
 
 

Výročná správa 

Rodičovského združenia pri Základnej škole s materskou 

školou v Liešťanoch za rok 2017 

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

s právnou subjektivitou. Presadzuje záujmy žiakov. Spolupracuje s vedením školy pri príprave 

rôznych podujatí a hospodári s finančnými prostriedkami rodičov. Pomáha škole 

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

Zloženie RZ v 2017: 

Správna rada: 

Predseda: KRPLAN Branislav (zástupca rodičov za ZŠ) 

Podpredseda: BIELIKOVÁ Eva (zástupca rodičov za MŠ) 

Hospodár: BALUCHOVÁ Henrieta (zástupca rodičov za MŠ) 

Zapisovateľ:  

Členovia: VONDRÁČKOVÁ Zuzana (zástupca rodičov za MŠ) 

  JAVORČEKOVÁ Slávka (zástupca rodičov za MŠ) 

VOJAČEK Róbert (zástupca rodičov za ZŠ) 

KUPČEKOVÁ Ivana (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 2017/2018 bol 10€. Z tohto príspevku boli 

financované odmeny na karnevale, balíčky na Mikuláša a vstupné a cestovné náklady na 

predstavenie “Poklad vláčikového piráta“. 

K 1. januáru 2017 malo RZ k dispozícii 2 267,83€. 

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

140,51€, a rodičia prispeli sunou 15,91€.  

V marci sa zakúpili kvety ku dňu učiteľov v sume 21€. 



 
 

V apríli sa deti zúčastnili divadelného predstavenia, za ktoré RZ zaplatilo 70€. 

V máji sa zakúpili knihy pre predškolákov v hodnote 21,89€ a medaily za 71,74€. 

V júni sa konali oslavy 120. výročia založenia školy, na ktoré prispel Trenčiansky samosprávny 

kraj sumou 500€. Zakúpili sa rôzne reklamné predmety v hodnote 148,74 a 608,60€, zaplatil 

sa prenájom pódia 300€. Príspevky od rodičov z 2% daní boli 555,02€,  pani učiteľkám sa 

zakúpili kvety na konci školského roka za 30,80€ a zakúpili sa knihy za 40,50€. 

V júli boli príspevky z 2% daní 458,66€.  

V auguste RZ zakúpilo koberec do MŠ v hodnote 311,06 za príspevky z 2% daní. 

V septembri sa zakúpili kvety na začiatok školského roka v sume 37€. 

V októbri boli príspevky  z 2% daní 41,08€. V novembri boli zakúpené mikulášske balíčky 

v hodnote 190,25€. 

V decembri sa deti zúčastnili predstavenia “Poklad vláčikového piráta“ v sume 66€. 

Autobusová doprava stála 50€. Zaplatil sa príspevok 500€ na knihu “Čarovná horná Nitra“. 

Príspevok od rodičov bol 1 014,04€. 

Poplatky za vedenie účtu, výpisy a zmeny nakladania účtu činili 55,99€. Poplatok za notára 

bol 48,17€. Poplatky za poštovné a výpis z registra trestov, boli za 14,90€. Poplatky súvisiace 

s webovou stránkou boli 268,70€.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Stav k 1.1.2017..........2 267,83€ 
 

  Výdaje: 
 Karneval omomaľovánky (Oľga Fakanová) 67,20 

Krneval odmeny pre žiakov 70,51 

Karneval - občerstvenie 2,80 

Kvety - deň učiteľov 21,00 

Divadelné predstavenie 70,00 

Knihy pre predškolákov 21,89 

Medaily 71,74 

Výročie školy, reklamné predmety - Ing. Ján Wittenberger 148,74 

Výročie školy, reklamné predmety - Peter Vážan AMETIC 608,60 

KaSS - pódium 300,00 

Knihy 40,50 

Kvety - koniec školského roka 30,80 

Koberec do škôlky 311,06 

Kvety - začiatok školského roka 37,00 

Mikulášsky balíček - T-613 190,25 

Vstupné na rozprávku "Poklad vláčikového piráta" 66,00 

Kniha "Čarovná Horná Nitra" 500,00 

SAD - preprava na rozprávku "Poklad vláčikového piráta" 50,00 

Poplatky súvisiace s webovou stránkou 268,70 

Poplatky spojené s nakladaním účtu 56,80 

Poplatok za notára  48,17 

Poplatky za poštovné a výpis z registra trestov 14,90 

Výdaje spolu: 2996,66 

  Príjmy: 
 Banka - kreditný úrok 0,09 

Príspevky od rodičov žiakov z MŠ 460,00 

Príspevky od rodičov žiakov z ZŠ 10,00 

Prispevok od rodičov - karneval 15,91 

Bezhotovostný vklad (2% z daní) 1054,76 

TnSK - oslavy výročia školy 500,00 

Príspevok od rodičov 1014,04 

Príjmy spolu: 3054,80 

  Stav k 31.12.2017..........2325,97 
  

 

Pripravila: Baluchová Henrieta   Schválil: Krpelan Branislav 

           Bieliková Eva 


