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Správa revíznej komisie 
SRRZ – Rodičovského združenia pri Základnej škole so sídlom Hroncova 23, 040 01 

Košice v školskom roku 2021/2022 
 
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 počas  
školského roka 2021/2022 nevykonala inventarizáciu majetku RZ, tak ako bolo avizované 
v predošlej revíznej správe. Predsedom revíznej komisie pre obdobie školského roka 2021/2022 
je Ing. Vanda KAIFER. Doklady ku kontrole predložila hospodárka RZ Lenka PALAŠČÁKOVÁ.  
 
Počas školského roka 2021/2022 revízna komisia preskúmala čerpanie finančných prostriedkov 
a dokumenty s tým spojené za obdobie 1.9.2021 – 31.8.2022. Predmetom skúmania bola vecná 
a formálna kontrola účtovných dokladov a kontrola zostatku pokladničnej hotovosti. 
Prekontrolované boli: peňažný denník RZ, príjmové pokladničné doklady, výdavkové 
pokladničné doklady, prijaté faktúry, bankové výpisy.  
 
 

Zistenia revíznej komisie o hospodárení s finančnými prostriedkami RZ: 
 
Počiatočný stav finančných prostriedkov z predch. šk. roku k 1.9.2021:        9.755,65 EUR 
Z toho na bankovom účte:                9.470,90 EUR 
V pokladni:                     284,75  EUR 

 
Príjmy k 31.8.2022 spolu:              22.548,06 EUR 
Z toho členské príspevky RZ (30 EUR/rodina), 4951 žiakov:           14.850,00 EUR 
Príjmy 2% z dane z príjmu FO/PO:                  7.698,06 EUR 
 
 
Výdaje v šk. roku 2021/2022 – stav k 31.8.2022                14.358,84 EUR 
Darčekové poukážky na knihy – koniec šk. roka        650,00 EUR 
Atrakcie Hroncoland            500,00 EUR 
Stavebné práce – dopadová plocha – ihrisko pre deti                3.393,60 EUR 
Dlažba – dopadová plocha – ihrisko pre deti                 4.484,40 EUR 
Ehlishstar – štartovné           335,00 EUR 
Poplatok – projekt finančnej gramotnosti /podnikanie v detskom svete/    800,00 EUR 
WocaBee pre 3.,4. ročník           413,10 EUR 
Záloha na rozlúčku – 9.-taci           100,00 EUR 

 
1 1 495 príspevkov RZ, z toho 6x preplatok, tj. 489 platiacich žiakov 

 

SRRZ – Rodičovské združenie 
  pri Základnej škole  
Hroncova 23, 040 01 Košice, IČO: 17319617, SID: 1271 
 



Správa revíznej komisie RZ za školský rok 2021/2022 2 

Škola v prírode – rôzne (vstupné do Mini Slovensko, medaile)       181,84 EUR 
Výchovný koncert proti šikane                   1.200,00 EUR 
Vzdelávanie /Maksík, Maks, Všetkovedko/–50% z poplatku                1.097,50 EUR 
YPSILON – slovina je hra – súťaž – poplatok       185,00 EUR 
Príspevok SRRZ za žiakov – rok 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022    917,40 EUR 
Vrátenie duplicitnej platby              41,00 EUR 
Poplatky – banka,                            60,00 EUR 
 
 
Zostatok finančných prostriedkov za šk. rok 2021/2022 k 31.8.2022        17.944,87 EUR 
Z toho na bankovom účte:                17.694,46 EUR 
V pokladni–záloha u riaditeľa /bude zúčtované-vrátené pri čerpaní novej zálohy 2022/23:          -49,59 EUR 
Firma L-DEN Slovakia, spol. s r.o. má vrátiť preplatok vo výške    300,00 EUR 

 
 

Uznesenie Revíznej komisie RZ: 
 
Pri kontrole boli prekontrolované všetky predložené doklady za obdobie od 1.9.2021 do 
31.8.2022. 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 zaúčtované a banková a pokladničná hotovosť súhlasí 
s účtovným stavom.  
 
Výber príspevku (formou bezhotovostných platieb realizovaných priamo na účet SRRZ) môžeme 
hodnotiť ako výborný. Dvaja žiaci požiadali o odpustenie poplatku z dôvodu hmotnej núdze, 
pričom ich žiadosti bolo vyhovené.  
 
Revízna komisia odporúča: 

- Naplánovať fyzickú invetarizáciu hnuteľného majetku počas šk. roka 2022/2023 
- Po zistení skutkového stavu hnuteľného majetku dať hlasovať členom RZ 

o odovzdaní hnuteľného majetku do správy ZŠ a zvoliť taktiež formu /napr. 
Darovanie/ 

- Ak výber príspevkov a 2% ostane na danej výške ako v roku 2021/2022, tz. že by 
sme mohli disponovať počas šk. roka 2022/2023 prostriedkami v úhrne cca. 40.000 
EUR, odporúčam pripraviť plán čerpania na daný školský rok po dohode s vedením 
ZŠ Hroncovej už na prvé zasadanie RZ. 

 
 
ZÁVERY: 
 
Revízna komisia v mene SRRZ – Rodičovského združenia pri základnej škole Hroncova 23  ďakuje 
prispievateľom, ktorí poukázali „% podiel zaplatenej dane“ práve nášmu združeniu. 
 
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 prehľadne a systematicky vedie evidenciu dokladov. 
  
Revízna komisia odporúča SRRZ – Rodičovskému združeniu pri Základnej škole so sídlom 
Hroncova 23, Košice, aby bolo hospodárenie za uplynulé obdobie šk. roka 2021/2022 hodnotené 
podľa predloženej správy revíznej komisie, schválené. 
 
Revíznu správu predkladá revízna komisia (RK): 
 
Ing. Vanda KAIFER – predseda RK          
 
 
 
So správou RK boli oboznámení: 
 
Lenka PALAŠČÁKOVÁ – hospodárka         
 
Ing. Tatiana DESIATNIKOVÁ  - predseda RR RZ        
 
Mgr. Martin FAZEKAŠ – riaditeľ ZŠ Hroncova 23, Košice       
 
 
V Košiciach, 1.9.2022 
 
 
 
 
 
 


