
 
 

Výročná správa 

Rodičovského združenia pri Základnej škole s materskou 

školou v Liešťanoch za rok 2018 

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 2018: 

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 2018/2019 bol 10€. Z tohto príspevku boli 

financované odmeny na karnevale, balíčky na Mikuláša a Olympiáda v MŠ. 

K 1. januáru 2018 malo RZ k dispozícii 2 325,97€. 

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

146,72€.  

V marci sa z 2% z daní zaplatila posledná platba za knihu Čarovná Horná Nitra v sume 495€. 

Taktiež sa zaplatili preliezky na ihrisko v MŠ v hodnote 1600€. Tieto preliezky boli čiastočne 



 
 

zaplatené z 2% z daní 710,14 Eura a čiastočne z rodičovského zrduženia 889,86 Eura. Na 

konci mesiaca sa zakúpili kvety ku dňu učiteľov v sume 35€. 

V apríli sa zakúpil toner do tlačiarne v hodnote 33,60€. 

V máji sa zakúpili knihy pre školákov v hodnote 21,89€ a medaily za 60€ na olympiádu. 

V júni sa zaplatili edukačné materiály v hodnote 84,80€, zakúpilo sa občerstvenie na 

olympiádu v hodnote 30,84€ a pani učiteľkám sa zakúpili kvety na konci školského roka za 

39€. Z 2% daní prišlo na účet RZ 776,09 €. 

V júli boli príspevky z 2% daní 429,02€. RZ organizovalo letný tábor v dňoch 23.-27.7. Príjmy 

z tábora boli 632€ a výdavky na darčeky pre deti v tábore boli 38,52€. 

V auguste RZ zaplatilo dvoch animátorov letného tábora v sume 200€.. 

V septembri sa zakúpili kvety na začiatok školského roka v sume 35,20€. 

V novembri bli vyplatené výdavky spojené s letným táborom (strava a energie) v hodnote 

221,95€. 

V decembri sa deti zúčastnili Mikulášskeho predstavenia. Zakúpili sa Mikulášske balíčky 

v sume 146,29€ a uhradil sa autobus na predstavenie do Prievidze v sume 60€. 

Poplatky za vedenie účtu, výpisy a zmeny nakladania účtu činili 57,90€. Poplatok za notára 

bol 70€.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Stav k 1.1.2018..........2 325,97€ 

  Výdaje: 
 Karneval omaľovánky  45,40 

Karneval odmeny pre žiakov 97,80 

Karneval – občerstvenie a výzdoba 3,52 

Kvety - deň učiteľov 35,00 

Knih Čarovná horná Nitra 495,00 

Škôlka – preliezky (Mestský mobiliár) 1600,00 

Knihy pre školákov 21,89 

Olympiáda - Medaily 60,00 

Olympiáda - občerstvenie 30,84 

Edukačné materiály - Maquita 84,80 

Kvety – koniec školského roka 39,00 

Letný tábor – darčeky pre deti 38,52 

Letný tábor - animátori 200 

Letný tábor– strava a energie 221,95 

Kvety - začiatok školského roka 35,20 

Mikulášsky balíček - T-613 146,29 

SAD - preprava na Mikulášske predstavenie 60,00 

Toner do tlačiarne 33,60 

Poplatky spojené s nakladaním účtu 58,30 

Poplatok za notára  70,00 

Výdaje spolu: 3377,11 

  Príjmy: 
 Príspevky od rodičov žiakov z MŠ a ZŠ 640,00 

Letný tábor 632,00 

Bezhotovostný vklad (2% z daní) 1205,11 

Príjmy spolu: 2 477,11 

  Stav k 31.12.2017..........1 425,97€ 
  

 

Pripravila: Baluchová Henrieta   Schválil: Krpelan Branislav 

           Bieliková Eva 


