
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 05.09.2013 vo dvorane Biskupského úradu VD ECAV 

 

 

 

Prítomní: rodičia podľa prezenčnej listiny 

PhDr. Marián Damankoš, riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Prešove 

Pedagogický zbor EKG v Prešove 

 

Program: 

1. Otvorenie a privítanie 
2. Úvodná pobožnosť 

3. Schválenie programu Plenárnej schôdze 
4. Schválenie sčítacej komisie 

5. Príhovor riaditeľa EKG 
6. Správa o činnosti RR v školskom roku 2012/2013 
7. Správa o hospodárení RZ v šk. roku 2012/2013 

8. Správa revíznej komisie 

a)Návrh pomôcok na darovanie škole 

9. Návrh a schválenie výšky členského príspevku na školský rok 
2013/2014 

10. Návrh a schválenie rozpočtu RZ na školský rok 2013/2014 
11. Diskusia 
12. Záver 

 



 
K bodu 1 

 

Prítomných privítala predsedníčka RZ Mgr. Andrea Demjanová, ktorá 
zároveň viedla zasadnutie Plenárnej schôdze RZ pri EKG v Prešove. 

 
K bodu 2 

 

Úvodnú pobožnosť viedol duchovný správca školy ThDr. Matej Oráč. 

Brat farár vo svojom zamyslení rozprával o múdrom mužovi ako staval svoj 
dom na skale. Náš život, naša práca, vzájomné vzťahy by mali byť postavené 

na Božej láske, na skale. 

Prítomní sa spoločne stíšili pri Modlitbe Pánovej. 

 
K bodu 3 

 

Program Plenárnej schôdze v navrhovanom znení bol jednohlasne schválený. 

 

 

K bodu 4 

 

 

Rodičovská rada určila za zapisovateľku Máriu Imrichovú, za overovateľov 
zápisnice p. Mária Vaverková, p. Ilona Ildžová. 

Za členov sčítacej komisie boli jednohlasne zvolení p. Ľubomír Pastýr,p. Ilona 
Ildžová a p. Zuzana Labancová. 

 

K bodu 5 

 



V úvode svojho vystúpenia riaditeľ školy, PhDr. Marián Damankoš, 
zdôraznil, že Rodičovské združenie je významnou pomocou pre fungovanie 
a napredovanie školy. 

Riaditeľ informoval rodičov o výučbe cudzích jazykov v obidvoch typoch štúdia (8-
ročnom a 4-ročnom) a možnostiach získania certifikátov, ktoré sú uznávané ako 
náhrada maturitnej skúšky. 

Pripomenul 18 rokov existencie EKG. 

Škola spolupracuje s tromi školami v partnerských mestách v Nemecku. 

Naďalej v škole prebiehajú menšie, ale aj európske projekty, premena tradičnej 
školy na modernú, výučba administratívnych činností, možnosť vytypované 
tématické celky využiť v praxi, vzdelávanie učiteľov. 

V školskom roku 2012/2013 prebiehal nákup pomôcok, realizovali sa zmeny 
v priestoroch školy.  

Škola bola úspešná v projekte „Vzdelanie k úspešnej kariére“, kde získala 170 000€. 

Aj v šk. roku 2013/2014 bude jesenný a jarný projektový týždeň (škola ponúka 
kvalifikovaného pedagóga na predmet Umenie a kultúra), lyžiarsky kurz, 
prírodovedná exkurzia, tiež budú prebiehať exkurzie GEO, DEJ, SJL/OBN ako 
súčasť vzdelávania. 

Naďalej bude škola zabezpečovať výchovné a kariérne poradenstvo, ktorému sa 
budú venovať RNDr. J. Plačko a Mgr. A. Bakalárová.  

Riaditeľ školy informoval rodičov o elektronickej bráne na parkovisko a dvor školy, 
ktorá bude otvorená od 6.30 – 8.15, od 12.00 – 13.00 a od 15.30 – 16.30. 

V závere riaditeľ školy predstavil pedagogický zbor a poďakoval predsedníčke RZ za 
spoluprácu v minulom školskom roku.  

 

K bodu 6 

 

Predsedníčka RZ Mgr. Andrea Demjanová prečítala správu o činnosti 
Rodičovskej rady RZ pri EKG v Prešove a jeho výkonného výboru v školskom 
roku 2012/2013. 

Prítomných oboznámila s programom jednotlivých zasadnutí, s plnením 
prijatých úloh a ďalšími aktivitami RR. Zároveň poďakovala hospodárke RZ 
za jej obetavú prácu počas celého školského roka a  členom RR za 
spoluprácu. 



V závere popriala pedagogickému zboru veľa Božieho požehnania do nového 
školského roka. 

Správa o činnosti Rodičovskej rady RZ pri EKG v Prešove v školskom roku 
2012/2013 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu 7 

 

Hospodárka RZ pri EKG v Prešove, Mária Vaverková, prečítala správu 
o hospodárení RZ v školskom roku 2012/2013. Čerpanie finančných 
prostriedkov sa realizovalo podľa jednotlivých položiek schváleného rozpočtu. 

Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

K bodu 8 

 

Pre ospravedlnenú neprítomnosť Mgr. Slavomíra Šofranka, predsedu revíznej 
komisie RZ, prečítal p. Pastyr správu o vykonaní inventarizácie majetku 
a hospodárenia s finančnými prostriedkami RZ pri EKG v Prešove. 

Konštatoval, že pri inventarizácii neboli zistené rozdiely medzi účtovným 
a fyzickým stavom majetku RZ. Ku dňu 11.9.2012 bol 98% výber príspevkov.  

Hospodárenie RR bolo v súlade so schváleným rozpočtom na školský rok 
2012/2013. 

1. Návrh pomôcok na darovanie škole bol schválený jednohlasne. 

Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu 9 

 

Predsedníčka RZ pri EKG v Prešove, Mgr. Andrea Demjanová, navrhla 
ponechať výšku členského príspevku na tento školský rok 50 eur. 



Pre školský rok 2013/2014 bol jednohlasne schválený členský príspevok vo 
výške 50 eur. Prvý termín na zaplatenie je do konca novembra. 

Riaditeľ školy sa prihovoril prítomným s krátkym príhovorom. Poďakoval 
hospodárke RZ, pani Márii Vaverkovej za skvelú spoluprácu so školou a za 

jej prácu. 

 

 

K bodu 10 

 

Pani Mária Vaverková predniesla návrh rozpočtu RZ na školský rok 
2013/2014. 

V diskusii prítomní rodičia nevystúpili s pripomienkami alebo návrhmi na 
jeho doplnenie. 

Návrh rozpočtu bol jednohlasne prijatý a tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

K bodu 11 

 

V diskusii neboli vyjadrené žiadne pripomienky a návrhy. 

 

 

K bodu 12 

 

V závere Mgr. Demjanová poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadanie 
Plenárnej schôdze. 

 

Prílohy: 



1. Správa o činnosti Rodičovskej rady RZ pri EKG Prešov v školskom 
roku  

2012/2013  

2. Správa o  hospodárení v školskom roku 2012/2013 
3. Správa revíznej komisie o vykonaní inventarizácie majetku RZ pri EKG  

v Prešove 

4. Návrh rozpočtu RZ na školský rok 2013/2014 

 

V Prešove 05.09.2013 

Zapísala : Mária Imrichová 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––  

Mgr. Andrea Demjanová 

predseda RR 

 

Overovatelia zápisnice: –––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––– 

Mária Vaverková, Ilona Ildžová 
 


