členovia rady rodičov sa vzájomne dohodli že: Rada rodičov počká na 

vymenovanie zvoleného riaditeľa / riaditeľky, učiteľov, učiteliek a informáciu o počte nových 

žiakov ZŠ Riazanská 75 a až na základe zistených skutočností sa rozhodne, ako a do akej 

miery pomôže pri obstarávaní: učebníc, šatníkových skriniek, lavíc, boxov a iných vyučovacích 

pomôcok. 

 Príspevok vo výške 200 EUR pre každú triedu ktorý bol radou rodičov odsúhlasený, 

bol jednotlivo odovzdaný Teréziou Strakovou (predsedníčkou v demisii) príslušným triednym 

učiteľom proti podpisu. 

 

K bodu 6) 



Na základe nových skutočností k výberovému konaniu ZŠ s MŠ Riazanská 75, rada 

rodičov prediskutovala situáciu, keďže p.Papuga verejne oznámil že do VK sa nedostal, rada 

rodičov sa zhodla, že v takomto prípade je najlepšie, podporiť človeka s dlhodobým kreditom 

v školstve, ústretovosťou, prirodzenou komunikáciou, pracovitosťou a v neposlednom rade 

nekonfliktnosťou a bezproblémovým prístupom. 

 

K bodu 7) 

Členovia rady rodičov sa zhodli, že sa znovu stretnú koncom letných prázdnin, 

prípadne prvý týždeň nového školského roku 2020 / 2021. V prípade otázok, alebo 

pripomienok môže rada rodičov komunikovať prostredníctvom elektronických 

komunikačných nástrojov, alebo priamo oslovením jej predsedu alebo podpredsedu. 

 

V Bratislave, dňa 09.06.2020 

 

Zápisnicu zapísal: Paulína Mede 

Zápisnicu spracoval: Henrich Matuška 

Zápisnicu overil: Henrich Matuška 


