
Z á p i s n i c a  
 

zo schôdze výboru RaPŠ konanej dňa 2.2.2010 v  MŠ na ul. kapitánova č. 29 , Komárno 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Program:   

1. Zahájenie a privítanie 
2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Hospodárenie za I. polrok v šk. roku 2009/2010 
4. Nákup z financií z 2% príspevku daní z príjmu 
5. Návrh priebežného rozpočtu v II. polroku v šk. roku 2009/2010 
6. Prerokovanie platby príspevkov rodičov 
7. 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 
Szilvia Töltésy.  
 
K bodu č.2 
 

Predsedkyňa výboru RaPŠ Szilvia Töltésy informovala o plnení úloh uznesenia 
z predchádzajúcej schôdze. Skonštatovala, že všetky plánované úlohy za I. polrok  v  šk. roku 
2009/2010 boli splnené. Plnenie uznesení - zabezpečenie tlačív pre výber 2% príspevku daní 
z príjmu, zabezpečenie plánovaných aktivít, účasť na rozlúčke detí 5-6 ročných a hľadanie 
financií k rekonštrukcii budovy MŠ sa presúva do II. polroku šk. roku 2009/2010. 
 
K bodu č.3 
 

 Hospodárka Denisa Farkašová informovala o hospodárení v II. polroku  šk. roku 
2009/2010. K 31.12.2009 predstavovali príjmy z príspevkov rodičov 1660,00 €. 
 Riaditeľka MŠ Zlatica Libaiová informovala o ušetrených finančných prostriedkoch 
v rámci plnenia plánovaných úloh.  
 

K bodu č.4 
 

Riaditeľka MŠ Zlatica Libaiová informovala o čerpaní finančných prostriedkov 
získaných z 2% príspevku daní z príjmu. Príjmy z 2% príspevku daní z príjmu predstavovali 
1458,87 €. Tieto finančné prostriedky boli vyčerpané na nákup učebných pomôcok, 
telovýchovných pomôcok, gramofónu, detských náučných kníh, spolu v sume 1453,96 €. 

V rámci prípravy Mikuláša a Vianoc bolo z finančných prostriedkov príspevkov 
rodičov čerpané na nákup hračiek Hobla – 623,56 €, nákup učebných pomôcok  Slovakia – 
44,72 € a hračky Dony – 27,10 €. 

 
K bodu č.5 
 

Riaditeľka MŠ Zlatica Libaiová informovala o ďalších plánovaných aktivitách v        
II. polroku šk. roku 2009/2010 a o finančnej náročnosti ich zabezpečenia. 

 
 
 



V II. polroku šk. roku 2009/2010 sú naplánované čerpania finančných prostriedkov na 
zabezpečenie Dňa matiek, MDD, výletu, návštevy kultúrnych podujatí, rozlúčky detí 5-6 
ročných, tepovania, nákupu náplne do umývačky riadu, náplne do multifunkčného zariadenia, 
maľovania, uhradenie predplatného časopisov. Na zabezpečenie aktivít v II. polroku šk. roku 
2009/2010 je predpokladané čerpanie finančných prostriedkov vo výške 1230,00 €. 
   
K bodu č.6 
 

Hospodárka Denisa Farkašová informovala členov výboru o stave platenia príspevkov 
na dieťa. Členovia výboru odsúhlasili aby neplatičom, bola doručená písomná výzva 
na uhradenie podlžnosti. 

 
K bodu č.7 
 
 

V diskusii členovia výboru a vedenie MŠ hovorili o plánovaných aktivitách v II. 
polroku školského roku – návšteve observatória v Hurbanove, karnevale, predplaveckom 
výcviku, pripravovanej jarnej brigáde. Ďalej sa hovorilo o možnostiach zabezpečenia 
finančných prostriedkov na rekonštrukciu škôlky. 

Riaditeľka MŠ Zlatica Libaiová informovala  členov výboru o dodávke didaktickej 
a výpočtovej techniky z Ministerstva školstva SR a poprosila o pomoc pri jej inštalácii. 

 
 
Návrh na uznesenie: 
 

1. Účasť na rozlúčke detí 5-6 ročných     zodp.: vedenie MŠ 
            Termín : jún 2010                                                                            členovia výboru 
 

2. Zabezpečenie tlačív pre výber 2% príspevku daní z príjmu  zodp.: Denisa Farkašová 
Termín : február 2010      
 

3. Návšteva observatória v Hurbanove     zodp. : vedenie MŠ 
 Termín : 3.2.2010          
            

4. Výzvy neplatičom príspevku za dieťa     zodp. : Jarka Bitterová 
 Termín : február 2010                 tr. učiteľky 

 

5. Maľovanie telových. zariadení na šk. dvoroch    zodp.: vedenie MŠ 
Termín : apríl 2010                 členovia výboru              

6. Nákup hračiek k MDD       zodp.: vedenie MŠ 
Termín : jún 2010     
 

7. Poldenný výlet ranč Chotín      zodp.: vedenie MŠ 
Termín : jún 2010                tr. učiteľky              

8. Knihy na rozlúčku detí 5-6 ročných    zodp.: p. Mádelová 
Termín : jún 2010 

9.  Hľadanie financií k rekonštrukcii budovy MŠ    zodp.: vedenie MŠ 
Termín : úloha stála                členovia výboru                      

10. Tepovanie - leto        zodp.: vedenie MŠ 
Termín : august 2010 
 

11. Nákup náplní do umývačky riadu     zodp.: Denisa Farkašová 
Termín : máj 2010  
      

12. Nákup náplní do multifunkčného zariadenia    zodp.: p. Czigle 
Termín : august-september 2010     

13. Reklamácia gramofónu       zodp.: p. Czigle 
Termín : február 2010   



 

14. Organizačné zabezpečenie fašiangového karnevalu  zodp.: vedenie MŠ 
Termín : úloha stála                tr. učiteľky 

                    
15. Pomoc pri nainštalovaní didaktickej techniky   zodp.: vedenie MŠ 

Termín : podľa dohody               p. Martinček, p. Czigle 
                    
 
 

 
Schôdzu výboru RaPŠ ukončila a prítomným za účasť poďakovala predsedkyňa výboru RaPŠ 
Szilvia Töltésy.  

 
 

 
 
Zapísala : Soňa Stredová     Overovateľka : Zlatica Libaiová 


