
 

 

Zápisnica č. 2/ 2021-2022 
zo zasadnutia Rady rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice 

 

Konanej dňa 03.11.2021  od 17:00 hod., jedáleň školy ZŠ Belehradská 21, Košice.  

Prítomní osobne: Fedoročko Marek, Hrabkovská Jana, Beata Gress Halasz, Jana Vlková, Andrea Farkašová, 

Mária Dlugošová, Ema Čepejová, Ďuricová Jacqueline, Zuzana Ontková Feketeová,   

Prítomní online: Zuzana Kriska, Štefánia Pčolová, Daniela Geletková, Marián Feňovčík, Kvetoslava Lévaiová, 

Jozefína Makó, Alexandra Čavarová, Mgr. Mária Horváthová hosťka - riaditeľka školy,   

Program:  

1. Otvorenia a návrh programu.    

2. Aktuálny stav financií na účte RRŠ.      

3. Aktuálny stav na škole.     

4. Plánované projekty na rok 2021: 

a. vybudovanie petangového ihriska,  

b. získané granty RRŠ,  

c. športová olympiáda - zmeny.  

5. Diskusia.  

6. Uznesenia.  

7. Záver.  

 

K bodu 1.  Zasadnutie Rady rodičov (RRŠ) otvoril p. Marek Fedoročko a privítal členov rady rodičov na 

zasadnutí RRŠ. 

 

K bodu 2.  p. Marcela Bačová  sa stretnutia nezúčastnila z náhlych  zdravotných dôvodov.  

 

K bodu 3.  p. riaditeľka školy Mgr. Mária Horváthová informovala RRŠ o : 

● V čas aktuálnej pandemickej situácie je 5 tried v karanténe, cca 100 detí.   

● Záujmové útvary môžu fungovať len v počte 6+1, alebo on-line. Organizácia je na vedúcom záujmového 

útvaru.  

● Školský klub detí beží podľa aktuálnej pandemickej situácie a možností učiteľského zboru.   

 

K bodu 4.  p. Marek Fedoročko informoval RRŠ o plánovaných a pripravovaných projektoch: 

● Financie na organizáciu športovej olympiády po dohode budú čiastočne vyúčtované, ostatné sa bude 

musieť vrátiť poskytovateľovi, nakoľko dotácia bola účelovo viazaná. Keďže na tento projekt sa taktiež 

podarilo získať grant mesta Košice na podporu kultúrnych a športových podujatí, tak p.Fedoročko 

požiada o presun schválených financií na podporu tejto športovej olympiády do roku 2022 (jún).  

● Od komisie šport mesta Košice bola poskytnutá účelovo viazaná dotácia 32 000,-€ na sanáciu kopca pri 

ovále prebieha výberové konanie na dodávateľa prác. Rekonštrukcia Tartanu na bežeckom ovále podľa 

cenových ponúk bude stáť približne 90 000,-€ až 120 000,-€. Prebieha zasielanie cenových ponúk.  

● Štatutárny zástupca RRŠ spracoval podklady pre požiadanie o 2% z dane a budú doručené notárovi na 

spracovanie do registra žiadateľov.  

 

K bodu 5. DISKUSIA  



 

 

1. RRŠ - organizácia akcie Mikuláš 2021 bude v pondelok 6. decembra 2021 v rámci vyučovania 

v spolupráci s učiteľským zborom vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu. Balíčky zabezpečí RRŠ 

v spolupráci s jedálňou ZŠ.     

 

K bodu 6.  Uznesenia - prítomní schválili jednomyseľne, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania: 

- Na zasadnutí bol odsúhlasený rozpočet RRŠ na školský rok 2021/2022.  

- Ďalšie zasadnutie RRŠ bolo navrhnuté na 1.12.2021 o 17:00hod v školskej jedálni, v p.p. on-line. 

 

K bodu 7.  p. Marek Fedoročko poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí.  

 

 

 

Zapísal:  V Košiciach, 08.12.2021  

Jana Hrabkovská  

 


