
 
 

Výročná správa 

Rodičovského združenia pri Základnej škole s materskou 

školou v Liešťanoch za rok 2019 

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ v Liešťanoch (ďalej len RZ) je občianske združenie 

s právnou subjektivitou. Presadzuje záujmy žiakov a spolupracuje s vedením školy pri 

príprave rôznych podujatí a tiež hospodári s finančnými prostriedkami rodičov. Pomáha škole 

modernizovať učebné pomôcky, zabezpečuje účasť žiakov na súťažiach, seminároch a pod.  

Zloženie RZ v 2019: 

Správna rada: 

Predseda: KRPLAN Branislav (zástupca rodičov za ZŠ) 

Podpredseda: BIELIKOVÁ Eva (zástupca rodičov za ZŠ) 

Hospodár: BALUCHOVÁ Henrieta (zástupca rodičov za MŠ) 

Zapisovateľ:  

Členovia: VONDRÁČKOVÁ Zuzana (zástupca rodičov za MŠ) 

  JAVORČEKOVÁ Slávka (zástupca rodičov za ZŠ) 

ORŠULOVÁ Martina (zástupca rodičov za ZŠ) 

KUTLIŠOVÁ Lenka (zástupca rodičov za MŠ) 

JANKOVÝCH Miroslava (zástupca rodičov za MŠ) 

KALFAS Jozef (zástupca rodičov za ZŠ) 

Dozorná rada: 

Členovia: KUPČEKOVÁ Ivana 

  VRECKOVÁ Zlatica 

  GRUŠPIEROVÁ Mária 

 

Odsúhlasený príspevok RZ na žiaka v šk. Roku 2019/2020 bol 15€. Z tohto príspevku boli 

financované sladké odmeny na karnevale, balíčky na Mikuláša, knihy a tiež medaily k MDD. 

K 1. januáru 2018 malo RZ k dispozícii 1 425,97€. 

V januári RZ zaplatilo webstránku v hodnote 190,35€. 

Vo februári sa organizoval karneval, na ktorý sa zakúpili sladké odmeny pre deti v hodnote 

56,60€.  



 
 

V marci sa zakúpili kvety ku dňu učiteľov v sume 35,00€. 

V apríli sa zaplatila prvá faktúra za kroje pre deti v hodnote 816,00€. 

V máji sa zakúpili knihy pre predškolákov a žiakov 4. ročníka v hodnote 40,50€ a medaily 

v sume 75,02€ k MDD. 

V júni dostalo RZ z 2% z daní 1283,08€ a dostalo príspevok na kroje pre deti v hodnote 

400,00€ z TsK. RZ zaplatilo druhú faktúru 800,00€ za kroje, ktorá bola pokrytá v sume 

400,00€ z príspevku z TSK a 400,00€ z 2% z daní. RZ prispelo na rozlúčky pre predškolákov 

a žiakov 4. ročníka sumou 100,00€. 

V júli dostalo RZ z 2% z daní 338,99€.  

V auguste RZ kúpilo kvety pre učiteľov na začiatok školského roka v sume 30,00€. 

V septembri sa z 2% z daní uhradila tretia faktúra v sume 257,00€ za kroje. 

V októbri RZ uhradilo 300,00€ za dopravu detí do Trenčína, kde mali pripravený kultúrny 

program pre TsK na prezentáciu krojov.  

V novembri zakúpilo RZ adventné kalendáre pre deti na Mikuláša v sume 77,62€ a zaplatilo 

poplatok za WEB sránku v sume 14,95€. 

V decembri sa deti zúčastnili Mikulášskeho predstavenia a RZ preplatilo autobus na 

predstavenie v sume 70,00€ a tiež zaplatilo vstupné v sume 61,00€. Na konci roka bol 

vykonaný výber hotovosti z účtu v sume 500,00€ a táto suma bola doplnená do pokladne. 

Poplatky za vedenie účtu, výpisy a zmeny nakladania s účtom činili 88,55€. Poplatok za 

notára bol 60€.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Stav k 1.1.2019..........1 425,97€ 
 

  Výdaje: 
 Webstránka školy 205,30 

Výpis z registra trestov 3,90 

Odmeny na karneval pre deti 56,60 

Kvety - Deň učiteľov 40,50 

Kroje pre deti (Greenpunkt) 1873,00 

Knihy pre školákov 40,50 

Medaily (Košík) 75,02 

Príspevok RZ pre predškolákov a žiakov 4. ročníka - rozlúčka 100,00 

Kvety - začiatok školského roka 30,00 

Doprava autobusom TsK, 1.10.2019 300,00 

Notár + poplatok 67,00 

Adventné kalendáre pre deti na Mikuláša 77,62 

Dotácia pokladne 500,00 

Preprava autobusom na Mikuláša do PD 70,00 

Vstupné do divadla na Mikuláša 61,00 

Poplatky (banka, TsK, iné) 88,55 

Výber omylom vložených peňazí 400,00 

Výdaje spolu: 3988,99 

  Príjmy: 
 Príspevok od rodičov ZŠ a MŠ 1225,00 

Príspevok od rodičov - 2% z daní 1622,07 

Vklad do pokladne (z účtu) 500,00 

Podiel zaplatenej dane 21,79 

Dotácia na kroje z TsK 400,00 

Omylom vložené peniaze 400,00 

Príjmy spolu: 4168,86 

  Stav k 31.12.2019..........1605,84€ 
  

 

Pripravila: Baluchová Henrieta   Schválil: Krpelan Branislav 

           Bieliková Eva 


