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Rodičovské združenie BÚDKA 3 
Materská škola Melánie Nemcovej, Budapeštianska 3, 040 13 Košice 

ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Rady rodičov RZ BÚDKA 3 konaného dňa 24.03.2022 o 16:00 hod. v zborovni 

MŠ. 

 
Prítomní / Neprítomní : 

Podľa prezenčnej listiny 

 
PROGRAM ZASADNUTIA: 

1. Otvorenie, kontrola uznesenia 

2. Správa revíznej komisie RR RZ BÚDKA 3 za obdobie 11/21-2/22  

3. Správa o hospodárení 9/21-1/22 

4. Pripravované akcie školy a prázdniny 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. Uznesenie 

8. Záver 

 

PRIEBEH 

 

K bodu 1. 

- Pani JUDr. Oľga Jesenská (predseda RR RZ) privítala prítomných členov RR RZ na treťom 

zasadnutí v školskom roku 2021/2022 a vykonala kontrolu uznesenia 

Splnené : 

1.Zúčastňovať sa všetkých zasadnutí Rodičovskej rady.  

T: stály 

Z: všetci členovia Rodičovskej rady 

2.Registrovať občianske združenie ako uchádzača o 2% z ročnej dane 

T: do 15.12.2021 

Z: predseda výkonného výboru 

3. Oznámiť ministerstvu vnútra zmenu na pozícii štatutára 

T: do 30.9.2021 

Z: predseda výkonného výboru 

4. Nakúpiť sladkosti do Mikulášskych balíčkov. 

T: do 30.11.2021 

Z: predseda výkonného výboru a pani Hajdúková 

5. Zabaliť sladkosti do balíčkov. 

T: do 06.12.2021 
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K bodu 2. 

Správa revíznej komisie 

Revízna komisia v zložení p. Peter Choreň a p. Mgr. Ladislava Šustová. vykonali dňa 

24.03.2022 kontrolu vedenia účtovných dokladov členského rodičovského príspevku za 

obdobie 11/21-2/22. Ostatní členovia revíznej komisie boli ospravedlnení. Všetky 

skontrolované doklady korešpondovali s centrálnou evidenciou v pokladničnej knihe. Vecná 

kontrola čerpania príspevkov je v súlade s poverením a rozpočtovou skladbou RZ. 

 

Zhrnutie hospodárenia k 28.02.2022:  

 

    Pokladničná 

hotovosť  66.60€ 

Stav v 

banke 3785,98€ 

 

K bodu 3.  

 

Pani Ing. Iveta Smolenová oboznámila členov RRRZo hospodárení školy a navrhla, že 

vypracuje nejakú prehľadnejšiu tabuľku na evidovanie majetku, ktorým škola disponuje. 

Poprosila pani JUDr. Oľgu Jesenskú, aby spoločne overili potrebné informácie na finančnej 

správe ohľadom daňového priznania a poprosila rodičov, aby sa pokúsili osloviť ešte viac 

rodičov ohľadne 2% dane. 

 

K bodu 4. 

Pripravované akcie školy 

-Pani riaditeľka PaedDr. Lenka Adzimová oboznámila členov RR RZ Búdka 3 

s pripravovanými aktivitami v mesiacoch marec – jún2022: 

 

 ●   25.03. – Otváranie záhradky 

 28.03. – Psíky na návšteve v Búdke 

 30.03.- Hudobná rozprávka – ,,Zvieratká na dvore“ 

 31,03. - Eniky – Beniky 

 07.04. – Kvapka 

 08.04. – Eko-vychádzka 

 25. a 26.04 – Dobrý sluha a zlý pán 

 26.04. – tablo a portrétové fotenie 

 28.04 – exkurzia v hasičskom a záchrannom zbore 

 02.-04.05 – Zápis nových detí na školský rok 2022/2023 

 04.05 – Poznaj svoje mesto – prehliadka s pánom Kolcunom 

 09.-13.05 – Kávičkovanie 

 18.05. – Včelia farma 

 24.-26.5 – Slávnostná školská akadémia v átriu 

 25.05. – Challengeday 
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 30.05- 03,06- Dúhový týždeň 

 08.06 – Botanická záhrada 

 14.06. – Tatoolympiáda 

 16.06 – Vyradenie absolventov  

 Dielničky u babičky – sklárstvo 

 Všetky akcie budú organizované v takom rozsahu, ako to umožnia aktuálne 

protipandemické opatrenia. 

 

Veľkonočné prázdniny: 

14.04. – 19.04. – Veľkonočné prázdniny – zápis detí do 06.04. – v prevádzke bude 

Žabkotrieda 

 

K bodu 5. 

 

Mikuláš 

Pani riaditeľka školy PaedDr. Lenka Adzimová poďakovala rodičom za zvládnutie podujatia 

Mikuláš v MŠ Búdka 3. Osobitne sa poďakovala p. Šustovi za vynikajúce prevedenie postavy 

Mikuláša a tiež mamičkám za ich elfovské balenie balíčkov.  

 

Grant POMOCNÁ RUKA a Brigáda 

Pani riaditeľka oboznámila RR RZ BÚDKA 3 o získaní grantu POMOCNÁ RUKA. Pomocou 

vypracovaného projektu sa škole podarilo získať grant v  hodnote 800 €. Peniaze z grantu by 

chcela pani riaditeľka použiť na zveľadenie školských políčok a botanickej učebne. 

Upozornila na potrebu renovácie v 2.triede. V tejto triede je potrené vymaľovať 

a pretapetovať steny a tiež dokúpiť nábytok. 

 

Gymnastické preliezky a lezecká stena 

Pani riaditeľka oboznámila členov RR o darovaní domčekov, ktoré boli darované mestu 

Košice a tiež o osadení gymnastických preliezok na školskom dvore. Pani riaditeľka 

informovala rodičov rady, že na tieto preliezky uvoľnila finančné prostriedky v hodnote 1000 

eur, ktoré škole poskytlo mesto. Pán Peter Choreň sa podujal, že zabezpečí odborníka na 

dokončenie lezeckej steny na školskom dvore. 

 

Deti odídencov 
Riaditeľka školy Lenka Adzimová informovala rodičov, že do MŠ boli zaradené aj ukrajinské 

deti a poprosila o výnimku z úhrady členského poplatku RZ prvý mesiac po nástupe do MŠ. 

Podobnú úľavu majú aj z iných, štátom stanovených, poplatkov napr. školné.  

Návrh sa stretol s jednohlasnou podporou 
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K bodu 7. 

U Z N E S E N I E 

Rodičovská rada Rodičovského združenia BÚDKA 3 

berie na vedomie 

1.Správu o hospodárení s dobrovoľným rodičovským príspevkom za obdobie od 11/21-2/22 

2.Pripravované projektové aktivity školy na mesiace apríl, máj a jún 2022. 

SCHVAĽUJE 

● použitie prostriedkov z Grantu POMOCNÁ RUKA  

● odpustenie členského príspevku vo výške jednej mesačnej platby deťom odídencom 

z Ukrajiny 

UKLADÁ 

1.Zúčastňovať sa všetkých zasadnutí Rodičovskej rady.  

T: stály 

Z: všetci členovia Rodičovskej rady 

2. Uchádzať sa o 2% z ročnej dane od rodičov MŠ  

T: do 30.04 

Z: všetci členovia Rodičovskej rady 

3. Informovať sa u odborníka ohľadom materiálov na lezeckú stenu. 

T: do mája/júna 

Z: pán P. Choreň 

4. Rozvrhnúť realizáciu brigády v 2.triede. 

T: do 05.2022 

Z: p. Klembara 

5. Informovať sa ohľadom daňového priznania na finančnej správe 

T: apríl 2022 

Z: predseda výkonného výboru 

6.Vytvoriť googledrive pre lepšie zdieľanie informácií RR RZ BÚDKA 3 

T: jún 

Z: p. Peter Choreň 

K bodu 8. 

-Pani JUDr. Oľga Jesenská (predseda RR RZ) sa poďakovala pani riaditeľke a zúčastneným 

členom RR RZ BÚDKA 3 za účasť a zaželala im úspešný týždeň. 

V Košiciach, 24.03.2022      


