
ZÁPISNICA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA OBČIANSKEHO 
ZDRUŽENIA ZDRAVOTNÍCKE VZDELÁVANIE V ŽILINE,  

KONANÉHO DŇA 28.03.2012 
 

 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
 
Valné zhromaždenie viedla  predsedkyňa OZ PhDr. Majerniková, ktorá v úvode prítomných 
oboznámila s programom valného zhromaždenia. 
 
Program: 1. Správa o hospodárení za rok 2011 
  2. Správa o  kontrole hospodárenia za rok 2011 
  3. Schválenie členského príspevku na rok 2012 
  4. Schválenie rozpočtu na rok 2012 
  5. Informácia o možnosti poukázať  2% podiel danie z príjmov fyzických osôb  

     za rok 2011 
  6. Diskusia 
  7. Rôzne 
   
 
1. Správa o hospodárení za rok 2011 – prečítala p. Vajčovcová 
Občianske združenie hospodárilo v zmysle stanov a na základe schváleného rozpočtu pre rok 2011. 
Základnými zdrojmi príjmu boli finančné dary a 2 percentá  z podielových dani, ktoré darovali rodičia 
žiakov, žiaci a zamestnanci SZŠ v Žiline a finančné príspevky žiakov večerného štúdia.  
 
Rozpis príjmov spolu:                                                  
Príjem v € : 
- členský príspevok      290,–  
- výnos zo zbierky Liga za duševné zdravie   350,09        
- príjem za  štartovné súťaž Klokan    190,– 
- finančný dar od žiakov a organizácií                     4 135,– 
- príjem z 2 percent podielových daní                         2 161,23 
- príjem z úrokov           4,71   
Spolu príjem                7 131,03 € 

 

Výdaj v €: 
- odmeny žiakom/ suťaže,2 %, prospech/           1 106,– 
- príspevok na povinné exkurzie    280,– 
- príspevok – ukončenie štúd.DŠ    497,05 
- príspevok na cestovné a ubytovanie                                            792,42 
- občerstvenie- val. zhr., Liga za duš. zdr.   168,96 
- kancelárske potreby         12,38 
- poštovné             3,40 
- kancelárske potreby pre školský časopis      61,11 
-poplatky na súťaže      468,50 
-PK  rozvod internetového signálu pre ŠI   100,–         
-PK knihy                                                                                       470,–  
-príspevky na proj. TV,AV, Divadlo                                             180,28     
-notárske poplatky, registrácia na 2 %, overenie listín                 60,18  
-program pre účtovníctvo        84,27 
-poplatky banke         72,84   
 Spolu výdavky                             4 367,71 €                                                     
 



Konečný stav účet           10 016,63 € 
Konečný stav  pokladňa           1 579,71 €  
 
 
2. Správa o kontrole hospodárenia za rok 2011 – prečítala p. Vajčovcová v zastúpení Ing. 
Masárovej. 
Kontrolu hospodárenia vykonala Ing.Masárová.  Revízna správa bola zameraná na obdobie  od 1.1 
2011 do 31.12.2011.Predmetom správy bolo dodržiavanie stanov občianskeho združenia  a vedenie 
účtovnej evidencie združenia. Finančné prostriedky boli čerpané v súlade so stanovami a v súlade so 
schváleným rozpočtom pre rok 2011 na skvalitnenie a modernizáciu vyučovacieho procesu. 
 
Prekontrolovaný bol : 

- peňažný denník rok 2011 
- príjmové pokladničné doklady č. 1 – 24 /2011 
- výdavkové pokladničné doklady č. 1 – 40 /2011 
- bankové výpisy  SLSP 1 – 12/ 2011 

Vo vedení peňažného denníka neboli zistené žiadne nedostatky ,doklady boli vystavené  v súlade 
s platnými predpismi. 
OZ podalo v roku 2011 daňové priznanie.  
Občianske združenie predloží na DU do 31.3.2012 daňové priznanie za rok 2011 a prílohy: 
Výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch. 
Dozorná rada pri kontrole nezistila žiadne manká, prebytky  ani  nezrovnalosti. 
 
 
3. Schválenie členského príspevku na rok 2012 
Správna rada navrhla výšku členského príspevku na rok 2012  vo výške 5 €. Následným hlasovaním 
bol členský príspevok jednohlasne schválený. Nikto nebol proti návrhu, nikto sa nezdržal hlasovania. 
Príspevok bude vyberať p.  Majerová (škola) a p. Vajčovcová  (ŠJ a ŠI) do 30.04.2012. 
 
 
4.  Schválenie rozpočtu na rok 2012 
- príspevok na SOČ         100,-  € 
- odmeny žiakom za súťaže, výborný prospech, dochádzku  
 a získanie 2% podielu z dane                                     2 000,-  € 
- príspevok na časopis Srdce zdravotníka      100,-  € 
- cestovné náklady -  súťaže                 1 000,-  € 
- zvýšené náklady  pri zabezpečení ubytovania počas mesačnej praxe pre žiakov  
  zo sociálne slabších rodín (SOP)                1 500,-  € 
- povinné odborné exkurzie 1x počas štúdia (triedam, ktoré prispievajú do OZ) 
  70 € na triedu          490,-  € 
- príspevok na odbornú literatúru a spotrebný materiál na PK 137 €            1 370,-  €  
- príspevok na občerstvenie na zasadnutie valného zhromaždenia   150,-  € 
- príspevok na kancelárske potreby pre OZ      120,-  € 
- poplatky          166,-  € 
- jednoduché účtovníctvo – program            90,-  € 
- príspevok na občerstvenie – ukončenie štúdia          
  2-ročné večerné  št. 165 € na triedu       495,-  € 
  1- ročné večerné št.  85 € na         170,-  € 
- podpora projektov                3 845,34 € 
    
spolu                     11 596,34€ 

  
Za schválenie rozpočtu hlasovali všetci prítomní, nikto nebol proti návrhu, ani sa nezdržal hlasovania. 
 
 



5. Informácia o možnosti poukázať 2 % podielu dane z príjmov fyzických osôb za rok 2011 
PhDr. Majerníková požiadala prítomných, aby informovali žiakov a rodičov o možnosti poskytnutia 
finančných darov vo forme 2% podielu  dane za rok 2011, prípadne iných finančných darov.  
 
6. Diskusia 
Vzhľadom na nejednotný postup pri žiadaní finančných prostriedkov z OZ správna rada zvolila 
jednotný postup: 
1. žiadateľ osloví riaditeľku školy, aby ju informoval o svojej požiadavke, 
2. žiadateľ predloží písomnú žiadosť  na poskytnutie fin. prostriedkov najmenej 1 týždeň pred 
použitím prostriedkov p. Vajčovcovej,  
3. následne musí byť zvolaná správna rada OZ, ktorá rozhodne o pridelení fin. prostriedkov.  
- Mgr. Piecková-Orčíková navrhla,  aby bol poskytovaný príspevok na učebnice žiakom zo sociálne 
slabších rodín. Do diskusie sa zapojili i ostatní  učitelia. Konštatovali, že je veľmi veľa žiakov zo 
sociálne slabých rodín. Nakoľko  OZ disponuje len s malým rozpočtom, nebolo by možné vyhovieť 
všetkým požiadavkám. V prípade veľmi nepriaznivého finančného stavu v rodine, na základe žiadosti 
môže správna rada rozhodnúť o vyčlenení príspevku z rozpočtu, ale až po dôkladnom prešetrení 
prípadu. 
 
7. Rôzne  
Členom OZ sa stáva, každý kto uhradí ročný členský príspevok.  
Do 31. 3. 2012 zverejniť zápisnicu z valného zhromaždenia Z: Milanová 
 
 
Uznesenie: 
 
Valné zhromaždenie berie na vedomie: 
- správu o hospodárení OZ  za rok 2011, 
- správu o kontrole hospodárenia OZ  za rok 2011, 
- informáciu o možnosti poukázať 2% podiel danie z príjmov za rok 2011. 
 
Valné zhromaždenie schvaľuje: 
- členský príspevok  na rok 2012 vo výške 5 €, 
- návrh rozpočtu na rok 2012, 
 
 
 
 
Zapísala: Milanová 
 
 
Zápis overila.: p. Vajčovcová  


