
Z á pi s n i c a 
 

z chôdze výboru RaPŠ, konanej dňa 08. 09. 2010 v MŠ Kapitánova ulica 29, 945 01 Komárno   
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:  

1. Zahájenie a privítanie 
2. Privítanie zástupcov rodičov z triedy Lienočiek, voľba členov výboru, 

odsúhlasenie funkcií 
3. Kontrola plnenia  uznesení 
4. Kontrola rozpočtu za školský rok  2009/2010 
5. Návrh rozpočtu na školský rok 2010/2011 
6. Návrh rozpočtu z 2 % príspevku z dani z príjmu 
7. Prerokovanie platby príspevku rodičov 
8. Diskusia, uznesenie, záver. 

 
K bodu č. 1 
 
 Schôdzu výboru RaPŠ zahájila a prítomných členov výboru, ako aj riaditeľku MŠ 
Zlaticu Libaiovú a predsedníčku RŠ Evu Mádelovú privítala predsedkyňa výboru RaPŠ JUDr. 
Szilvia Töltésy.  
 
K bodu č. 2 
 
 Predsedkyňa výboru RaPŠ JUDr. Szilvia Töltésy privítala nových členov z triedy 
Lienočiek  p. Polgárovú, p. Manczalovú a p. Valíčekovú, ktoré boli navrhnuté ako aj zástupci 
do RŠ.  
 Následne bol podaný návrh a odsúhlasenie členov výboru s nasledovnými funkciami:  
 Predsedkyňa – Szilvia Töltésy 
 Tajomníčka – Monika Manczalová 
 Zapisovateľka – Daniela Valíčeková 
 Hospodárka – Denisa Farkašová 
 Revízna komisia – Erika Jávorková, Hedviga Polgárová,  Branko Martinček,  Peter 
Czigle 

 
K bodu č. 3 
 
 Predsedkyňa výboru RaPŠ JUDr. Szilvia Töltésy informovala o plnení úloh uznesenia 
z predchádzajúcej schôdze. Skonštatovala, že úloha č. 12, za ktorú bol zodpovedný Peter 
Czigle  – nákup náplní do multifunkčného zariadenia nebola na základe dohody ešte splnená , 
hraničný termín je však september 2010. 
 
 K bodu č. 4 
 
 Ku kontrole rozpočtu za školský rok 2009/2010 bol odsúhlasený presun financií vo 
výške 50,-€ na Deň Zeme k maľovaniu telovýchovných zariadení na školskom dvore, čo 
sponzorovala Comorra Servis, preto tieto peniaze boli použité na nákup rysov a farebných 
papierov pre prácu s deťmi. Finančná hotovosť vo výške 10,-€ bola použitá v súvislosti 
s pohrebom p. Strýčkovej.  



 
  

 
K bodu č. 5 
 
 Pani riaditeľka MŠ Zlatica Libaiová oboznámila členov výboru RaPŠ s návrhom 
rozpočtu na školský rok 2010/2011: Predpokladaný príjem činí cca 2052€. Reálny rozpočet 
2022€. 
 

ROZPOČET 
 
 
 
Advent                                                                                                                                 90,-€ 
Mikuláš                                                                                                                                30,-€ 
Tepovanie – zima                                                                                                                30,-€ 
Nákup hračiek Vianoce                                                                                                     600,-€ 
Stromček Vianoce                                                                                                               25,-€ 
Fašiangy, karneval, šašo                                                                                                    120,-€ 
Kvety pre logopedičku                                                                                                        5,-€ 
Členské poplatky združenia                                                                                                50,-€ 
Divadlo Zetek                                                                                                                   120,-€ 
Deň matiek                                                                                                                          90,-€ 
MDD                                                                                                                                  110,-€ 
Príspevok na výlet / Chotín – ranč )                                                                                  100,-€ 
Ladenie klavíra                                                                                                                  150,-€ 
Knihy na rozlúčku                                                                                                             120,-€ 
Batôžky                                                                                                                                40,-€ 
Predplatné časopisov                                                                                                         102,-€  
Tepovanie – leto                                                                                                                  30,-€ 
Náplne do umývačky                                                                                                           30,-€ 
Náplne do multifunkčného zariadenia                                                                               180,-€  
 
 
SPOLU                                                                                                                            2022.-€ 
 
 
Z hlasovania vyplynulo, že návrh rozpočtu bol zo strany členov výboru RaPŠ 
jednohlasne odsúhlasený.  
 
 
K bodu č. 6 
 
 Hospodárka Denisa Farkašová informovala o finančných prostriedkov získaných z 2% 
príspevku daní z príjmu. Príjmy  predstavujú sumu cca 846,-€, ktorá má byť vyčerpaná do 31. 
12. 2010.  
 Pani riaditeľka Zlatica Libaiová oboznámila členov výboru RaPŠ s použitím sumy 
846,-€, ktorá bude v plnej výške investovaná na rekonštrukciu pieskoviska na veľkom dvore 
MŠ.  



K bodu č. 7 
 
 Riaditeľka predsedkyňa S. Töltésy oboznámila členov výboru s návrhom na príspevok 
RaPˇna školský rok 2010/2011 vo výške 4,-€ na mesiac za jedno dieťa , čo za školský rok 
predstavuje sumu 40,-€, ktorú bude možné uhradiť v dvoch splátkach a to prvú najneskôr do 
31. 10. 2010 a druhú do 31. 01. 2011. V prípade ak navštevujú MŠ súrodenci príspevok sa 
bude platiť len za jedno dieťa. 
Členovia výboru RaPŠ návrh príspevku jednohlasne schválili.  
 
K bodu č. 8 
  
Rôzne:  úlohy:  
 
- pre p. Czigleho: zakúpiť tonery a to po jednom kuse z čiernej, červenej a žltej farby,  
 
- urobiť objednávku detských časopisov na školský rok 2010/2011,  len prostredníctvom 
Slovenskej pošty, a. s. a to:  
   
- Adamko      3x 8,-€                                   = 24,-€ 
- Bobík          3x 7,-€                                   = 21,-€ 
- Šikovníček  3x 11,70,-€                            = 35,10,-€   
- Zvonček       3x 4,70,-€                             = 14,10,-€ 
- PŠ výchova   1x 7,20,-€                            = 7,20,-€ 
                                                                     101,40,-€ + poštovné 
 
- priebežne dopĺňať www stránku MŠ (zápisnice, záznamy, fotografie a pod. ),  
 
- vykonať rekonštrukciu pieskoviska na veľkom dvore MŠ, 
 
- zorganizovať jesennú brigádu zameranú na úpravu vegetácie rastúcej  v priestoroch MŠ,   
 
- spísať žiadosť na Mestský úrad Komárno na riešenie havarijnej situácie budovy MŠ. 
Zúčastniť sa zasadania na Mestskom úrade Komárno, predložiť žiadosť na riešenie havarijnej 
situácie za účasti rodičov detí navštevujúcich MŠ. V prípade neriešenia situácie Mestským 
úradom  osloviť média.    
 

U z n e s e n i e 
 
 
1. Na nástenku pre oznamy rodičov zviditeľniť funkcie a mená jednotlivých zástupcov tried.   
  Termín: do 20. 09. 2010                  Zodpovedná: p. Manczalová - tajomníčka      
 
2. Zviditeľniť plánovaný rozpočet a čerpanie prostriedkov za školský rok 2010/2011. 
            Termín: do 20. 09. 2010                Zodpovedná: p. Denisa Farkašová - hospodárka      
 
3. Zakúpiť tonery. 
            Termín: do 30. 09. 2010                Zodpovedný: p. Peter Czigle – člen revíznej komisie      
 
4. Spraviť objednávku detských časopisov.  
            Termín: do 14. 09. 2010                  Zodpovedná: p. Denisa Farkašová - hospodárka      



5. Aktualizácia www stránky MŠ.    
  Termín: úloha stála              Zodpovedná: p. Zlatica Libaiová – riaditeľka MŠ      
                                                                               p.  Branko Martinček - člen revíznej komisie      
 
 
Schôdzu výboru RaPŠ ukončila a prítomným za účasť poďakovala predsedkyňa výboru JUDr. 
Szilvia Töltésy.  
 
 
 
 
Zapísala: Daniela Valíčeková                                                    Overovateľka: Zlatica Libaiová 
 


