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Zápisnica 6.plenárnej schôdze občianskeho združenia konanej dňa 23.09.2021. 

 

Zúčastnení : 

1) Matuška Henrich (Predseda) 

2) Smutko Milan 

3) Dózová Jana 

4) Reháková Barbora 

5) Kordošová Vladimíra 

6) Čutková Andrea 

7) Vargová Zuzana 

 

Program: 

1) Privítanie 

2) Prednes bodov 

3) Oboznámenie sa o súčasnom stave financií 

4) Voľba: zástupcu do rady školy 

5) Voľba: podpredsedu, hospodára občianskeho združenia RZ pri ZŠ s MŠ Riazanská 

6) Výška a spôsob výberu príspevku do občianskeho združenia RZ pri ZŠ s MŠ Riazanská 

pre ŠR 2021/2022 

 

  



K bodu 1) 

Plenárnu schôdzu občianskeho združenia RZ pri ZŠ s MŠ Riazanská otvoril a viedol 

predseda rady rodičov, ktorý privítala všetkých prítomných členov plenárnej schôdze. 

 

K bodu 2) 

Prítomných členov plenárnej schôdze oboznámil s bodmi plenárnej schôdze. 

 

K bodu 3) 

Prítomných členov plenárnej schôdze oboznámil, so stavom financií občianskeho 

združenia RZ pri ZŠ s MŠ Riazanská: 

- Zostatok na účte k 03.10.2021:  13 246,96 € 

- Hotovosť k 03.10.2021:   0,00 € 

Podrobný výpis PRÍJMOV / VÝDAVKOV je zverejnený na oficiálnom webovom sídle 

občianskeho združenia RZ pri ZŠ s MŠ Riazanská: 

- http://www.radarodicov.sk/hospodarenie/ 

 

K bodu 4) 

Po odchode pána Veselého z RZ, ktorý bol zástupcom v rade školy, bolo potrebné na 

tento post zvoliť nového zástupcu. Pani Reháková navrhla ako kandidáta do rady školy pána 

Matušku: “Nakoľko je predsedom RZ a teda by bolo najvhodnejšie, ak by post v rade školy 

zastával práve on”. Voľba kandidáta na post zástupcu do rady školy dopadla nasledovne: 

- S počtom hlasov sedem, bol zvolený: Henrich Matuška 

 

K bodu 5) 

Po odchode pána Veselého z RZ, ktorý bol podpredsedom RZ pri ZŠ s MŠ Riazanská, 

bolo potrebné na tento post zvoliť nového podpredsedu. Zároveň bolo potrebné zvoliť 

nového hospodára RZ, nakoľko túto funkciu zastávala pani Mede, ale reálne ju nevykonávala. 

Voľba kandidátov na post podpredsedu a hospodára občianskeho združenia RZ pri ZŠ s MŠ 

Riazanská dopadla nasledovne: 

- Na post podpredsedu s počtom hlasov sedem, bol zvolený: Milan Smutko 

- Na post hospodára s počtom hlasov sedem, bol zvolený: Henrich Matuška 

 

  

http://www.radarodicov.sk/hospodarenie/


K bodu 6) 

Výška a spôsob výberu príspevku do občianskeho združenia RZ pri ZŠ s MŠ Riazanská 

pre ŠR 2021/2022 zostáva nezmenená, teda naďalej platia ustanovenia podľa ŠR 2020/2021. 

 

V Bratislave, dňa 23.09.2021 

 

Zápisnicu zapísal: Henrich Matuška 

Zápisnicu overil: Milan Smutko 

 


