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

v šk. roku 2021/2022 

Rodičovské združenie v školskom roku 2021/2022 hospodárilo s finančnými prostriedkami 
v celkovej výške: 5.551,04 EUR. Z toho vlastné prostriedky boli vo výške 4.851,02 EUR a počas 
školského roka získalo rodičovské združenie dotáciu od mesta Humenné vo výške 700,00 EUR na 
projekt „Dejepisné zastávky nášho regiónu“. Rodičovské združenie v tomto školskom roku 
nevyberalo poplatok od rodičov 2. – 9. ročníka, na úhradu tohto poplatku použilo nevyčerpané 
finančné prostriedky vyzbierané v šk. roku 2020/2021, ktoré sa nevyčerpali z dôvodu dištančnej 
výučby. Príjmy a výdavky rodičovského združenia boli v štruktúre: 

Príjmy RZ v šk. roku 2021/2022 

Poplatok od rodičov žiakov 1. ročníka v šk. roku 2020/2021       190,00 EUR 
Poplatok od rodičov žiakov ZŠ z minulého roku 2020/2021   1.900,00 EUR 
Prostriedky z minulých rokov       2.761,02 EUR 
Dotácia Mesto Humenné – Dejepisné zastávky nášho regiónu      700,00 EUR 
Úroky na sporiacom účte VUB              0,02 EUR 
Spolu           5.551,04 EUR 

Výdavky RZ v šk. roku 2021/2022 

Bankové poplatky              20,32 EUR 
Režijné výdavky RZ              64,36 EUR 
Úhrada fa za knihy pre žiakov          861,60 EUR 
Realizácia projektu Dejepisné zastávky nášho regiónu       840,00 EUR 
Škola v prírode – príspevok 4,00 EUR na žiaka        232,00 EUR 
Škola podporujúca zdravie           158,85 EUR 
Súťaže              148,07 EUR 
Lyžiarsky výcvik            168,00 EUR 
Kultúrne podujatia         1.308,00 EUR 
Spolu           3.801,20 EUR 

Prostriedky, ktoré sa presúvajú do šk. roku 2022/2023 
(konečný stav pokladne a bežného účtu okrem príjmov z 2% dane )  1.749,84 EUR  

Uvedené prostriedky sa kumulujú vo VUB banke. Rodičovské združenie v priebehu školského roka 
pristúpilo k zrušeniu sporiaceho účtu a jedného bežného účtu a od 24.11.2021 používa na všetky 
finančné operácie už len jeden bežný účet. Prostriedky sa používajú prostredníctvom poverených 
osôb ZŠ, ktorými sú zástupcovia riaditeľky pre prvý a druhý stupeň a p. učiteľka Vatahová. 
Poverené osoby výdavky zdokladujú a vyúčtujú hospodárovi rodičovského združenia. V šk. roku 
2021/2022 boli finančné prostriedky vynaložené bezhotovostne v celkovej výške 1.331,92 EUR 
a hotovostnými nákupmi vo výške 2.469,28 EUR.  



   
Prostriedky 2% dane          
Stav k 1.9.2021         2.366,89 EUR 
Príjmy v roku 2021/2022        1.368,29 EUR 
Výdavky v roku 2021/2022        1.436,33 EUR 
Z toho: 
Poplatky do SRRZ            616,00 EUR 
Poplatky VUB             109,68 EUR 
Edukačné pomôcky            710,65 EUR 

Konečný zostatok k 31.8.2022       2.298,85 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 2022 je potrebné 
vyčerpať prostriedky vo výške 930,56 EUR.  

Táto správa bola prerokovaná a odsúhlasená výborom Rodičovského združenia. 


