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Správa revíznej komisie Občianskeho združenia ZRPŠ pri Gymnáziu sv. Edity 

Steinovej v Košiciach za šk.rok 2020/2021  

 

Úvod 

Dňa 09.09.2021 sa uskutočnilo plenárne rodičovské združenie na Gymnáziu sv. Edity 

Steinovej v Košiciach, na ktorom boli všetci zúčastnení oboznámení so správou o 

hospodárení za šk. rok 2020/2021, s rozpočtom na šk. rok 2021/2022. 

Činnosť revíznej komisie (ďalej RK) bola v školskom roku 2020/2021  vykonávaná 

v súlade s § 9 Stanov Občianskeho združenia (ďalej OZ) ZRPŠ pri Gymnáziu sv. Edity Steinovej 

v Košiciach.  

Účelom činnosti RK bolo overenie hospodárenia OZ a dodržiavanie všeobecne 

záväzných právnych predpisov a interných predpisov OZ pri vedení  účtovníctva 

v nadväznosti na predloženú Výročnú správu o hospodárení OZ za účtovné obdobie 

2020/2021. Revízia bola vykonaná 23.05.2022 v priestoroch gymnázia. 

 

Výsledky revízie: 

 

1.  H o s p o d á r e n i e  a  r o z p o č e t 
 

Podľa návrhu rozpočtu na šk. rok 2020/2021 mal príjem OZ z členských príspevkov 
predstavovať sumu45 450,00 €, avšak skutočný príjem predstavoval sumu 37 955,00 €. 
Rozdiel bol spôsobený tým, že niektorí rodičia neuhradili členský poplatok OZ.  Zostatok zo 
šk. roku 2019/2020 predstavoval sumu 18 055,24 €, teda celkový príjem OZ bol vo výške 
 56 010,24 €. 

Návrh výdavkov rozpočtu predstavoval sumu63 505,00 €, výška skutočných výdavkov 

bola 30 175,10 €, čo bolo spôsobené nemožnosťou realizovať viaceré aktivitu z dôvodu 

Pandémie COVID 19. 

Zostatok k 31.08.2021 predstavuje sumu  25 835,14 €.  

 

2. Ú č t o v n í c t v o 
 

Revízna komisia kontrolovala doklady týkajúce sa hospodárenia OZZRPŠ pri Gymnáziu sv. 

Edity Steinovej v Košiciach za  obdobie od 01.09.2020 – 31.08.2021. RK skontrolovala: 

- výročná správa hospodárenia 

- pokladničné doklady 

- výpisy z účtu 

- faktúry 
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1. Príjmy a výdavky OZZRPŠ pri Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach za školský rok 

2020/2021:  

PRÍJMY:  

 *zostatok zo šk. roku 2019/2020       18 055,24 €  

 *príspevky od rodičov        37 955,00 € 

 
   S p o l u  príjmy                                            56 010,24 € 

VÝDAVKY:  

**príspevok na súťaže                   933,00 €  
Jazykový kvet, Debatný klub, Ruské slovo, Matematický klokan, Editino slovo,   
Majstrovstvá SR v šachu, súťaž Ypsilon, Kolégium A. Neuwirtha, DofE, školská firma  

**kultúrne akcie   300,00 €  

Propagácia školy- promo videá , reklama na FB 

**ročníkové skúšky +záver šk.roka 2 615,85 €  

Kvety ku koncu roka, ročníkové skúšky: príspevok+občerstvenie, ocenenie piatakov,  ocenenia 

žiakov na záver šk.r. za prospech a  reprezentáciu školy  

**dodatočné neplánované výdaje  305,10 €  

prevádzkové náklady  

**príspevok na učebnice  3 900,00 €  

10 € na každého žiaka, ktorý uhradil príspevok ZRPŠ v predchádzajúcom šk.roku 

**kúpa vybavenia IT 732,00 €  

10 ks grafických tabletov  

**Grantový program  0,00 €  

čerpanie schválených7500,00 € prebehne v šk.roku 2021/2022  

 

Podpora aktivít na rozvoj žiakov a kvalitu školy: 

je finančným vyčíslením času a námahy učiteľa pri realizovaní týchto aktivít, ktoré nie je možné vykryť zo 

štátneho normatívu určeného pre našu školu. Pri každej aktivite, ak je to potrebné je hradené aj suplovanie  
 

***podpora aktivít na rozvoj žiakov a kvalitu školy- športové akcie                               0,00 € 

odpracované 0h, Celková cena práce 0,00 €  

 

 ***podpora aktivít na rozvoj žiakov a kvalitu školy- duchovné kurzy               471,31 € 

odpracované 13h, Celková cena práce 192,10 €  
teambuilding s duch. programom, duchovné obnovy, prípadné operatívne zorganizované akcie s duch. programom napr. 

misie, zbierky   

 

 ***podpora aktivít na rozvoj žiakov a kvalitu školy- vzdelávacie aktivity                             8 956,46 € 

odpracované 634h, Celková cena práce 8956,46 €  

ročníkové práce, ročníkové skúšky, jobshadowing, školenia, súťaže, exkurzie, tvorba testov na ročníkové skúšky  

 

***podpora aktivít na rozvoj žiakov a kvalitu školy- osobnostný rozvoj žiakov                 11 961,38 € 

odpracované 846,5h, Celková cena práce 11961,38 €  
mentoring, tutoring, individuálne ZRPŠ, Dofe, KAN, Akadémia veľkých diel  
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Výdavky spolu                                                     30 175,10 €  

 Zostatok k 31.08.2021            25 835,14 € 

 

2. Nakoľko OZZRPŠ pri Gymnáziu sv. Edity Steinovej má iba príjmy, ktoré nie sú 

predmetom dane podľa § 12 ods.7 a príjmy od dane oslobodené podľa § 13 ods. 2 

pís. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, nie je 

povinnosťou občianskeho združenia vykonať daňové priznanie za rok 2020.  

3. Stav finančných prostriedkov na účte v banke k 31.08.2021 :  25 165,14  €  

4. Stav finančných prostriedkov v pokladni k 31. 08.2021 : 670,- €  

 

Z á v e r 
 
 Kontrolou hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom OZ 

neboli zistené porušenia Stanov, zákona o účtovníctve.  

          Finančné prostriedky OZ boli vynaložené na skvalitnenie vyučovacieho procesu, na 

modernizáciu a materiálno-technické zabezpečenie školy. 

 

Revízna komisia OZZRPŠ pri Gymnáziu sv. Edity 

Steinovej v Košiciach 

 

V Košiciach dňa 06.07.2022 

 

 

 

 

 

Predseda: Ing. Zdena Weagová 

 

Člen:      Ing. Renáta Ferenčuhová 

 

Člen:       Mgr.  Ingrid Senčáková 

 


