
Zápisnica z 2. stretnutia Rodičovskej rady Rodičovského združenia sv. František 

 

v šk. r. 2021/22 

 

dňa 25.11.2021 

 

Dištančná forma stretnutia 

 

 
 

1. Privítanie (predseda RZ A. Burianek,5.B) a prezentácia účastníkov – 27 
zúčastnených.  

Nezúčastnili sa: p. Dzurjaninová (2.A), p. Vargová (2.C), p. Húsková (9.A), p. Gunár (9.C) 
Namiesto p.Valáškovej (2.B) bol p. Valášek 
 

2.  Odsúhlasenie programu (A. Burianek) 
 

3.  Informácia o Sociálno-štipendijnom fonde (K. Dudášová, 1.C):  
- Správna rada má mať 5 členov. Predseda SR A. Gunár sa začiatkom roka vzdal, 

namiesto neho ako člen SR nastúpil náhradník P. Tóth. 
-  Aktuálne zloženie: Andrej Burianek, Ján Krajčík, Kamila Dudášová, Jana Nagyová, 

Peter Tóth.  
- SR sa na zasadaní 14.10.21 dohodla, že navrhne p. Janu Nagyovú za predsedníčku 

SR a vyzve RR k dovoleniu 2 náhradníkov.  
Otázka na financovanie (R. Ocilková, 6.D).  
Odpoveď K. Dudášovej, 1.C : Za posledné 2 roky bolo len min. čerpanie – štipendium sa 
nevyplácalo kvôli korone, žiadosť za min. rok bola len 1 v sume 131€ (neboli exkurzie, výlety, 
lyžiarske). Aktuálny stav: 8449,37 €. 
 
Pani Jana Nagyová sa krátko predstavila. 
Hlasovanie za J. Nagyovú- za:25, proti:0, zdržali sa:2  
Hlasovanie za náhradníčky – H. Zimanová a V. Štochmalová- za:25, proti:0, zdržali sa:2  
 

4. Správy Revíznej komisie prezentované jej predsedom L. Vargončíkom, 8.C 
RK vo svojich záveroch k obom správam (za rok 2020/21 aj za obdobie 2018-20) 
konštatovala, že „účtovníctvo je vedené korektne a funkčne a v rámci kontroly sme nenašli 
jeho žiadne významné nedostatky“. Ďalšie odporúčania ohľadom možných zlepšení, 
nedostatkov v jednotlivých oblastiach sú uvedené v detailnej správe odovzdanej VV RZ. 
Otázky:  
V. Štochmalová, 5.C: prečo má RZ externú účtovníčku – L. Vargončík vysvetlil, že RK to sama 
odporúčala.   
P. Tóth, 4.A: sú nejaké odporúčania, ktoré treba sledovať? – L. Vargončík: VV komunikuje s RK 
a jej odporúčania berie na vedomie a zapracúva do nového návrhu rozpočtu 
 
Voľba revíznej komisie:  
Predseda RK: p. Vargončík – za:25, proti:0, zdržali sa:2  
 
Kandidáti na členov revíznej komisie – hlasovalo sa jednotlivo:  
B. Bialončíková- za:26, proti:0, zdržali sa:1 
J. Sumbalová - za:27, proti:0, zdržali sa:0  
S. Citovická - za:3, proti:9, zdržali sa:15  



J. Pehelová - za:0, proti:1, zdržali sa:26  
P. Drábek - za:8, proti:1, zdržali sa:18  
 
Hlasovaním sa potvrdilo aktuálne zloženie RK: L. Vargončík, B. Bialončíková a J. Sumbalová 
 

5.  Správa o činnosti RZ za min. rok (A.Burianek) – podľa prezentácie  
 

6.  Plnenie rozpočtu 2020/21 (A.Burianek) – podľa prezentácie  
 

7.  Návrh rozpočtu 2021/22 (p. Miroslav Šimko,I.G ) – podľa priloženej prezentácie 
 
Diskusia: (týkala sa rôznych bodov, nielen rozpočtu)  
- otázka na jedáleň: bolo vysvetlené, že už minulosti sa počítalo s projektom rozširovania 

jedálne smerom von do exteriéru. Tým, že sa k 1.11. uvoľnilo Piccolinko, sú k dispozícii 
priestory, ktoré by sa dali využiť. Tie priestory majú v správe minoriti, ktorí by súhlasili s 
presunom rodinného centra (o tieto priestory má škola záujem) do priestorov bývalého 
Piccolinka. Vyžaduje si to stavebné a iné úpravy. Predpokladaný rozpočet je 70.000, 
spoluúčasť RZ - 35 tisíc. Nie je to ešte vo fáze projektu, takže len čisto hrubý odhad. 

- T. Winterová, 6.C sa pýtala na germicídne žiariče. Odpovede: už sa to riešilo (pozri 
zápisnicu č.1 tohto roku), pre školu je pokrytie dostatočné. V dnešnej situácii je to ale pre 
rodičov priorita, boli by ochotní to podporiť aj z rozpočtu. 

- M. Tomko, 9.B sa pýtal na hybridné vyučovanie. A. Burianek: Z diskusie s p. riaditeľkou je 
jasné, že škola je voči tomu otvorená, ale sú tam dve podmienky: musia s tým súhlasiť 
jednotliví učitelia plus rodičia musia podpísať vyhlásenie, že nijako nedôjde k použitiu 
a zneužitiu záznamu. Otvoríme to znova s p. riaditeľkou – rada rodičov sa zhodla na tom, 
že je potrebné žiadať školu, aby toto riešila. 

-  V. Štochmalova: Prečo RZ podporuje tábor, keď ho využije iba málo detí? F. Mokry, 8.A: 
aktuálne mal tábor 100 účastníkov, z toho 79 detí, z nich 75 z našej školy. Príspevok 
vychádza zhruba 40 euro na dieťa. Diskusia – opakovane sa to riešilo na RR, po diskusii 
sme to každý rok podporili.  

-  V. Štochmalova aj otázka na poukážky pre učiteľov – pre nich malá suma, pre nás veľká, 
možno by sa tie financie dali využiť lepšie. 
 Diskusia – je to prejav pozornosti (L.Vargončík); možno radšej dať peniaze na školenie 
o predchádzaní konfliktov pre učiteľov (J. Sumbalová); RZ nemôže určovať, aké školenia 
majú učitelia absolvovať (A. Burianek). 

 
Dohodli sme sa, že o týchto dvoch položkách rozpočtu budeme hlasovať samostatne. 
L. Vargončík ešte na margo nerozpočtovaných výdavkov podotkol, že operatívne výdavky 
menšieho rozsahu sa dajú odhlasovať aj per rollam (cez email). VV dá zvolať zasadnutie RR, 
aby sme odsúhlasili aj výdavky nad rámec rozpočtu. 
 
Hlasovanie za podporu školského tábora: za: 26, proti:0, zdržali sa:1 
Hlasovanie za zachovanie poukážok pre učiteľov: za: 24, proti:2, zdržali sa:1  
Nasledovalo hlasovanie za členský príspevok. Návrh zachovať 60€/100€ ako to bolo v 
minulom roku: za: 23, proti:0, zdržali sa: 4 
Hlasovanie za celkový rozpočet: za: 24, proti:0, zdržali sa: 3 
 

8. Rôzne: 
– R. Ocilková zdôraznila, že teraz je zlá situácia, takže máme apelovať na to, aby sa riešilo 
hybridné vyučovanie  



– B. Horniaková, 7.B - otázka na testovanie učiteľov – tí nedostávajú atg testy. Situácia sa 
zmenila v tom, že zamestnávateľ už môže žiadať informácie o očkovaní. 
– J. Nagyová: podnet na úrazové poistenie žiakov. Skúsenosti jej aj iných rodičov – poisťovňa, 
ktorú má škola, má strašne zlý prístup, zlá komunikácia, museli opakovane a opakovane 
dodávať potvrdenia od lekárov a nakoniec dostali veľmi nízku alebo dokonca aj žiadnu sumu. 
J. Nagyová napíše výkonnému výboru návrh na zmenu poisťovne. 
 
M. Šimko uzavrel diskusiu: vychádzajú 3 urgentné podnety na vedenie školy: žiariče, 
hybridné vyučovanie a testy pre učiteľov. Treba zistiť pohľad vedenia školy, potom to 
uchopiť procesne aj finančne. Komunikovať, že RZ je ochotné finančne sa na tom podieľať aj s 
prípadným dodatočným navýšením rozpočtu. 
 
Na záver Andrej Burianek poďakoval všetkým zúčastneným. 
 
 
V Bratislave, 1.12.2021 
 

Zápisnicu spísala:  Fabiola Mokry, tajomník RZ 
Zápisnicu overil:  Andrej Burianek, predseda RZ 

 


