
Správa kontrolnej a revíznej komisie („KRK“)  o výsledku kontrol 
hospodárenia  Rodičovského  združeniapri Základnej škole Jána Kupeckého, 

Kupeckého 74, 902 01 Pezinok („RZ“)v školskom roku 2018/2019 

 

 
KRK na svojom zasadnutí dňa 18.9.2018 vykonalo v súlade s čl. 5 platných Stanov RZ  kontrolu 
hospodárenia RZ po skončení školského roka (k 31.8.2019 skončený školský rok 2018/2019) a 
rovnako vykonáva inventarizáciu majetku RZ. Z tejto kontroly KRK spracovalo nasledovnú Správu 
o výsledku kontroly a tú predkladá na plenárne zasadnutie RZ zvolaného na 19.9.2019. 

 

V rámci kontrolnej činnosti KRK vykonalo nasledovné šetrenia ohľadom hospodárenia RZ v školskom 
roku 2018/2019. 

Inventarizácia majetku 

- K 31.8.2019 neboli vo vlastníctve RZ žiadne predmety a veci. 
- Počiatočné a konečné zostatky bankového účtu a peňazí v hotovosti sedia na účtovníctvo 

(rozdiel medzi príjmami a výdavkami za šk. rok 2018/2019) 
o Hotovosť v pokladni k 31.8.2019bola 111,50 EUR, stav pokladne preverený p. Karkó 

a p. Vaclavíkom, predsedom a členom revíznej komisie a (skutočnosť sedí na 
účtovníctvo) 

o Stav bankového účtu k 31.8.2019bol 11 961,46 EUR, čo súhlasí s účtovnou evidenciu. 

Hospodárenie RZ 

- Celkové príjmy RZ v šk. roku 2018/2019 boli 14 102 EUR a celkové výdavky boli 15 475,56 
EUR  

- Komisia chce upozorniť na to, že plánované príjmy za žiakov školy do RZ boli 15 200 EUR (760 
žiakov po 20 EUR), ale v skutočnosti zaplatilo len 345 žiakov po 20 EUR (6 900 EUR), t.j. menej 
ako 50% žiakov.  

- komisia skontrolovala všetky výdavky nad 100 EUR, či položky sedia na účtovníctvo – neboli 
zistené žiadne nezrovnalosti medzi účtovnými dokumentmi a ich zaúčtovaním v účtovníctve 
RZ. Z vecného hľadiska všetky tieto výdaje boli vynaložené v súlade s čl. 7 bod 7 Štatútu RZ, 
ktorý definuje na aké účely slúžia výdavky RZ. 

- Všetky položky nad 100 EUR  boli vynaložené v súlade so schváleným rozpočtom RZ na rok 
2018/2019, ktoré bolo schválené RZ na plenárnom zasadnutí dňa 17.09.2018 

- Netto príjem z Vianočných trhov bol 4 921 EUR, z toho bolo poukázaných 1 500 EUR pre 2 
onkologickýchpacientov našej školy a 3 421  EUR bolo poukázaných na konto NO Plamienok 
v súlade s rozhodnutím Rady rodičov RZ konaného dňa 17.09.2018. Celkové náklady na 
Vianočné trhy boli netto 407,30 EUR, ktoré boli hradené zo zdrojov RZ.    

 

 

 



KRK preto konštatuje, že  

 

Na základe kontroly účtovníctva a príslušných dokumentov účtovníctva Rodičovského 
združenia pri Základnej škole Jána Kupeckého, Kupeckého 74, 902 01 Pezinok  za školský 
rok 2018/2019KRK kontrolná a revízna komisia konštatuje, že v rozsahu kontroly (t.j. 
položiek výdavkov a príjmov nad 100 EUR), je hospodárenie RZ je v súlade s platnými 
Stanovami RZ a rozpočtom RZ schváleným RR RZ na rok 2018/19 dňa 18.09.2018. 

ZA:     PROTI:    ZDRŽAL SA: 
3       0         0 

 

V Pezinku dňa 18.9.2019 

 

 

 

Roland Karkó     Peter Haško   Marián Václavík 

predseda   člen    člen  

 

 

 


