
Zápis z ustanovujúceho zasadnutia Rady rodičov pri Základnej škole v Dunajskej Lužnej 

Školská 257/22, 90042 Dunajská Lužná 

 

10. 10. 2016, 16:00, ZŠ Dunajská Lužná 

Prítomní: viď priložená prezenčná listina (spolu 18 členov) 

 

Program: 

1. schválenie štatútu Rady rodičov (RR), 

2. ustanovenie volebnej komisie, voľba predsedu, podpredsedu a tajomníka RR, 

3. návrh príspevku/poplatku na aktivity na predloženie ZRPŠ, 

4. návrh kandidátov do orgánov ZRPŠ, 

5. rôzne. 

Zasadnutie otvoril člen prípravného výboru RR, Dušan Mikulaj, ktorý oboznámil prítomných 

s programom zasadnutia a následne viedol zasadnutie. Ako prvý bod programu bolo 

realizované hlasovanie o štatúte RR.  

Hlasovanie o štatúte RR v znení, ktorý bol navrhnutý P. Adamčiakom a distribuovaný medzi 

členmi RR v predstihu elektronickou cestou: 

za - 18, proti - 0, zdržalo sa - 0. 

Štatút RR bol jednomyseľne schválený. 

Pred návrhom kandidátov na predsedu, podpredsedu a tajomníka RR sa prítomní členovia 

navzájom predstavili. Po predstavení boli členmi RR navrhnutí kandidáti: M. Alexyová, M. 

Bednárová, D. Mikulaj, R. Nagy. 

V zmysle štatútu RR bola určená volebná komisia v zložení: P. Adamčiak, K. Ivanová – Jašková 

a Z. Štefeková. 

Plénum následne pristúpilo v tajnom hlasovaní k zvoleniu predsedu, podpredsedu 

a tajomníka RR. Po zrátaní hlasov oznámila volebná komisia nasledovné výsledky: 

za predsedu RR bol zvolený D. Mikulaj s počtom hlasov 8, za podpredsedu p. M. Bednárová, 

počet hlasov 7 a za tajomníka p. M. Alexyová, počet hlasov 11. 

Hlasovacie lístky a zápis výsledného spočítania hlasov volebnou komisie budú  archivované 

ako súčasť agendy RR. 

RR následne pokračovala v programe návrhom výšky príspevku rodičov na školské aktivity 

(ZRPŠ príspevok). Návrhom pre hlasovanie bolo zachovať výšku príspevku v rovnakej výške 

ako v minulom roku, t. j. 20 E. Za hlasovalo 18 prítomných, zdržalo sa  0, proti 0. 

V ďalšom sa pristúpilo k návrhu kandidátov do predsedníctva ZRPŠ, prítomnými boli 

navrhnutí: 



M. Alexyová, M. Bednárová, D. Mikulaj, Z. Kršjaková.  

Hlasovanie o návrhu predložiť plenárnej ZRPŠ schôdzi  do predsedníctva navrhnutých 

kandidátov: za 16, proti 1, zdržal sa 1. RR odporučí plenárnej ZRPŠ schôdzi schváliť do 

predsedníctva navrhovaných kandidátov. 

 

Rôzne: 

zvolať v blízkom termíne riadne zasadnutie RR, na ktorom by sa bližšie prediskutovala 

činnosť, upresnili reálne možnosti a ciele stanovené štatútom by sa rozmenili na konkrétne 

činnosti, 

na webovej stránke školy zriadiť informačnú sekciu RR,  

aktualizovať kontakty . 

 

 

 

Zapísal: Ing. Dušan Mikulaj, PhD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


