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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Rady rodičov RZ BÚDKA 3 konaného dňa 21.06.2022  
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 3-4/22  
3. Členský príspevok a finančná správa 
4. Letná prevádzka a správa o výchovno-vzdelávacej činnosti  
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 
poslednom 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. Informovať sa u odborníka ohľadom materiálov na lezeckú stenu. 

T: do mája/júna 

Z: pán P. Choreň 

3. Informovať sa ohľadom daňového priznania na finančnej správe 

T: apríl 2022 

Z: predseda výkonného výboru 

Nesplnené: 

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

T: jún 

Z: p. Peter Choreň 
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K bodu 2. 
Správa revíznej komisie 
Revízna komisia v zloženíp.JUDr. Oľga Jesenská, PharmDr. Radoslava Milkovičová, Mgr. 
Michaela Hajduková, Ing. Róbert Hanzen, vykonali dňa 21.06.2022 kontrolu vedenia 
účtovných dokladov členského rodičovského príspevku za obdobie 3-4/22. 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 30.4.2022:  
 

Pokladničná 
hotovosť  342,73 € 
Stav v 
banke 3458,52 € 
 
K bodu 3.  
 
-Pani JUDr. Oľga Jesenská poprosila členov rady, aby prerokovali výšku členského príspevku 
na rok 2022/2023. Dohodli sa na ponechaní členského príspevku v hodnote 10 eur.  Pani Ing. 
Iveta Smolenová oboznámila členov RR RZ ohľadne informácií z finančnej správy a tiež 
o podaní daňového priznania, ktoré bolo na daňový úrad odoslané poštou. 
 
K bodu 4. 
Letná prevádzka v MŠ BUDKA 3 

-Pani riaditeľka PaedDr. Lenka Adzimová oboznámila členov RR RZ Búdka 3 s letnými 
prázdninami a s fungovaním prevádzky MŠ. Počas letných prázdnin v mesiaci júl sa do letnej 
školy zapísalo 105 detí. V mesiaci august je škola zatvorená a vykonáva sa upratovanie a 
príprava tried na nový školský rok. 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 

-Pani riaditeľka PeadDr. Lenka Adzimová informovala radu rodičov, že správa bude zavesená 
na web sídle školy, nakoľko je potrebné v správe uviesť všetko, čo sa dialo počas celého 
školského roka /t. j. do 30.06.2022/. 

 

K bodu 5. 
Grant POMOCNÁ RUKA 
Pani riaditeľka oboznámila RR RZ BÚDKA 3 o tom, že k tomuto grantu musí v dohľadnej 
dobe vypracovať potrebné doklady. 
 
Lezecká stena 
Pán Peter Choreň informoval radu rodičov o tom, koľko by stála lezecká stena a čo všetko je 
potrebné k nej dokúpiť.  
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Fotenie predškolákov 
Pani Ing. Iveta Smolenová tlmočila nepokojnosť rodičov lienkotriedy s fotografiami, ktoré 
boli vyhotovené pri koncoročnom fotení. Pani riaditeľka PaedDr. Lenka Adzimová 
informovala, že všetkým dotknutým rodičom bola ponúknutá možnosť výmeny záberu alebo 
vrátenia peňazí.  
 
 
K bodu 8. 
 
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 3-4/22 

SCHVAĽUJE 

● členský poplatok v hodnote 10 eur 

Berie na vedomie: 

 Letnú prevádzku školy 

UKLADÁ 
1.Zúčastňovať sa všetkých zasadnutí Rodičovskej rady.  
T: stály 
Z: všetci členovia Rodičovskej rady 

2.Vypracovať správu o hospodárení RZ BÚDKA 3 za obdobie od 1.9.2021 do 30.6.2022 pre 
potreby Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti 
T: do 5.7.2022 
Z: hospodár RZ 

 

K bodu 9. 

-Pani JUDr. Oľga Jesenská (predseda RR RZ) sa všetkým zúčastneným poďakovala za účasť 
a zaželala im pekné prázdniny. 

 

V Košiciach, 22.06.2022      

Zapísala: Mgr. Iveta delyová 
Scválila: JUDr. Oľga Jesenská 

 


