
ZÁPISNICA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA OBČIANSKEHO 

ZDRUŽENIA ZDRAVOTNÍCKE VZDELÁVANIE V ŽILINE,  

KONANÉHO DŇA 27.03.2019 
 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
 

Program: 1. Otvorenie 
2. Potvrdenie členov správnej rady vo funkcii  

3. Správa o hospodárení za rok 2018 
  4. Správa o  kontrole hospodárenia za rok 2018 

  5. Schválenie členského príspevku na rok 2019 
  6. Schválenie rozpočtu na rok 2019 

  7. Diskusia 
  8. Rôzne 

 

 

1. Otvorenie 

Valné zhromaždenie viedla  PhDr. Majerníková, predseda OZ.  

V úvode oboznámila prítomných s programom valného zhromaždenia 
 

 

2. Potvrdenie členov správnej rady vo funkcii 

PhDr. Majerníková vyzvala prítomných, aby sa prihlásili členovia, ktorí majú záujem 
pracovať v správnej rade, nakoľko by mali prebehnúť voľby nových členov správnej rady. 

O prácu  v správnej rade neprejavil nikto z členov OZ záujem. Následne PhDr. 
Majerníková vyzvala prítomných, aby hlasovali za pokračovanie vo funkcii terajších 

členov správnej rady v zložení: 
- PhDr. Majerníková, predseda OZ, 

- Mgr. Labuda, člen OZ, 
- Ing. Kubicová, člen OZ, 

- p. Vajčovcová, hospodárka OZ, 
- p. Milanová, zapisovateľka OZ. 

Všetci prítomní členovia hlasovali za pokračovanie správnej rady v pôvodnom zložení.  
 

 

3.   Správa o hospodárení za rok 2018 – informovala p. Vajčovcová 

Občianske združenie hospodárilo v zmysle stanov a na základe schváleného rozpočtu pre     
rok 2018.  

 
Príjmy v € : 

- členský príspevok                                                                                  365,00  
- výnos zo zbierky Liga za duševné zdravie                                            615,95        

- finančné dary od fyzických osôb z relax. centra MAS                      3 316,50 
- finančný dar Nadácia KIA Motors Slovakia                                      2 000,00  

- finančný dar Nadácia SPP                                                                  1 000,00                                               
- 2% z podielu zaplatených daní fyzických osôb                                  3 522,81 

- štartovné súťaž PP                                                                                 420,00 
- Asociácia príspevok na súťaž                                                                300,00                                                                                       

Príjem  spolu                                                                                     11 540,26       
 

 
 



Výdaj v €. 
- materiál pre rekondičné centrum-masážne emulzie, masážne 

  oleje, papierové utierky skladané, v rolke                                              990,21 
- knihy pre žiakov a do knižnice                                                               490,00                                                  

- tričká pre žiakov na imatrikuláciu - potlač                                               87,60 
- projekt TV vonkajšie ihrisko, spoluúčasť so ŽSK                                 550,00 

- ocenenie žiakov – za reprezentáciu školy, za účasť na  
  súťažiach, za úspešné ukončenie štúdia, za  prospech                         1 400,00 

- cestovné na SOČ, exkurzie, semináre a podujatia, štartovné                 500,38 
- cestovné a stravné pri zahraničných pracovných cestách                       966,70 

- občerstvenie žiakov pri zbierke Ligy za duševné zdravie                      115,50 
- občerstvenie a materiál na Valné zhromaždenie                                       84,37                  

-  účtovnícky program ALFA                                                                      19,20                                                                   
-  príspevok  na projekty školy                                                                  331,02                                                               

-  tlačivá, kancelárske potreby a materiál                                                    61,96 
- príspevok na exkurzie                                                                             190,00                                                                                                                                                        

- osvedčenie listín                                                                                        54,55 
- organizovanie Celoslovenskej súťaže v prvej pomoci                          1 575,08                                      

- príspevok na materiál pre PK SJL                                                             96,88 
- projekt KIA Motors Slovakia  športový deň netradičných športov      2 000,00                                      

- projekt SPP Paralympiáda                                                                     1 000,00                                                          
-  poplatky banke                                                                                       154,80  

Spolu výdavky                                                                                     10 668,25                                            

 

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2018  činí sumu  10 308,80 €.  

 

 
4.  Správa o kontrole hospodárenia za rok 2018 – prečítala p. Vajčovcová v zastúpení Ing.       

     Masárovej. 
 

Revízna správa je zameraná na obdobie  od 1.1 2018 do 31.12.2018. 
Predmetom správy je kontrola dodržiavania stanov občianskeho združenia  a vedenia 

účtovnej evidencie združenia. 
Účtovníctvo občianskeho združenia je vedené v sústave jednoduchého účtovníctva, 

v účtovnom programe Kros- ALFA. 
Skontrolované boli : 

- peňažný denník za rok 2018 s počtom položiek   151 z toho: 

 príjmové pokladničné doklady č. 1 –  29 /2018 

 výdavkové pokladničné doklady č. 1 –  48 /2018 
- bankové výpisy SLSP  č. 1 – 12/ 2018 s počtom položiek 74 

 
Účtovné doklady boli preskúmané  po stránke vecnej a formálnej správnosti. 

Preskúmanie vecnej správnosti účtovných dokladov spočívalo v zisťovaní správnosti 
údajov z hľadiska oprávnenosti účtovných prípadov. Preskúmanie formálnej správnosti 

účtovných dokladov spočívalo v zisťovaní toho, či účtovné doklady obsahujú všetky 
zákonom predpísané náležitosti a ostatné požiadavky kladené na účtovné doklady.      

Vo vedení peňažného denníka neboli zistené žiadne nedostatky, účtovné doklady boli 
vystavené  v súlade s platnými predpismi.  

Finančné prostriedky Občianskeho združenia boli čerpané v súlade so stanovami 
a v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2018. Finančné prostriedky boli vynaložené  

na skvalitnenie a modernizáciu vyučovacieho procesu, na reprezentáciu školy na rôznych 
súťažiach a spoločenských podujatiach, na organizovaní súťaže PP, na organizovanie 



projektov v spolupráci s Nadáciou  KIA Motors Slovakia- Športový deň netradičných 
športov a  Nadácia SPP - Paralympiáda 

Občianske združenie prispelo na nákup materiálového vybavenia a pomôcok na  odbornú 
výuku.  

Daňové priznanie za rok 2017 bolo  spracované a podané na DÚ do 31.3.2018. 
 

Občianske združenie predloží na Daňový úrad  do 31.3.2019 daňové priznanie za rok 
2018 spoločne s prílohami: 

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

  
Daň z príjmu za rok 2018 Občianske združenie neplatí, nakoľko príjmy združenia 

nedosiahli výšku zdaniteľných  príjmov. 
 

 
5.  Schválenie členského príspevku na rok 2019 

Správna rada navrhla výšku členského príspevku na rok 2019  vo výške 5 €. Následným   
hlasovaním bol členský príspevok  schválený. Nikto nebol proti návrhu, nikto sa nezdržal 

hlasovania. Príspevok bude vyberať Ing. Kubicová (škola) a p. Vajčovcová  (ŠJ a ŠI) do 
30.04.2019. 

 
6.  Schválenie rozpočtu na rok 2019 

- divadelné predstavenie – kostým pre hercov       200,- € 
- príspevok na SOČ  do okresných a vyšších kôl,  štartovné, projektové vyučovanie     800,- € 

- projekty                     2 000,- € 

- odmeny žiakom za súťaže, výborný prospech                1 800,- € 
- cestovné náklady -  súťaže                     500,- € 

- povinné odborné exkurzie 1x počas štúdia iba SR a ČR  
  (triedam, ktoré prispievajú do OZ) maximálne 5 € na žiaka                  600,- € 

- zahraničná exkurzia                    1 200,-€ 

- príspevok na odbornú literatúru a spotrebný materiál na PK 200 €               2 000,-€ 
- príspevok na občerstvenie na zasadnutie valného zhromaždenia      300,-€ 

- príspevok na kancelárske potreby pre OZ           50,-€ 

- poplatky             150,-€ 
- jednoduché účtovníctvo – program         100,-€ 

- propagačný materiál           600,-€ 
SPOLU                   10 300,- €

  

Návrh zakúpenia dvoch krojov v cene cca 1000,- € správna rada neodsúhlasila.  

 

 

7.  Diskusia  

Mgr. Kántorová sa pýtala, či môže OZ finančne prispievať na akcie Žiackej školskej rady.  
PhDr. Majerníková odpovedala, že ŽSK finančne podporuje škola. Musí preštudovať 

stanovy OZ, či by bolo možné finančne prispievať aj Žiackej školskej rade.  
 

Informácia o možnosti poukázať 2 % podielu dane z príjmov fyzických osôb za rok  

2018 

PhDr. Majerniková   požiadala prítomných, hlavne triednych učiteľov, aby informovali 
žiakov a rodičov o možnosti poskytnutia finančných darov vo forme 2% podielu  dane za 

rok 2018, prípadne iných finančných darov. Tlačivá sú na www.szshlbokaza.edu.sk, 
prípadne u PhDr. Majerníkovej alebo p. Vajčovcovej. Vyplnené tlačivá je potrebné 

odovzdať do 26.apríla 2019. 
 

http://www.szshlbokaza.edu.sk/


8. Rôzne 

Vzhľadom na nejednotný postup pri žiadaní finančných prostriedkov z OZ správna rada 

zvolila jednotný postup: 
a)  žiadateľ osloví riaditeľku školy, aby ju informoval o svojej požiadavke, 

b) žiadateľ predloží písomnú žiadosť  na poskytnutie fin. prostriedkov najmenej 

jeden týždeň pred použitím prostriedkov p. Vajčovcovej,  

c) následne musí byť zvolaná správna rada OZ, ktorá rozhodne o pridelení fin. 

prostriedkov.  

Členom OZ sa stáva každý, kto uhradí ročný členský príspevok.  
Do 31. 3. 2019 zverejniť zápisnicu z valného zhromaždenia Z: Milanová 

Daňové priznanie do konca marca Z: p. Vajčovcová. 
 

Uznesenie: 
Valné zhromaždenie berie na vedomie: 

- správu o hospodárení OZ  za rok 2018, 
- správu o kontrole hospodárenia OZ  za rok 2018, 

- informáciu o možnosti poukázať 2% podiel danie z príjmov za rok 2018. 
 

Valné zhromaždenie schvaľuje: 

- členský príspevok  na rok 2019 vo výške 5 €, 

-  návrh rozpočtu na rok 2019. 
 

Valné zhromaždenie poveruje: 

Do 30. 4.2019 vybrať členský príspevok Z:Ing. Kubicová (škola), p. Vajčovcová  (ŠJ a ŠI). 

Do 31. 3. 2019 zverejniť zápisnicu z valného zhromaždenia Z: Milanová 
Daňové priznanie do konca marca Z: p. Vajčovcová. 

 
 

 
Zapísala: p. Milanová 

Zápis overila.: p. Vajčovcová  


