
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Riazanská 75 

 

Zápisnica zo schôdze rady rodičov občianskeho združenia konanej dňa 17.03.2022. 

 

Zúčastnení : 

1) Matuška Henrich (Predseda) 

2) Smutko Milan (Podpredsed) 

3) Vargová Zuzana 

4) Čutková Andrea 

5) Trizmová Eva 

 

Nezúčastnení : 

1) Kapustová Eva 

2) Rechtorík Jozef 

3) Lupták Michal 

4) Kordošová Vladimíra 

5) Zajačiková Katarína 

6) Reháková Barbora 

7) Tokoš Tomáš 

8) Dózová Jana 

9) Barančíková Stanislava 

10) Straková Terézia 

11) Fašungová Andrea 

 

Program: 

1) Privítanie 

2) Prednes bodov 

3) Oboznámenie sa o súčasnom stave financií 

4) Slovenská rada rodičovských združení 

5) Začleňovanie detí - vojnových utečencov z Ukrajiny do výchovno vzdelávacieho procesu 

v rámci školy 

6) Problematika príspevkov podielu zaplatenej dane (2%) 

7) Výročná správa a ďalšie aktuality 

 

  



K bodu 1) 

Schôdzu rady rodičov občianskeho združenia RZ pri ZŠ s MŠ Riazanská otvoril a viedol 

predseda rady rodičov, ktorý privítala všetkých prítomných členov rady rodičov. Rada rodičov 

nebola uznášania schopná, nakoľko nebola zúčastnená nadpolovičná väčšina jej členov. 

 

K bodu 2) 

Prítomných členov rady rodičov oboznámil s bodmi schôdze rady rodičov. 

 

K bodu 3) 

Prítomných členov rady rodičov oboznámil, so stavom financií občianskeho združenia 

RZ pri ZŠ s MŠ Riazanská: 

- Zostatok na účte k 17.03.2022:  10 686,98 € 

- Hotovosť k 17.03.2022:   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) 

Predseda rady rodičov v súčinnosti s podpredsedom rady rodičov informovali 

prítomných o väzbe medzi naším združením a subjektom Slovenská rada rodičovských združení 

(ďalej len SRRZ). Z archívnych dokladov ako aj z materiálov odstúpených protistranou vyplýva, 

že dňa 20.03.2003 sa do štruktúr SRRZ prihlásilo Rodičovské združenie, v tom čase pôsobiace 

na ZŠ Riazanská. Tento subjekt však nemal právnu identitu a nebol registrovaný na MV SR 

(nemal svoje vlastné IČO). Naše občianske združenie RZ pri ZŠ s MŠ Riazanská, vzniklo až 

19.11.2004. V registri mimovládnych neziskových organizácií MV SR je evidované pod reg.č. 

VVS/1-900/90-24967. Združenie je od svojho vzniku samostatným právnym subjektom s 

vlastným IČO: 30851815. V stanovách nášho O.Z. (stále platných v nezmenenej podobe od jeho 

vzniku) nie je uvedená žiadna zmienka o väzbe na SRRZ, alebo súčinnosti so SRRZ. Vzhľadom 

k uvedeným máme za to, že väzba medzi našou organizáciou a SRRZ nie je právne preukázaná 

a teda ani nárokovateľná. 

 

K bodu 5) 

 Predseda rady rodičov informoval prítomnýh o aktualitách z prostredia vedenia školy v 

súvislosti so začleňovaním detí (žiakov) vojnových utečencov z územia Ukrajiny do školského 

prostredia. Na školu boli zatiaľ prijatí dvaja súrodenci - jeden do 1. ročníka a jeden do 8. ročníka. 

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


Podľa vyjadrenia riaditeľky školy je ZŠ Riazanská 75 schopná kapacitne pokryť (absorbovať) 

príchod aj ďalších detí. 

 

K bodu 6) 

V rámci debaty k danému bodu programu bol predseda rady rodičov požiadaný o 

realizáciu krokov k opätovnému zverejneniu výzvy na darovanie príspevkov z podielu 

zaplatenej dane (2%) v prostredí EDUPAGE. Zároveň boli prítomní oboznámení s 

administratívnymi úkonmi súvisiacimi s prijímaním týchto finančných prostriedkov, ako aj 

následnými administratívnymi úkonmi smerom k štátnym orgánom. A to najmä povinnosť 

zverejnenia presnej špecifikácie použitia prijatého podielu (2%) v Obchodnom Vestníku. 

 

K bodu 7) 

Podpredseda rady rodičov informoval prítomných o Výročnej správe združenia za ŠR 

2020/2021 (dokument dostupný na stránke združenia). Zároveň boli prítomní informovaní o 

príprave aktualizácie stanov združenia a príprave finančného plánu pre ŠR 2022/2023. 

 

V Bratislave, dňa 17.03.2022 

 

Zápisnicu zapísal: Milan Smutko 

Zápisnicu overil: Henrich Matuška 


