
Správa o hospodárení RZ  
pri ZŠ Dargovských hrdinov 19, 066 01  Humenné 

v šk. roku 2020/2021 

Rodičovské združenie v školskom roku 2020/2021 hospodárilo s finančnými prostriedkami 
v celkovej výške: 5815,14 EUR. Z dôvodu pandemických opatrení bola činnosť základnej školy 
a teda aj činnosť rodičovského združenia značne obmedzená. Rodičovské združenie pristúpilo v 
tomto aj k zníženiu príspevku vyberaného od rodičov žiakov ZŠ. Z dôvodu obmedzení pracovalo aj 
rodičovské združenie a výbor rodičovského združenia iba v nevyhnutnom rozsahu, bez schválenia 
rozpočtu RZ na príslušný školský rok a hospodárenie s finančnými prostriedkami bolo obmedzené 
len na nevyhnutné príjmy a výdavky v tejto štruktúre: 

Príjmy RZ v šk. roku 2020/2021 

Poplatok od rodičov žiakov ZŠ v šk.roku 2020/2021     1.900,00 EUR 
Prostriedky z minulých rokov       3.336,68 EUR 
Úroky na sporiacom účte VUB              0,12 EUR 
Spolu           5.236,80 EUR 

Výdavky RZ v šk. roku 2020/2021 

Poplatky do SRRZ            495,20 EUR 
Bankové poplatky              72,00 EUR 
Režijné výdavky RZ              56,92 EUR 
Úhrada fa za kupóny pre žiakov          530,00 EUR 

Ostatné prostriedky: 
Prostriedky zo zberu papiera (účelovo viazané)        578,34 EUR 

Prostriedky, ktoré sa presúvajú do šk. roku 2020/2021 
(konečný stav pokladne, bežného účtu a sporiaceho účtu k 31.8.2021)  4.661,02 EUR  

Uvedené prostriedky sa kumulujú vo VUB banke na bežnom účte a sporiacom účte a ďalej sa vo 
forme záloh z pokladničnej hotovosti vyplácajú oprávneným osobám ZŠ  - zástupcom riaditeľky 
pre prvý a druhý stupeň a p. učiteľke Vatahovej. Tieto oprávnené osoby následne odovzdávajú 
hospodárovi RZ vyúčtovanie použitých prostriedkov. V šk.roku 2020/2021 nedošlo k hotovostným 
výdavkom. 
   
Prostriedky 2% dane          
Príjmy v roku 2020/2021        2.277,44 EUR 
Výdavky v roku 2020/2021        1.814.60 EUR 
Konečný zostatok k 31.8.2021       2.366,89 EUR 

Rodičovské združenie ako oprávnený poberateľ 2% dane ďalej hospodári s prostriedkami 
z transferu Finančnej správy Slovenskej republiky. Tieto prostriedky RZ používa v zmysle § 50 
Zákona o dani z príjmov výhradne na účely podpory vzdelávania, teda predovšetkým na učebné 
pomôcky na zabezpečenie vyučovacieho procesu. Do konca kalendárneho roku 2021 je potrebné 



vyčerpať prostriedky vo výške 677,63 EUR. Tieto prostriedky je možné použiť aj na nákup 
dezinfekcie. 

Táto správa bola prerokovaná a odsúhlasená výborom Rodičovského združenia. 
Podpísaním tejto správy členovia potvrdzujú správnosť jej vyhotovenia. 

V Humennom, dňa 4.10.2021                                            Predseda RZŠ …........................ 
                                                                                              

Člen výboru    …........................ 
                                                                                               

Hospodár        …....................... 


