
RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI EVANJELICKOM KOLEGIÁLNOM 

GYMNÁZIU V PREŠOVE, 

Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov 

 

Zápisnica zo zasadnutia Plenárnej schôdze RZ pri EKG v Prešove, 

konaného dňa 09.09.2014 vo dvorane Biskupského úradu VD ECAV 

 

Prítomní:  rodičia podľa prezenčnej listiny 

 PhDr. Marián Damankoš,PhD., riaditeľ ESŠ v Prešove 

 Pedagogický zbor EKG v Prešove 

Program: 

1. Otvorenie a privítanie 

2. Úvodná pobožnosť 

3. Schválenie sčítacej komisie 

4. Schválenie programu Plenárnej schôdze 

5. Príhovor riaditeľa ESŠ 

6. Správa o činnosti RR v školskom roku 2013/2014 

7. Správa o hospodárení RZ v šk. roku 2013/2014 

8. Správa revíznej komisie 

9. Návrh a schválenie výšky členského príspevku na školský rok 

2014/2015 

10. Návrh a schválenie rozpočtu RZ na školský rok 2014/2015 

11. Diskusia 

12. Záver 

K bodu 1 

Predsedníčka RZ p.Andrea Demjanová privítala prítomných a začala plenárnu schôdzu 

RZ pri EKG v Prešove. Za zapisovateľku bola určená p. Mária Imrichová a za overovateľky 

p. Mária Vaverková a p. Alena Šimová. 

K bodu 2 

Úvodnú pobožnosť viedol duchovný správca EKG ThDr. Matej Oráč, PhD. 

Prítomných pozdravil slovami z knihy Jozua 24. kapitola: „Ja a môj dom budeme slúžiť 

Hospodinovi.“ Zdôraznil dôležitosť správnej voľby v našom živote.  

 



K bodu 3 

Sčítacia komisia v zložení: predseda - p. Mária Imrichová a členovia - p. Ilona Ildžová 

a p. Rút Mlynárová, bola jednohlasne schválená. 

K bodu 4 

  Program Plenárnej schôdze v navrhovanom znení bol jednohlasne schválený. 

K bodu 5 

 Riaditeľ ESŠ pozdravil prítomných rodičov a dal slovo školskej psychologičke, Mgr. 

Anne Bakalárovej, ktorá informovala prítomných o výsledkoch dotazníka za predchádzajúci 

školský rok. Pre školu boli výsledky pozitívne, objektívne pripomienky rodičov sú v štádiu 

riešenia.  

 Riaditeľ ESŠ informoval o štatistických výsledkoch, o projektoch na školský rok 

2014/2015, o troch maturitných triedach a maturite zo školského roka 2013/2014 dňa 

4.9.2014 u 7 študentov. Predstavil školský vzdelávací program na šk. rok 2014/2015, 

v ktorom škola ponúka osemročný a štvorročný študijný odbor. Oboznámil prítomných 

o zrušení nemeckého certifikátu ako náhrady maturity. Škola sa zapojí do pripomienky 

významných cirkevných a štátnych výročí. Pán riaditeľ predstavil nových členov 

pedagogického zboru. Podal informáciu o plánovanej výmene okien počas prevádzky  

a o plánovanej výstavbe multifunkčného ihriska v areáli školy. 

K bodu 6 

 Správu o činnosti RR predniesla predsedníčka RR p. Andrea Demjanová. Predstavila 

členov RR a informovala o štyroch stretnutiach RR, o príjme  a výdaji podľa rozpočtu, 

inventarizácii. 

K bodu 7 

 Pani Mária Vaverková predniesla správu o hospodárení RZ v školskom roku 

2013/2014 (príloha Správa o hospodárení RZ v šk. roku 2013/2014).  

K bodu 8 

 Správu revíznej komisie predniesol p. Brosman (príloha Správa revíznej komisie). Dňa 

8.9.2014 bola vykonaná inventarizácia majetku RZ. Hospodárenie bolo v súlade s rozpočtom 

RR. Hlasovaním bol prijatý návrh na vyradenie časti majetku RR. 

K bodu 9 

 Predsedníčka RR p. Andrea Demjanová predniesla návrh na zvýšenie členského 

príspevku na 60 €. Prítomní: 79, za: 51, proti:16, hlasovania sa zdržali 3 rodičia. 

 Nadpolovičná väčšina rodičov rozhodla o schválení výšky príspevku na 60 €. 

 



K bodu 10 

 Návrh rozpočtu na školský rok 2014/2015 predniesla p. Mária Vaverková, ktorý bol 

rodičmi schválený (príloha).  

K bodu 11 

 Nikto z prítomných sa nezapojil do diskusie. 

K bodu 12 

 V závere p. Demjanová poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadanie RR. 

 

 

 

V Prešove 9.9.2014 

Zapísala : Mgr. Mária Imrichová 

                                                                                          

      –––––––––––––––––––––––––– 

                                                                                                Mgr. Demjanová Andrea 

          predseda RR 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 ––––––––––––––––––––––––                                          –––––––––––––––––––––––– 

        Mária Vaverková                                                              Alena Šimová 

 

 

 

 

 

 



 


