
ZÁPISNICA 

 

z plenárnej schôdze RZ pri Materskej škole  

Nábrežie Rimavy 447/1 Hnúšťa zo dňa 20.9.2021 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:  

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa 

2. Oboznámenie sa s plánom práce MŠ na školský rok 2021/2022 

3. Oboznámenie sa so školským poriadkom 

4. Voľba členov Rady RZ a Výkonného výboru RZ 

5. Plnenie plánu práce RZ v školskom roku 2020/2021, návrh a schválenie plánu práce RZ  

na školský rok 2021/2022 

6. Správa o činnosti RZ za školský rok 2020/2021, hospodárenie RZ, plnenie rozpočtu RZ, 

správa revíznej komisie 

7. Schválenie poplatkov do RZ, návrh rozpočtu RZ na školský rok 2021/2022 

8. Rôzne 

9. Diskusia  

10. Záver 

 

 

K bodu 1 

Schôdzu Rady RZ otvorila Mgr. Václaviková, predsedníčka Rady RZ pri MŠ NR v Hnúšti, 

privítala rodičov, riaditeľku MŠ Mgr. B. Tokárovú a zástupkyňu MŠ Mgr. E. Hulmanovú, ako aj 

ostatných prítomných učiteľov. Prítomných oboznámila s programom plenárnej schôdze. Schôdza 

sa konala v záhrade MŠ, za dodržania prísnych hygienických opatrení v súvislosti so súčasnými 

opatreniami COVID -19. 

 

K bodu 2 

Pani riaditeľka MŠ, PaedDr. B. Tokárová, oboznámila rodičov s plánom práce MŠ Nábrežie 

Rimavy 447/1 v Hnúšti. Informovala, že úlohy v ňom sú v súvislosti so súčasnou 

epidemiologickou situáciou okresané a budú prispôsobené tak, aby spĺňali aktuálne požiadavky 

covid automatu. Ich organizácia je naplánovaná na jesenné a jarné mesiace, s dôrazom na triedne 

aktivity, kde deti sa nebudú miešať a bez prítomnosti rodičov.  

Ďalej rodičov oboznámila s plánom usporadúvania školských a mimoškolských aktivít, 

prezentáciou detí na verejnosti, využívaním internetových služieb a pod. Krúžková činnosť je 

dočasne pozastavená, v prípade priaznivej epidemiologickej situácie by mohla byť opätovne 

spustená v druhom polroku školského roka. V pláne je široká ponuka krúžkov (športový krúžok, 

moderný tanec, krúžok ľudových hier a tancov, krúžok varenia). V súčasnosti ponúka škôlka  

v spolupráci so ZUŠ J. Valacha v Hnúšti externý krúžok výtvarnej výchovy.  

Pani riaditeľka predstavila plán celoškolských akcií MŠ pre rok 2021/22, plány spolupráce  

s miestnymi základnými školami, podstatu, tvorbu a čerpanie triedneho fondu. Vyzvala rodičov na 

riešenie prípadných problémov detí priamo s triednymi učiteľkami. Z prítomných nikto nemal 

žiadne doplňujúce pripomienky a návrhy. 

Bolo prijaté uznesenie č.1 



K bodu 3 

Pani riaditeľka PaedDr. Beáta Tokárová oboznámila rodičov s pravidlami školského poriadku, a to 

najmä: 

 Prijímanie detí na povinné predprimárne vzdelávanie a kontrola dochádzky týchto detí 

 Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v MŠ, pravidlá vzájomných vzťahov  

so zamestnancami školy. 

 Prevádzka a vnútorný režim MŠ, charakteristika MŠ, počet tried, detí, zameranie MŠ, 

výchovno-vzdelávacie činnosti, denný poriadok, dochádzka detí. 

 Bezpečnosť a zdravie dieťaťa 

Nakoľko školský poriadok je zverejnený na nástenkách každej triedy, poprosila rodičov, aby si ho 

prečítali a podpisom vyjadrili porozumenie a súhlas s jeho obsahom. 

Zo zúčastnených nikto nemal žiadne doplňujúce pripomienky a návrhy.  

Bolo prijaté uznesenie č.2 

 

K bodu 4 

Mgr. Václaviková prítomným priblížila podstatu a činnosť rodičovského združenia, pričom 

skonštatovala, že na základe oznamu a výsledkov voľby, resp. nominácie rodičov do Rady RZ  

z jednotlivých tried, bol vypracovaný návrh voľby členov Rady RZ a Výboru RZ pri MŠ na 

školský rok 2021/22, s ktorým rodičov oboznámila. Návrh tvorí prílohu zápisnice.  

Poďakovala za svedomitú prácu a spoluprácu rodičom, ktorí boli minulý rok členmi Rady RZ.  

Zo zúčastnených nikto nemal žiadne doplňujúce pripomienky a návrhy a jednohlasne schválili 

predložený návrh.  

Bolo prijaté uznesenie č.3 

 

K bodu 5 

Predsedníčka RZ pri MŠ NR v Hnúšti zhodnotila plnenie plánu práce Rady a Výboru RZ  

v školskom roku 2020/2021. Zároveň predstavila nový plán práce Rady a Výboru RZ v školskom 

roku 2021/2022, ktoré tvoria prílohu zápisnice. Neboli evidované žiadne pripomienky a návrhy. 

Bolo prijaté uznesenie č.4 

 

K bodu 6 

Mgr. Václaviková prečítala Správu o činnosti RZ za školský rok 2020/2021, oboznámila 

prítomných s hospodárením RZ, plnením rozpočtu RZ v školskom roku 2020/2021 a predstavila 

návrh rozpočtu RZ na školský rok 2021/2022 a správu revíznej komisie, ktorá je súčasťou prílohy 

tejto zápisnice.  

Predsedníčka RZ poďakovala všetkým za poskytnutie 2% z daní pre MŠ, ktorej tieto finančné 

prostriedky veľmi pomáhajú na vykrytie výdavkov, ktoré nie sú obsiahnuté v rozpočte a umožňujú 

skvalitnenie vyučovacieho procesu v MŠ. Pani riaditeľka poprosila rodičov, aby nezabudli na túto 

formu pomoci MŠ aj v školskom roku 2021/22.   

Neboli evidované žiadne doplňujúce pripomienky a návrhy.  

Bolo prijaté uznesenie č.5 

 

K bodu 7 

Predsedníčka RZ prítomným predložila správu o návrhu poplatkov do RZ, ktoré budú vyberané  

a platné v školskom roku 2021/2022. Zároveň zúčastnených vyzvala, aby poverili pedagogických 



pracovníkov s vybraním príspevku do pokladne RZ v stanovenom termíne. Poplatky boli 

jednohlasne schválené v upravenej sume, zohľadňujúcej aktuálnu epidemiologickú situáciu  

a opatrenia. Návrh poplatkov je súčasťou zápisnice.  

Bolo prijaté uznesenie č.6 

 

K bodu 8 

Pani riaditeľka informovala rodičov o zvyšujúcej sa chorobnosti detí a vyzvala ich k spolupráci  

v oblasti prevencie vírusových ochorení, rozvíjania sebaobslužných návykov detí a stravovania  

v MŠ. Upozornila ich na dostupnosť aktuálnych informácií na triednych nástenkách ako aj 

zriadení internetových triednych skupín s možnosťou rýchlej komunikácie medzi MŠ a rodičmi.  

 

K bodu 9 

Nebola vznesená žiadna diskusia. 

 

K bodu 10 

Mgr. Václaviková poďakovala rodičom za pozornosť, ich čas  a ochotu spolupracovať a vyzvala 

ich, aby sa zúčastnili na jednotlivých triednych rodičovských združeniach.  

 

 

V Hnúšti, dňa 20.9.2021 

Mgr. Michala Václaviková, predsedníčka RZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 1 

Prítomní podľa prezenčnej listiny jednohlasne 

a) berú na vedomie plán práce MŠ na školský rok 2021/22.  

 

Uznesenie č. 2 

Prítomní podľa prezenčnej listiny jednohlasne  

a) berú na vedomie Školský poriadok na školský rok 2021/22. 

 

Uznesenie č. 3 

Prítomní podľa prezenčnej listiny jednohlasne 

a) berú na vedomie predložený návrh voľby členov Rady RZ a Výboru RZ na školský rok 

2021/22 

b) schvaľujú členov Rady RZ a Výboru RZ podľa predloženého návrhu 

 

Uznesenie č. 4 

Prítomní podľa prezenčnej listiny jednohlasne 

a) berú na vedomie Zhodnotenie plnenia plánu Rady a Výboru RZ v školskom roku 2020/21 

b) schvaľujú Plán práce Rady a Výboru RZ na školský rok 2021/22 

 

Uznesenie č. 5 

Prítomní podľa prezenčnej listiny jednohlasne 

a) berú na vedomie 

 Správu o činnosti RZ pri MŠ NR 447/1 v Hnúšti 

 Finančné prostriedky - hospodárenie RZ v školskom roku 2020/21 

 Plnenie rozpočtu RZ v školskom roku 2020/21 

 Správu revíznej komisie 

b) schvaľujú Rozpočet RZ na školský rok 2021/22 

 

Uznesenie č. 6 

Prítomní podľa prezenčnej listiny jednohlasne 

a) berú na vedomie Predložený Návrh poplatkov do RZ v školskom roku 2021/22 

b) schvaľujú Plán výšku poplatkov do RZ a triednych pokladní podľa predloženého návrhu 

c) poverujú pedagogických zamestnancov MŠ výberom schválených finančných prostriedkov 

do pokladne RZ. 

 

 

 

V Hnúšti dňa 20.9.2021 

 

Mgr. Michala Václaviková 

Predsedníčka RZ 

 

 

 

 



PRÍLOHA ZÁPISNICE 

 

 

Návrh voľby členov Rady RZ a výboru RZ pri Materskej škole  

Nábrežie Rimavy 447/1  v Hnúšti 2021/2022 
 

 
Na základe nominácií rodičov v jednotlivých triedach materskej školy, boli do Rady rodičovského 

združenia pri MŠ Nábrežie Rimavy zvolení nasledovní zástupcovia rodičov z každej triedy: 

 

 

Rada rodičov v školskom roku 2021/2022: 

 

Trieda č.1 – p. Ľ. Pliešovská 

Trieda č.2 – p. Z. Dobošová, p. B. Remperová 

Trieda č.3 – p. V. Juhásová, p. L. Grláková 

Trieda č.4 – p. M.Václaviková, p. A. Petroková 

Trieda č.5 – p. M. Horváthová, p. M. Roháriková 

Trieda č.6 – p. S. Kamenská, p. J. Malčeková 

 

 

 

Rada rodičov spomedzi seba zvolila nasledovný výkonný výbor:  

 

Výbor RZ v školskom roku 2021/2022: 

 

Predseda výboru: Mgr. Michala Václaviková 

Hospodár: Beata Remperová 

Revízna komisia: Ing. Simona Kamenská, Zuzana Dobošová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA ZÁPISNICE Č. 2 

 

          Správa o činnosti Rodičovského združenia pri MŠ Nábrežie Rimavy         

                                        447/1 v Hnúšti 2020/2021 

 

 

1. Rodičovské združenie (RZ)  pri MŠ je dobrovoľné občianske združenie rodičov  

a zástupcov školy. Je zriadené na dobu neurčitú a registrované Slovenskou radou 

rodičovských združení. Činnosť RZ sa riadi stanovami a štatútom, v súlade s platnou 

legislatívou. RZ spolupracuje s vedením škôlky a s pedagógmi pri organizovaní záujmovej 

činnosti žiakov, pri príprave a zabezpečovaní rôznych podujatí. V rámci možností 

poskytuje škôlke finančnú, materiálnu a organizačnú pomoc. 

2. V zmysle schváleného štatútu je každoročne zriadená Rada RZ, ktorú tvoria volení 

zástupcovia rodičov detí z každej triedy. Rada RZ na svojom prvom zasadnutí v novom 

školskom roku, volí výkonný výbor, ktorého funkčné obdobie je jeden rok.  

3. Rada RZ sa v priebehu uplynulého funkčného obdobia – školský rok 2020/2021 priebežne 

stretávala. Na svojich schôdzach riešili operatívne otázky konkrétneho čerpania rozpočtu, 

pomoc a spoluprácu rodičov pri organizovaní podujatí škôlky, pričom členovia sa aktívne 

podieľali svojou dobrovoľnou činnosťou na jednotlivých podujatiach, napr. príprava 

mikulášskej besiedky, pomoc pri vianočnom vystúpení, či pri rozlúčke predškolákov.  

4. RZ spravuje finančné získané z členských príspevkov rodičov detí. RZ venuje veľkú 

pozornosť hospodáreniu a účelnému vynakladaniu týchto prostriedkov v priebehu 

školského roka. Prehľad o hospodárení RZ v školskom roku 2020/2021 je prílohou tejto 

zápisnice a bude zverejnený aj na web stránke MŠ.  

5. Na záver ďakujem všetkým členom Rady RZ za ich prácu, aktívny prístup a vynaloženú 

energiu.  

 

 

 

V Hnúšti, dňa: 9.9.2021 

 

Vypracovala: Zuzana Dobošová 

 

Prílohy:  

1. Hospodárenie s finančnými prostriedkami RZ v školskom roku 2020/21 

2. Plnenie rozpočtu a návrh rozpočtu RZ za školský rok 2021/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha I. 

 

Hospodárenie s finančnými prostriedkami RZ pri MŠ v školskom roku 2020/2021 

 

Zostatok zo škol. r. 

2019/2020 

HOTOVOSŤ 

EUR 

BANKOVÝ ÚČET 

EUR 

SPOLU  

EUR 

420,03 € 1 015,74 € 1 435,77 € 

 

 

DRUH PRÍJMU ROZPOČET HOTOVOSŤ 
ROZPOČET BANK. 

ÚČET 

Príspevok do RZ 1 960,00 €  

Mikulášsky balíček 194,00 €  

Hotovosť z pokladne na BÚ  1 300,00 € 

2% daň na BÚ  1 527,86 € 

Spolu: 2 154,00 € 2 827,86 € 

 

 

DRUH VÝDAVKU ROZPOČET HOTOVOSŤ 
ROZPOČET BANK. 

ÚČET 

Kancelárske potreby 4,10 €  

Výlety 316,00 € 200,00 € 

MDD 172,60 €  

Kvety 137,50 €  

Notárske poplatky 138,50 €  

Darček pre predškolákov 15,00 €  

Prevod z pokladne na BÚ 1 300,00 €  

Vyučovacie pomôcky  1 283,00 € 

Kryty na radiátor  549,24 € 

Zasklenie tabla  41 ,81 € 

Poplatky za RZ  243,20 € 

Bankové poplatky  61,10 € 

Mikulášske balíčky  247,68 € 

Spolu: 2 083,75 € 2 626,03 € 

 

 

REKAPITULÁCIA HOTOVOSŤ BANK. ÚČET  SPOLU  

Zostatok  420,03 € 1 015,74 € 1 435,77 € 

Príjmy 2 154,00 € 2 827,86 € 4 981,86 € 

Výdavky 2 083,75 € 2 626,03 € 4 709,78 € 

Zostatok k 31.8.2021 490,28 € 1 217,57 € 1 707,85 € 

 

 

 

Vypracovala: B. Remperová 

 

 

 

 

 

 



Príloha II. 

 

Plnenie rozpočtu a návrh rozpočtu RZ pri MŠ Nábrežie Rimavy 447 v Hnúšti 

 

 Návrh rozpočtu 

2020/21 

Plnenie rozpočtu  

k 31.8.2021 

Návrh rozpočtu 

2021/22 

Príjmy:    

Zostatok prostriedkov 1 435,77 € 1 435,77 € 1 707,85 € 

Príspevok od rodičov do RZ 2 400,00 € 2 154,00 € 2 200,00 € 

Príspevok z 2% dane 1 100,00 € 1 527,86 € 1 300,00 € 

Iné príjmy (sponz. dary) 100,00 € 0,00 € 100,00 € 

SPOLU 5 035,77 € 5 117,63 € 5 307,85 € 

Výdavky:    

Výlety - cestovné 250,00 € 516,00 € 750,00 € 

Reprezentačné, dary 100,00 € 137,50 € 150,00 € 

Predškoláci, koniec roka 100,00 € 56,81 € 100,00 € 

Mikuláš, zimná besiedka 450,00 € 247,68 € 450,00 € 

MDD 150,00 € 172,60 € 200,00 € 

Vyučovacie pomôcky 400,00 € 1 238,00 € 100,00 € 

Poplatky 150,00 € 441,85 € 450,00 € 

- banka  61,10 € 60,00 € 

- notár  138,50 € 140,00 € 

- poplatky za RZ  243,20 € 250,00 € 

Plachty do postieľok 1 200,00 € 0,00 € 500,00 € 

Šatníkové skrine, radiátorové 

kryty (iné rekonštrukcie) 

1 400,00 € 549,24 € 1 040,00 € 

Pohybový prvok do školskej 

záhrady 

0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 

Dopadové plochy do školskej 

záhrady 

0,00 € 0,00 € 160,00 € 

SPOLU 4 200,00 € 3 404,68 € 4 900,00 € 

 

Čerpanie finančných prostriedkov 2% z daní z príjmu v školskom roku 2020/21: 

 Príspevok na cestovné pre deti na výlety 

 Príspevok na nákup učebných pomôcok na rozvoj pohybových a motorických činností 

Finančné prostriedky vo výške 1 527,86 € zo školského roka 2020/21, ktoré boli RZ poukázané v 

mesiacoch jún - august 2021, je potrebné použiť do konca nasledujúceho roka, od kedy boli prijaté 

na bankový účet (2021), a to na účel, ktorý má RZ ako predmet činnosti vo svojich Stanovách a 

súčasne je uvedený v Zákone o dani z príjmov. V tomto roku treba vziať do úvahy, že kvôli 

pandemickej situácii boli pozmenené lehoty na poukázanie 2%  

z dane z príjmu, takže je pravdepodobné, že finančné prostriedky budú poukázané na bankový 

účet RZ aj neskôr v priebehu roka.  

 

Vypracovala: Beáta Remperová, pokladník 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA ZÁPISNICE Č.3 

 

 

Plán práce činnosti Rady a Výboru Rodičovského združenia 

pri MŠ Nábrežie Rimavy 447/1 v Hnúšti 2021/2022 

 

 
 
Cieľ: 

Cieľom Výboru a Rady RZ je v spolupráci s pedagogickými zamestnancami, orgánmi štátnej 

správy a samosprávy zabezpečovať kvalitnú výchovu a vzdelávanie detí na princípe humanizmu, 

demokracie a vlastenectva. Rodičia musia mať vo vzťahu ku škôlke kompetencie vo výchove  

a vzdelávaní a vystupovať ako jej partneri, nakoľko majú hlavnú zodpovednosť za vzdelávanie  

a výchovu svojich detí.  

 

 

Plánované činnosti pre šk. rok 2021/2022: Zhodnotenie plnenia 

činnosti 2020/2021 

Zvoliť/ potvrdiť radu a výbor RZ plnené 

Vyzbierať za pomoci pedagogických zamestnancov príspevok do RZ plnené 

Dbať na hospodárne a účelné vynakladanie členských príspevkov plnené 

Schádzať sa podľa potreby a riešiť aktuálne otázky vo vzťahu k aktivitám 

MŠ 
plnené 

Prizývať na zasadnutie RZ vedenie MŠ plnené 

Podľa požiadaviek MŠ pomáhať pri podujatiach organizovaných MŠ plnené 

Finančne prispievať na školské akcie plnené 

Podieľať sa na riešení výchovno-vzdelávacích problémov plnené 

Zhromažďovať námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa 

výchovy a vzdelávania a spolupracovať pri ich riešení 
plnené 

Byť nápomocný pri rozvoji záujmovej činnosti plnené 

Udržiavať tradície škôlky ( besiedka, Mikuláš, karneval, rozlúčka) plnené 

Požiadať rodičov o príspevok 2% podielu dane pre RZ plnené 

Podporovať zapájanie rodičov do plánovaných akcií MŠ plnené 

Upozorňovať na školu a zviditeľniť ju v očiach obyvateľov mesta, 

verejnosti a budúcich potenciálnych detí 
plnené 

Organizovať zasadnutie Rady rodičov min 3x ročne  plnené 

Dbať na zlepšenie prostredia v škôlke a jej okolí plnené 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Michala Václaviková, predsedníčka RZ 

 

 



PRÍLOHA ZÁPISNICE Č. 4 

 

 

 

                                 Návrh poplatkov v školskom roku 2021/2022: 

 

 

DO POKLADNE RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA: 

 

‒   Príspevok do RZ splatný do 30.9.2021 20,00 € 

                                          

 

DO TRIEDNEJ POKLADNE: 

 

‒   Príspevok na pomôcky na 1.polrok splatný do 31.10.2021   4,00 € 

‒   Príspevok na hračky k Vianociam splatný 31.10.2021   4,00 € 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

 

DO TRIEDNEJ POKLADNE: 

 

‒   Príspevok na pomôcky na 2. polrok splatný do 28.2.2022   4,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

Celkom: 

 

‒   Do 30.9.2021 20,00 € 

‒   Do 31.10.2021 (1. polrok)   8,00 € 

‒   Do 28.2.2022 (2. polrok)   4,00 € 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPRÁVA 

 

o kontrole hospodárenia a čerpania finančných prostriedkov z fondu rodičovského 

združenia pri MŠ Nábrežie Rimavy 447/1 Hnúšťa  

za obdobie šk. roka 2020/2021 

 

 
Dátum kontroly: 13.9.2021 

Kontrolu vykonal: Simona Kamenská, člen revíznej komisie 

Kontrolovane obdobie: 1.9.2020 - 31.8.2021 

Predložené doklady: Účtovná dokumentácia fondu rodičovského združenia 

Doklady predložil: Beata Remperová, pokladníčka RZ 

 

Vo fonde RZ za uvedené obdobie šk. roka 2020/2021 boli celkové príjmy: 6 417,63 € 

 

Z toho: 

Príjem Suma 

Zostatok v pokladni k 1.9. 2020 420,03 € 

Zostatok na bankovom účte k 1.9.2020 1 015,74 € 

Členský príspevok do RZ za šk. rok 2020/2021 1 960,00 € 

Mikulášske balíčky 194,00 € 

Príspevok 2 % na BÚ 1 527,86 € 

Hotovosť z pokladne na BÚ 1 300,00 € 

Spolu príjmy 6 417,63 € 

  

 

Vo fonde RZ za uvedené obdobie šk. roka 2020/2021 boli celkové výdaje: 4 709,73 € 

 

Z toho: 

Výdaj Suma 

Kancelárske potreby 4,10 € 

Výlety 516,00 € 

MDD 172,60 € 

Kvety 137,50 € 

Notárske poplatky 138,50 € 

Darček pre predškolákov 15,00 € 

Prevod z pokladne na BÚ 1 300,00 € 

Vyučovacie pomôcky 1 283,00 € 

Kryty na radiátor 549,24 € 

Zasklenie tabla 41,81 € 

Poplatky za RZ 243,20 € 

Bankové poplatky 61,10 € 

Mikulášske balíčky 247,68 € 

Spolu výdaje 4  709,73 € 

 

 

 

Uzávierka šk. roka 2020/2021 (k 31.8.2021) 

 

PRÍJMY celkom: 6 417,63 € 

VÝDAJE celkom: 4 709,73 € 



 

ZOSTATOK k 31.8.2021: 1 707,90 € (bankový účet:  1 217,57 € 

              pokladňa:     490,33 € ) 

 

 

Pri kontrole boli zdokladované všetky príjmy a výdaje od 1.9.2020 do 31.8.2021 v postupnom 

poradí. Kontrolované príjmy a výdaje sú riadne zaevidované a rozpísané, sledované položky sú 

doložené samostatným príjmovým a výdavkovým dokladom. 

 

ZÁVER: Na základe kontroly konštatujem, že evidencia dokladov je vedená zodpovedne, 

prehľadne a systematicky pre každý druh akcie a neboli zistené žiadne nedostatky vo vedení 

pokladničného denníka a pri hospodárení s finančnými prostriedkami. 

 

 

 

Vypracoval: Simona Kamenská, dňa 13.9.2021 

 


