
Správa o hospodárení RZ pri Strednej odbornej škole pedagogickej, Turčianske Teplice  

za školský rok 2020/2021 

 

Počiatočný stav pokladne k 20. 9. 2020:       125,10 Eur 

Počiatočný stav bežného účtu k 20.9.2020:  5.450,- Eur 

Príjmy celkom  :       11.522,- Eur 

z toho:   -vyzbierané  -členské príspevky                          10.170,- Eur 

                -toaletný papier                                             1.352,- Eur 

Výdavky celkom  :    16.125,97 Eur    

 z toho: - podľa finančného rozpočtu: 505,97 Eur 

               - prevod do OZ Vzdelanie je základ budúcnosti:  15.620,- Eur 

      

Konečný stav pokladne k 31. 8. 2021 :   971,13 Eur 

 

     Vzhľadom na krízovú situáciu zapríčinenú Covidom 19 bolo možné použiť  len časť peň. prostriedkov 

podľa finančného rozpočtu na vzdelávacie aktivity, pretože bolo zavedené dištančné vzdelávanie 

a školy boli celoplošne zatvorené. Výdavky boli použité na úhradu členského a školenia Žiackej 

školskej rady, zakúpenie košov na triedenie odpadu, zakúpenie 2 mikrovlniek pre žiakov a na chod 

Rodičovskej rady. 

Podrobný rozpis príjmov a výdavkov je podrobne rozpísaný v pokladničnej knihe , s priloženými      

účtovnými dokladmi. Pokladničná kniha aj s dokladmi je u hospodárky k nahliadnutiu.     

    

   Turčianske Teplice, 16.09.2021 

Hospodár   Zuzana Modrovská 

  

 

 

 

 



 

Správa o hospodáreni  Občianského združenia Vzdelanie je základ budúcnosti                       

za školský rok 2020/2021 

 

Počiatočný stav k 20.9.2020   pokladňa:     518,20 Eur 

Počiatočný stav k 20.9.2020 bežný účet:  3.214,37 Eur 

Príjmy celkom:  19.638,07 Eur     

 z toho:   pokladňa:   0 eur 

                bežný účet:  poukázané 2% z dane  4.018,07 Eur   

        príjem z Rodičovského združenia:   15.620,- Eur                

Výdavky celkom:         15.371,76 Eur 

z toho:  pokladňa:         1.899,75 Eur  

               bežný účet :     13.472,01 Eur 

Konečný stav k 31.8.2021     pokladňa:     528,45 Eur  

                                                    bežný účet:  7.470,43 Eur 

 

Z občianskeho združenia boli uhradené nové disky do počítačov,  knižné poukážky Martinus pre 

odchádzajúce štvrtáčky aj ako odmeny za olympiádu a pre jednotkárky, nová aparatúra pre potreby 

školy a žiackej školskej rady, doplatok za prvú etapu a záloha na tretiu etapu na šatníkové skrine na 

šk. internát, stolíky s možnosťou uzamknutia notebookov do učební, poplatok u notára za registráciu 

na 2%,  knihy na olympiádu z ANJ, školenie – DOFE, materiál na MDD v ZŠ Jazernica. 

Podrobný rozpis príjmov a výdavkov je podrobne rozpísaný v pokladničnej knihe, s priloženými 

účtovnými dokladmi. Pokladničná kniha aj s dokladmi je u hospodárky k nahliadnutiu.   

 

Turčianske Teplice 16.09.2021 

 

Hospodár  Zuzana Modrovská  

 

  

 



 


