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Správa revíznej komisie 
SRRZ – Rodičovského združenia pri Základnej škole so sídlom Hroncova 23, Košice 

v školskom roku 2014/2015 

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. 
Predsedom revíznej komisie pre obdobie školského roka 2014/2015 je Marianna Najmíková, členovia revíznej 
komisie pre obdobie školského roka 2014/2015 sú Ing. Tatiana Desiatníková a Alena Cvancigerová. 

Počas školského roka 2014/2015 revízna komisia preskúmala čerpanie finančných prostriedkov a dokumenty 
s tým spojené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Revízna komisia v školskom roku 2014/2015 zasadala 
raz. Predmetom zasadnutia boli vecná a formálna kontrola účtových dokladov a kontrola zostatku pokladničnej 
hotovosti. Na stretnutí boli prekontrolované: Finančný (peňažný) denník RZ, príjmové pokladničné doklady, 
výdavkové pokladničné doklady. 

Revízna komisia zistila pri kontrole neskoré uhradenie faktúry vo výške 222,94 € k 31.8.2015 za knižné 
odmeny spoločnosti Panta Rhei s.r.o (fa. 3400150026) pričom dátum splatnosti tejto faktúry bol 8.7.2015. 
Faktúra bola uhradená hospodárkou RZ Ing. Tatianou Horváthovou dňa 7.9.2015. Revízna komisia prihliadala 
na tento výdavok ako na záväzok v školskom roku 2014/2015. 

Počas kontroly boli preskúmané aj nasledovné dokumenty :  

1. Správa o činnosti SRRZ – Rodičovského združenia pri Základnej škole so sídlom Hroncova 23, 
Košice v školskom roku 2014/2015 

2. Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami SRRZ – Rodičovského združenia pri Základnej 
škole so sídlom Hroncova 23, Košice v školskom roku 2014/2015 

3. Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí Rady rodičov a rodičovského združenia  

Zistenia Revíznej komisie o hospodárení s finančnými prostriedkami RZ: 

Zostatok finančných prostriedkov k 1.9.2014 .................................................................................. 2 030,48 € 

Z toho na bankovom účte ..................................................................................................................... 2 030,46 € 

V pokladni ................................................................................................................................................... 0,02 € 

Príjmy v období (1.9.2014 – 31.8.2015) ............................................................................................. 3 707,38 € 

členské príspevky RZ (20€/rodinu) ................................................................................................. 2 515,00 € 

príjmy 2% z dane z príjmu FO/PO ..................................................................................................... 782,56 € 

ostatné (finančné dary, kreditné úroky a pod.) .................................................................................. 409,82 € 

Príjmy k 31.8.2015 spolu: ................................................................................................................... 5 737,86 € 
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Výdaje v školskom roku 2014/2015 stav k 9.9.2015 

Oblasť Plánované Čerpané Rozdiel 

podpora VVP 1 500,00 € 888,00 € 612,00 € 

podujatia pre žiakov (Mikuláš, Vianoce, Hroncoland) 900,00 € 855,51 € 44,49 € 

podpora ŠvP 200,00 € 170,00 € 30,00 € 

podpora talentov 200,00 € 130,55 € 69,45 € 

odmeny pre žiakov 200,00 € 222,94 € -22,94 € 

príspevok pre ŠJ 350,00 € 409,50 € -59,50 € 

poplatky (banka, notár, členské v SRRZ) 190,00 € 171,95 € 18,05 €  

Čerpané finančné prostriedky k 9.9.2015 spolu: ............................................................................. 2 848,45 € 

Uzávierka k 9.9.2015 

Príjmy spolu: ...................................................................................................................................... 5 737,86 € 

Výdavky spolu: ................................................................................................................................... 2 848,45 € 

Rozdiel ................................................................................................................................................ 2 889,41 € 

Zostatok finančných prostriedkov pre školský rok 2015/16 ........................................................... 2 889,41 € 

Z toho na bankovom účte .......................................................................................................... 2 778,44 € 

V pokladni ..................................................................................................................................... 110,97 € 

Uznesenia Revíznej komisie RZ:  

Pri kontrole boli zdokladované všetky príjmy a výdaje od 1. 9. 2014 do 9. 9. 2015 v postupnom poradí 
organizovania jednotlivých akcii v súlade s rozpisom a harmonogramom činnosti za kontrolované 
obdobie školského roka 2014/2015. 

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 predkladať návrh čerpania fondu rodičovského združenia spoločne 
s komentárom, najprv na preštudovanie, prípadne doplnenie pre všetkých členov Rady rodičov. 

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

3. Revízna komisia odporúča predsedovi RZ, členom Rady rodičov a vedeniu školy, aby úhrady 
faktúr a prípadné ďalšie úhrady cez pokladničné bloky realizovali a finančne vyrovnali najneskôr 
do 31.8. príslušného školského roka. 

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

5. Zverejňovať informácie týkajúce sa čerpania finančných zdrojov z fondu RZ v elektronickej forme 
pre všetkých rodičov – členov Rodičovského združenia. 
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6. Pri záverečnej kontrole účtovných dokladov predkladať súčasne aj schválený rozpočet RZ, 
podpísaný predsedom RZ. 

7. 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/na účet a bez písomného súhlasu Rady rodičov, resp. schválenia rodičovského 
združenia ich nemožno znova vydať a použiť.  

8. 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. 

9. Pri zakúpení rôznych predmetov súvisiacich s podujatiami podporeným RZ je potrebné doplňovať 
na zadnú stranu bločku od registračnej pokladne ich konkrétne využitie resp. názov akcie. 

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.  

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 SRRZ – Rodičovskému združeniu pri Základnej škole so sídlom Hroncova 23, 
Košice, aby bolo hospodárenie za uplynulé obdobie školského roka 2014/2015 hodnotené podľa predloženej 
správy revíznej komisie, schválené. 

Revíznu správu predkladá revízna komisia (RK): 

Marianna Najmíková – predseda RK  ______________________________  

Ing. Tatiana Desiatníková – člen RK  ______________________________  

Alena Cvancigerová – 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, 10. septembra 2015 
 


