
ZÁPISNICA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA OBČIANSKEHO 
ZDRUŽENIA ZDRAVOTNÍCKE VZDELÁVANIE V ŽILINE,  

KONANÉHO DŇA 20.03.2013 
 

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 2012 
  2. Správa o  kontrole hospodárenia za rok 2012 
  3. Schválenie členského príspevku na rok 2013 
  4. Schválenie rozpočtu na rok 2013 
  5. Informácia o možnosti poukázať  2% podiel danie z príjmov fyzických osôb  

     za rok 2012 
  6. Diskusia 
  7. Rôzne 
   
1. Správa o hospodárení za rok 2012 – prečítala p. Vajčovcová 
Občianske združenie hospodárilo v zmysle stanov a na základe schváleného rozpočtu pre rok 
2012.  
   
Príjem v € : 
- členský príspevok                                                                               285,00  
- výnos zo zbierky Liga za duševné zdravie                                         301,29        
- príjem za  štartovné súťaž Klokan                                                          94,50 
- finančný dar od žiakov a organizácií                                             3 090,00 
- príjem zo spolku dôchodcov za služby                                                    200,00 
- príjem z úrokov                                                                                         0,96 
Spolu príjem                                                                                     3 971,75 
 

Výdaj v €. 
- ocenenie žiakov za prezentáciu školy, za účasť na  
   súťažiach, úspešné ukončenie štúdia- prospech za šk. rok  
   2011/2012 a šk. rok 2012/2013                                                          1 702,00 
- príspevok na exkurzie                                                                               315,00 
- príspevok – záverečné skúšky 4 triedy ŠPZ                                             510,00 
- príspevok na CP a ubytovanie pri súťažiach, praxi,  
   prezentácií školy                                                                                      439,39 
- občerstvenie žiakov pri zbierke  Liga za duš. zdr.                                  108,00 
- občerstvenie a materiál na Valné zhromaždenie                                         75,28                     
- poštovné                                                                                                     1,30 
- štartovné na súťaž Klokan                                                                    189,00 
- účastnícky poplatok – zasadanie Rady mládeže                                          45,00 
- zakúpenie počítača pre tvorbu časopisu                                                  419,00 
- príspevok  na projekt Divadlo a nie drogy                                                 44,00 
- príspevok na projekt Dni zdravia                                                                23,82 
- príspevok na projekt Stredoveká kuchyňa                                                  80,32 
- notárske poplatky - overenie listín a zmluvy                                              55,39  



- knihy a odborná literatúra                                                                           10,00 
- poplatky banke                                                                                          71,12 
 
Spolu výdavky                                                                                     4  088,62                                                   
  
2. Správa o kontrole hospodárenia za rok 2012 – prečítala p. Vajčovcová v zastúpení Ing. 
Masárovej. 
Revízna správa je zameraná na obdobie  od 1.1 2012 do 31.12.2012 
Predmetom správy je 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 2012 na skvalitnenie a modernizáciu vyučovacieho procesu a reprezentáciu 
školy. 
     Účtovníctvo je vedené v sústave jednoduchého účtovníctva, v účtovnom programe Kros. 
Prekontrolovaný bol : 

- peňažný denník rok 2012 s počtom položiek  137 
- príjmové pokladničné doklady č. 1 –  53 /2012 
- výdavkové pokladničné doklady č. 1 –  37 /2012 

Účtovné doklady boli preskúmané po stránke vecnej a formálnej správnosti. 
Vo vedení peňažného denníka neboli zistené žiadne nedostatky ,účtovné doklady boli 
vystavené  v súlade s platnými predpismi. 
 K niektorým finančným darom od žiakov diaľkového štúdia pripísané v banke treba doložiť 
chýbajúce zmluvy. 
Daňové priznanie za rok 2011 bolo  spracované.  
 
Občianske združenie predloží na Daňový úrad  do 31.3.2013 daňové priznanie za rok 2012 
spoločne s prílohami: 

- Výkaz o príjmoch a výdavkoch   
- Výkaz o majetku a záväzkoch 

 
 
3. Schválenie členského príspevku na rok 2013 
Správna rada navrhla výšku členského príspevku na rok 2013  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 30.04.2013. 
 
 
4.  Schválenie rozpočtu na rok 2013 

- príspevok na SOČ        100,00  
- odmeny žiakom za súťaže, výborný prospech                        2 000,00  
- príspevok na časopis        100,00  
- cestovné náklady -  súťaže               1 000,00  
- zvýšené náklady  pri zabezpečení ubytovania počas mesačnej praxe pre  
žiakov   zo sociálne slabších rodín              1 500,00 
- povinné odborné exkurzie 1x počas štúdia (triedam, ktoré prispievajú  
do OZ) 5 € na žiaka             505,00 
príspevok na odbornú literatúru a spotrebný materiál na PK 137 €           1 370,00 
príspevok na občerstvenie na zasadnutie valného zhromaždenia   150,00 
príspevok na kancelárske potreby pre OZ                              20,00 



- poplatky              166,00 
- jednoduché účtovníctvo – program            40,00 
- príspevok na občerstvenie – ukončenie štúdia          
  2-ročné večerné  št. 160 € na triedu          320,00 
  1- ročné večerné št.  80 € na              80,00 

      - podpora projektov                               1 277,00
                      

     -   v prípade schválenia väčšieho počtu projektov, budú na projekty presunuté finančné 
prostriedky z položky odborná literatúra a spotrebný materiál.    

 
spolu                8628,00 

 
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 
2012 
PhDr. Majerníková požiadala prítomných, aby informovali žiakov a rodičov o možnosti 
poskytnutia finančných darov vo forme 2% podielu  dane za rok 2012, 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.  
 
7. Rôzne  
Členom OZ sa stáva, každý kto uhradí ročný členský príspevok.  
Do 31. 3. 2013 zverejniť zápisnicu z valného zhromaždenia Z: Milanová 
 
Uznesenie: 
 
Valné zhromaždenie berie na vedomie: 
- správu o hospodárení OZ  za rok 2012, 
- správu o kontrole hospodárenia OZ  za rok 2012, 
- informáciu o možnosti poukázať 2% podiel danie z príjmov za rok 2012. 
 
Valné zhromaždenie schvaľuje: 
- členský príspevok  na rok 2013 vo výške 5 €, 
-  návrh rozpočtu na rok 2013, 
 
 
Zapísala: Milanová 
 
Zápis overila.: p. Vajčovcová  


