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Správa revíznej komisie Občianskeho združenia ZRPŠ pri Gymnáziu sv. Edity 

Steinovej v Košiciach za šk.rok 2021/2022 

 

Úvod 

Dňa 13.09.2022 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 2021/2022.  s rozpočtom na šk. rok 2022/2023. 

Činnosť revíznej komisie (ďalej RK) bola v školskom roku 2021/2022  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 sumu44200,00 €, avšak skutočný príjem predstavoval sumu 40 818,30 €. 

Rozdiel bol spôsobený tým, že niektorí rodičia neuhradili členský poplatok OZ.  Zostatok zo 

šk. roku 2020/2021 predstavoval sumu 25 835,14 €. teda celkový príjem OZ bol vo výške  

66 653,44 €. 

Návrh výdavkov rozpočtu predstavoval sumu 70 035€, výška skutočných výdavkov bola 

66 061,12 €. 

Zostatok k 31.08.2022 predstavuje sumu 592,32 €.  

 

2. Ú č t o v n í c t v o 
 

Revízna komisia kontrolovala doklady týkajúce sa hospodárenia OZ ZRPŠ pri Gymnáziu sv. 

Edity Steinovej v Košiciach za  obdobie od 01.09.2021 – 31.08.2022. RK skontrolovala: 

- výročná správa hospodárenia 

- pokladničné doklady 

- výpisy z účtu 

- faktúry 

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

2021/2022:  

 



 
 
 

PRÍJMY:  

*zostatok zo šk. roku 2020/2021       25 835,14 € 

*príspevky od rodičov          40 818,30 € 

 
S p o l u  príjmy                                    66 653,44€ 

VÝDAVKY:  

**príspevok na súťaže 
  

692,23 € 

Jazykový kvet, Expert geniality show, Ruské slovo, Matematický klokan,Editino slovo, Matboj,  
súťaž Ypsilon, Čo vieš o hviezdach, EnglishStar, ShortStoryCompetition 

 

      **kultúrne akcie  
   

2 049,83 € 

TeamBuilding (príspevok 2 € /žiak), kino, výchovný koncert, Urob si adventný veniec, 
 Mikuláš, Deň ES, Arch.skanzen Nižná Myšľa, Letecké múzeum 

 

      **športové akcie 
   

660,00 € 

KOŽAZ (príspevok 10 € /žiak), Crowaréna(prenájom) 
 

      **ročníkové skúšky  
   

454,20 € 

ročníkové skúšky:príspevok pre externých+občerstvenie 
 

      **záver šk.roka 
   

1 874,20 € 
Kvety ku koncu roka, ocenenie piatakov, ocenenia žiakov na záver šk.r. za prospech a  
reprezentáciu školy, čokolády, maturity 4.roč-občerstvenie 

 

      **dodatočné neplánované výdaje 
  

615,49 € 

banner - tabuľa s logom školy- Deň ES, knihy 8.r odbor, Akadémia veľkých diel - príspevok žiakom,  
bankové poistenie 

 

      **príspevok na učebnice 
  

4 070,00 € 

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

      **Materiálno-technické zabezpečenie 
  

0,00 € 

  **Grantový program 
   

7 518,02 € 

Grant 2020/2021: 5531,68€, Grant 2021/2022: 1986,34€ 
 

      **Zahraniční pedagogickí zamestnanci 
  

6 948,00 € 
 

 

 

 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 5 401,82 € 

odpracované 411h, Celková cena práce 5401,88 € 
 Lyžiarsky výcvik, KOŽAZ, športový deň, športové súťaže(florbal, stolný tenis, vybíjaná, basketbal...) 

 

***podpora aktivít na rozvoj žiakov a kvalitu školy-duchovné kurzy 1 294,13 € 

odpracované 96h, Celková cena práce 1294,13 € 
  teambuilding s duch. programom, duchovné obnovy, Noc s Editou 

 

      



 
 
 

***podpora aktivít na rozvoj žiakov a kvalitu školy-vzdelávacie aktivity 18 755,90 € 

odpracované 1244h, Celková cena práce 18755,87 € 
 ročníkové práce, ročníkové skúšky, jobshadowing, množstvo súťaží na rôznych úrovniach, tvorba zdieľaných 

učebných a skúšobných materiálov, finančná gramotnosť, študentská firma, projekt INOŠKOLA 
 

      ***podpora aktivít na rozvoj žiakov a kvalitu školy-osobnostný rozvoj žiakov 15 727,30 € 

odpracované 1087h, Celková cena práce 15727,30 € 
 mentoring, DofE, Akadémia veľkých diel, individuálne ZRPŠ, vedenie mediálneho tímu, exkurzie v zahraničí, 

aktivity súvisiace s Rokom Edity Steinovej, aktivity súvisiace s Národným týždňom manželstva 
  

 

Výdavky spolu                                                 66 061,12 € 

 Zostatok k 31.08.2022       592,32 € 

 

2. Nakoľko OZ ZRPŠ 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 2021.  

3. Stav finančných prostriedkov na účte v banke k 31.08.2022 :  126,96 €  

4. Stav finančných prostriedkov v pokladni k 31. 08.2022: 465,36  €  

 

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 ukladá nasledovné opatrenie: optimalizovať (znížiť) výdavky na 

podporu aktivít na rozvoj žiakov a kvalitu školy v oblastiach : vzdelávacie aktivity a 

osobnostný rozvoj žiakov. 

 

Revízna komisia OZ ZRPŠ pri Gymnáziu sv. Edity 

Steinovej v Košiciach 

 

V Košiciach dňa 11.10.2022 

 

Predseda: Ing. Zdena Weagová  

 

Člen:      Ing. Renáta Ferenčuhová  

 

Člen:       Mgr. Lucia Prónerová           



          

 

Príloha ku kontrole revíznej komisie v šk.roku 2021/2022 
 

Táto príloha vysvetľuje čerpanie rozpočtov v šk.r. 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022 a dopĺňa správu 

revíznej komisie   

Šk. rok 2019/2020   
Školský rok 2019/2020 bol mimoriadne neštandardný. V septembri 2019 Celoškolský výbor(CV) 

nastavil rozpočet podľa štandardných kritérií. Začali sa realizovať aktivity (teambuildingy, mentoringy, 

DofE, ročníkové práce, deň Edity Steinovej....).  Stihol sa ešte ples a aj lyžiarsky kurz osemročného 

odboru.  

Od marca sa učilo z domu a rozhodnutím vtedajšieho ministra bolo pre dané obdobie zakázané 
vyplácanie nadčasov.  Učitelia pokračovali v aktivitách pre naše deti, ktoré sa preniesli do on-line 
priestoru, bez možnosti finančného ohodnotenia.  
Z tohto dôvodu finančné náklady za nadrámcové aktivity v danom školskom roku nie je možné 
považovať za referenčné hodnoty (teda také, s ktorými by sa dali porovnávať hodnoty za iné školské 
roky).  
 

Šk. rok 2020/2021   
Celoškolský výbor schválil príspevky v modeli 100/50/0, pričom dôkladne rozobral všetky 

možnosti a alternatívy. Vzhľadom nato, že vyučovanie prebiehalo dištančne, mnohé plánované aktivity 
sa museli zrušiť ( športové súťaže, LVK, KOŽAZ...-v správe o hospodárení je 0,00€) alebo sa im museli 
nájsť nové spôsoby realizácie. Teda prebiehali mentoringy, individuálne ZRPŠ, DofE konzultácie, job 
shadowingy (CV schválil vyšší počet hodín, pretože na takéto vyučovanie nebol nikto pripravený), 
ročníkové práce, extra webináre pre študentov... - všetko on-line formou. Tiež bola zmena vo 
financovaní ročníkových skúšok, kde učitelia pracovali s dvoma variantmi -prezenčná a dištančná. Všetko 
odsúhlasené CV.  

 

Šk. rok 2021/2022   
Návrh rozpočtu bol nastavený na 100%né plnenie. Dôvodom bolo o.i. umožnenie odchádzajúcim 

študentom „vyčerpať“ ušetrené peniaze pokiaľ sú študentmi GYMESu. Dobiehavali sa stopnuté aktivity. 
Otvárali sa nové možnosti. Nedávali sa obmedzenia v počte aktivít, ani v počte zapájajúcich sa 
študentov, ba ani v počte aktivít, ktoré môže jeden študent absolvovať. Všetko v súlade  so Stanovami.  

 
Na základe vyššie spomenutého Celoškolský výbor pripravil sumárnu tabuľku porovnania 

školských rokov 2020/2021 a 2021/2022. Plnenie rozpočtu a hospodárenie bolo v súlade so Stanovami 
(viď správa revíznej komisie (RK)).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          

 

 

Tabuľkové porovnanie rokov 2020/2021 a 2021/2022 
Aktivity s najväčším rozdielom v počte hodín 

podpora aktivít na rozvoj 
žiakov a kvalitu školy 

Školský rok 2020/2021 Školský rok 2021/2022 ROZDIEL 

názov 
Teambuilding  

Obmedzene, na začiatku 
šk.roku 

všetci- jednodňové bez 
prespávania   

počet hodín 13 96 83 

názov LVK,KOŽAZ, športové 
súťaže 

nekonali sa 
LVK pre 1.,2.,3. ročník 
+KOŽAZ + množstvo 
športových  súťaží   

počet hodín 0 411 411 

názov 
Mentoring 

3 x pre všetkých žiakov 5 x pre všetkých žiakov   

počet hodín 363 511 148 

názov 
DofE  

21 žiakov, mentorovanie 
dofáka je 4 hod za šk. rok+ 
expedícia (min 1 noc podľa 
stupňa) 

67 žiakov, mentorovanie 
dofáka je 4 hod za šk. rok+ 
expedícia (min 1 noc podľa 
stupňa)   

počet hodín 180 472 292 

názov 
Ročníkové práce 

80 žiakov,                
jeden  žiak = 4 hod  

94 žiakov,                
jeden žiak = 4 hod    

počet hodín 320 376 56 

názov 
Deň Edity Steinovej 

nekonal sa konal sa   

počet hodín 0 15 15 

názov 
Súťaže, exkurzie 

nekonali sa 
konali sa, veľké množstvo 
na rôznych úrovniach   

počet hodín 0 Nie sú konkrétne vyčíslené   

názov 
ERAZMUS+ 

nekonal sa Lotyšsko - 6 dní , 4 učitelia   

počet hodín 0 230 230 

názov Národný týždeň 
manželstva 

aktivita neexistovala 

(novinka, organizoval sa 
po 1x),prednášky pre 
skupiny v rámci KNB, ktoré 
viedli učitelia školy, nie 
učitelia náboženstva.    

počet hodín 0 30 30 

     Suma hodín:  

   

+ 1265 

POZN.: 
      ZOZNAM súťaží na rôznych úrovniach : 

Jazykový kvet, Expert geniality show, Ruské slovo, Matematický klokan, Editino slovo, Matboj, súťaž Ypsilon, Čo vieš o 
hviezdach, EnglishStar, Short Story Competition 
 

 ĎALŠIE aktivity, ktoré nie sú  zohľadnené v tabuľkovom porovnaní ,  t.z. reálne je počet hodín vyšší  a tým aj 
náklady 

Akadémia veľkých diel, individuálne ZRPŠ, vedenie mediálneho tímu, ďalšie aktivity súvisiace s Rokom Edity Steinovej,  
tvorba zdieľaných učebných a skúšobných materiálov, finančná gramotnosť, študentská firma, projekt INOŠKOLA  



          

 

 

Finančná optimalizácia pre šk. rok 2022/2023 
1. podpora aktivít na rozvoj žiakov a kvalitu školy - športové akcie  prešli pod správu školy a už 

nie sú súčasťou rozpočtu ZRPŠ 

tento krok vyšiel z iniciatívy školy, aby sa odbremenil rozpočet ZRPŠ  

2. znížené počty mentoringov  na 3 x 15 min/žiak/rok (pôvodne 3x15+2x10min).  

dôvodom bolo prehodnotenie triednymi učiteľmi s vedením školy 

3. počet študentov zapojených v programe DofE je obmedzený na 30  (pôvodne  vyše  60) 

obmedzenie navrhli samotní koordinátori, nakoľko z kapacitných dôvodov, náročnosti  a intenzity 

projektu nie je možný vyšší počet 

4. Finančná výška nadčasových hodín sa zjednotila a optimalizovala . 

Doteraz výška závisela od platových tabuliek pre konkrétneho učiteľa. Táto optimalizácia bola 
nevyhnutná, nakoľko dochádza k zvyšovaniu miezd (čo všetkým učiteľom zo srdca prajeme) a pri 
výške príspevkov 100/50/0 by nebolo možné toto nastavenie udržať. 

Neplatiči = nečlenovia OZ 
1) Členom OZ sa v zmysle Stanov stáva rodič(zákonný zástupca), ktorý sa podpísal do zoznamu 

členov  (prihláška) alebo zaplatil ročný členský príspevok. Tým môže využívať všetky výhody 
vyplývajúce z členstva OZ ZRPŠ GYMES a samozrejme má aj určité povinnosti (napr. platenie 
príspevkov).  Rodičia, ktorí nie sú členmi OZ, nemôžu využívať  výhody členstva 

2) Členstvo nezaniká dovŕšením plnoletosti študenta.  
3) Platenie príspevkov vychádza z filozofie spoločného dobra, sociálneho nastavenia a nie z trhovej 

ekonomiky. Ako príklad uvediem platenie odvodov na dôchodok. Všetci prispievame pre 
aktuálnych dôchodcov vo vedomí (a v nádeji), že keď budeme dôchodcovia my, nájdu sa ľudia, 
z ktorých príspevkov nám budú dôchodky vyplácané (je to iba príklad, takže trend spoločnosti, 
klesajúca krivka populácie atď. sú nateraz nedôležité  ). Preto aj nastavenie nás - rodičov 
ohľadom prispievania má byť rovnaký. Keď som priman prispejem v presvedčení, že o pár rokov 
to využijem nie za 100 €, ale za 200 €.. A keď som piatak, tak prispejem, lebo chcem dopriať túto 
skúsenosť aj mladším spolužiakom.  

 
V spolupráci so školou sa snažíme robiť veci najlepšie ako vieme. Zodpovedne ako vo finančnej 

oblasti, tak aj v oblasti výchovy a vzdelávania. OZ je priestor na debatu a hľadanie riešení pre dobro 
našich deti.  

 
 
S úctou  
 

Ing. Mária Juhásová (predseda OZ) 
Mgr. Marek Zlacký (riaditeľ)  
Ing. Zdena Weagová (predseda RK) 


