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Správa revíznej komisie RZ za školský rok 2013/2014 
Revízna komisia je kontrolným orgánom rodičovského združenia (ďalej iba RZ), ktorá svojou činnosťou 
kontroluje hospodárenie a čerpanie finančných prostriedkov v súlade s Plánom činnosti RZ, schváleným 
Rozpočtom RZ a jej štatútom a stanovami. Revízna komisia rovnako vykonáva inventarizáciu majetku RZ. 

Počas školského roka 2013/2014 revízna komisia preskúmala čerpanie finančných prostriedkov a dokumenty 
s tým spojené v období od 1.9. 2013 do 31.8. 2014. Revízna komisia v školskom roku 2013/2014 zasadala 1-
krát. Predmetom zasadnutia boli vecná a formálna kontrola účtových dokladov a kontrola zostatku 
pokladničnej hotovosti. Na stretnutí boli prekontrolované: Finančný denník RZ, príjmové pokladničné doklady, 
výdavkové pokladničné doklady. 

Počas kontroly boli preskúmané aj nasledovné dokumenty :  

1. Správa o činnosti RZ za školský rok 2013/2014 
2. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami RZ v školskom roku 2013/2014 
3. Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí Rady rodičov a rodičovského združenia  

Zistenia Revíznej komisie o hospodárení s finančnými prostriedkami RZ: 

Zostatok finančných prostriedkov k 31.8.2013..................................................................................... 2426,15 € 
Z toho na bankovom účte ........................................................................................................................... 2405,31 € 
V pokladni ........................................................................................................................................................ 20,84 € 

Príjmy v období (1.9.2013 – 31.8.2014) .................................................................................................. 2969,33 € 
členské príspevky RZ (20€/rodinu) ...................................................................................................... 2262,00 € 
príjmy 2% z dane z príjmu FO/PO za rok 2013 ..................................................................................... 707,06 € 
kreditné úroky .............................................................................................................................................. 0,27 € 

Príjmy k 31.8.2014 spolu: ......................................................................................................................... 5395,48 € 

Výdaje v školskom roku 2013/2014 stav k 31.8.2014 
Oblasť Plánované Čerpané Rozdiel 
Multimediálne učebne 1500,00 €  1340,20 € +159,80 €  
Materiálne  a technické zabezpečenie školy 2000,00 €  600,10 € +1399,90 €  
Materiálne zabezpečenie ihriska 200,00 €  0,00 €  +200,00 €  
Škola v prírode 200,00 €  79,72 €  +120,28 €  
Spoločenské podujatia (Mikuláš, Vianoce) 300,00 €  121,75 €  +178,25 €  
Záujmová činnosť (MAKS, odmeny) 100,00 €  150,35 €  -50,35 €  
Hroncoland, MDD 600,00 €  816,79 €  -216,79 €  
Iné výdavky (bankové poplatky, notár) 200,00 €  120,09 €  +79,91 €  
Iné neplánované výdavky 500,00 € 136,00 €  +364,00 €  

Čerpané finančné prostriedky k 31.8.2014 spolu:................................................................................ 3365,00 € 



Rodičovské združenie pri Základnej škole Hroncova 23, Košice so sídlom Hroncova 23, 04001 Košice, IČO 17319617/1271 

Správa revíznej komisie RZ za školský rok 2013/2014  2/3 

Uzávierka k 31.8.2014 

Príjmy spolu: ............................................................................................................................................. 5395,48 € 

Výdavky spolu: .......................................................................................................................................... 3365,00 € 

Rozdiel ........................................................................................................................................................ 2030,48 € 

Zostatok finančných prostriedkov k 31.8.2014..................................................................................... 2030,48 € 
Z toho na bankovom účte ................................................................................................................ 2030,46 € 
V pokladni ............................................................................................................................................... 0,02 € 

Uznesenia Revíznej komisie RZ:  

Pri kontrole boli zdokladované všetky príjmy a výdaje od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 v postupnom poradí 
organizovania jednotlivých akcii v súlade s rozpisom a harmonogramom činnosti za kontrolované 
obdobie školského roka 2013/2014. 

Revízna komisia konštatuje, že všetky predložené doklady sú vedené v súlade so stanovami 
Slovenskej rady rodičovských združení, všetky výdavky RZ boli priamo spojené s činnosťou RZ 
a v súlade s poslaním RZ. Kontrolované príjmy a výdavky sú riadne zaevidované a rozpísané, 
sledované položky sú doložené samostatným príjmovým, alebo výdavkovým dokladom. Doklady boli 
riadne a včas zúčtované a banková a pokladničná hotovosť súhlasí s účtovným stavom. 

Navrhované opatrenia: 

1. Revízna komisia navrhuje Rodičovskej rade predkladať návrh čerpania fondu rodičovského 
združenia spoločne s komentárom, najprv na preštudovanie, prípadne doplnenie pre všetkých 
vyčlenených zástupcov RZ. 

2. Ak nastane situácia s prečerpaním schváleného rozpočtu fondu RZ je potrebné o tom informovať 
Radu rodičov, do harmonogramu čerpania doplniť dodatočné navŕšenie finančných prostriedkov 
a odsúhlasiť ho na mimoriadnom zasadnutí RZ. 

3. Naďalej pre kontrolu archivovať všetky pokladničné bloky súvisiace s organizovaním jednotlivých 
činnosti. 

4. Zverejňovať informácie týkajúce sa čerpania finančných zdrojov z fondu RZ v elektronickej forme 
pre všetkých rodičov zastupujúcich tried na ZŠ. 

5. Pri záverečnej kontrole účtovných dokladov predkladať súčasne aj právoplatnú zápisnicu 
schváleného rozpočtu, ktorá bude podpísaná predsedom RZ. 

6. Ak sa v danom období školského roka v jednotlivých činnostiach nevyčerpajú schválené finančné 
prostriedky na poskytnutý účel (naplánované akcie), je potrebné tieto prostriedky vrátiť do 
pokladne a bez písomného súhlasu rodičovskej rady, resp. schválenia rodičovského združenia ich 
nemožno znova vydať a použiť.  

7. Zabezpečiť zo strany všetkých učiteľov, aby zakúpené vecné odmeny boli následne 
zdokumentované v preberacom protokole o ich prevzatí, resp. odovzdať hospodárke RZ o tom 
záznam. 

8. Pri zakúpení rôznych predmetov súvisiacich s činnosťou jednotlivých akcii je potrebné doplňovať 
na zadnú stranu bločku od registračnej pokladne ich konkrétne využitie zakúpeného výrobku. 

Závery: 

Na základe kontroly dokladov za uvedené obdobie, revízna komisia konštatuje, že evidencia dokladov je 
vedená zodpovedne a finančné prostriedky boli vo všetkých akciách čerpané v súlade so schváleným 
rozpočtom a pravidlami hospodárenia Rodičovského združenia.  
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Hospodárka RZ (Ing. Tatiana Horváthová) prehľadne a systematicky vedie evidenciu dokladov pre každý druh 
činnosti (akcie).  

Komisia sa zhodla na tom, že všetky navrhované opatrenia prispejú k hospodárnemu a správnemu nakladaniu 
finančných prostriedkov rodičovského združenia. 

Revízna komisia odporúča RZ pri Základnej škole Hroncova 23, Košice, aby bolo hospodárenie fondu RZ za 
uplynulé obdobie školského roka 2013/2014, hodnotené podľa predloženej správy revíznej komisie schválené. 

Revíznu správu predkladá revízna komisia (RK): 

Marianna Najmíková – predseda RK  ______________________________  

Mgr. Andrea Urbanová – člen RK  ______________________________  

So správou RK boli oboznámení: 

Ing. Tatiana Horváthová – hospodárka RZ  ______________________________  

RNDr. Radoslav Kalakay – predseda RR RZ  ______________________________  

Mgr. Klára Dziaková – riaditeľka ZŠ Hroncova 23, Košice  ______________________________  

Košice, 11. septembra 2014 
 


