
Zápisnica z Valného zhromaždenia  

občianskeho združenia Zdravotnícke vzdelávanie v Žiline 

konaného dňa 29.3.2021  

Prítomní: 

Prezenčná listina 

 

Zasadnutie Valného zhromaždenia viedla PhDr. Dagmar Majerníková, predseda OZ. V úvode 

oboznámila prítomných s programom Valného zhromaždenia.  

 

 

Program: 

1. Správa o hospodárení za rok 2020 

2. Správa o kontrole hospodárenia za rok 2020 

3. Členské príspevky na rok 2021  

4. Schválenie rozpočtu na rok 2021 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

 

 

1. Správa o hospodárení za rok 2020 – vypracovala p. Vajčovcová 

Správu o hospodárení prečítal Mgr. Labuda 

 

Príjmy v € : 

- členský príspevok                                                                                  

- finančné dary od fyzických osôb z relax. centra MAS                       1 524,00 

- 2% z podielu zaplatených daní fyzických osôb                                     688,01 

- príjem ISIC karty                                                                                2 391,00 

- vrátený poplatok za zrušené súťaže                                                       220,00  

Príjem  spolu                                                                                        4 823,01            

                                                                              

Výdaj v €. 

- úhrady za ISIC karty                                                                           2 329,00 

- materiál pre rekondičné centrum-masážne emulzie, masážne 

  oleje, papierové utierky skladané, v rolke                                              400,40 

- poukážky TESCO na ocenenie žiakov – za reprezentáciu školy, 

   za úspešné ukončenie štúdia, za  prospech                                            440,00 

- cestovné na SOČ, exkurzie, semináre a podujatia, štartovné                 196,72 

- súťaž ZDZ                                                                                               220,00 

-  účtovnícky program ALFA                                                                      57,36                                                                 

-  príspevok  na projekty školy                                                                  502,13                                                               

-  tlačivá, kancelársky materiál, perá s logom                                           318,99 

- nákup učebných pomôcok- modely na praktickú výuku                     2 856,60 

- materiál k učebným pomôckam                                                              302,10  

- zverejnenie vo Vestníku                                                                              7,00                                                       

- osvedčenie listín                                                                                        54,55 

-  poplatky banke                                                                                       141,00 

Spolu výdavky                                                                                       7 825,85                                          

 

Zostatok finančných prostriedkov na bankovom účte a v pokladni k 31.12.2020   

je spolu suma  10 710,81  €.  
 

         

2. Správa o kontrole hospodárenia za rok 2020 – vypracovala a prečítala Ing. Masárová 

Revízna správa je zameraná na obdobie  od 1.1 2020 do 31.12.2020 



 

       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 2020 s počtom položiek   70  z toho 

- príjmové pokladničné doklady č. P 0001  –  P 0010 /2020 

- výdavkové pokladničné doklady č. V 0001 –  V 0010 /2020 

-    bankové výpisy SLSP  č. 1 – 12/ 2020 s počtom položiek 50 

 

     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 2020. Finančné prostriedky  boli  vynaložené  

na skvalitnenie a modernizáciu vyučovacieho procesu, na reprezentáciu školy na rôznych 

súťažiach, na organizovanie súťaži  a projektov školy 

        Občianske združenie prispelo na nákup materiálového vybavenia a pomôcok na  

odbornú výuku.  

 

Daňové priznanie za rok 2020 bolo  spracované a podané na DÚ do 31.3.2020 

spoločne s prílohami: 

- Výkaz o príjmoch a výdavkoch   

- Výkaz o majetku a záväzkoch 

  

Daň z príjmu za rok 2020 Občianske združenie neplatí, nakoľko príjmy združenia 

nedosiahli výšku zdaniteľných  príjmov. 
 

3. Členský príspevok 

Správna rada navrhuje výšku členského príspevku na rok 2021 – 2 €.  

Za schválenie členského príspevku hlasovali všetci prítomní, nikto nebol proti návrhu, ani sa 

nezdržal hlasovania. Členský príspevok  na rok 2021 bol schválený. 

Výber členského príspevku za rok 2020 a 2021 vykoná Ing. Kubicová a PhDr. Majerníková do 

konca novembra 2021. 

      

4. Návrh rozpočtu na rok 2021 

- Germicídné žiariče na dezinfekciu tried      5 922,- 

- Príspevok na súťaže, SOČ (okresné a vyššie kolá), štartovné, 

        projektové vyučovanie          800,- 

- Projekty                             2 000,- 

- Odmeny žiakom za súťaže          100,- 

- Príspevok na odbornú literatúru a učebné pomôcky pre PK   1 500,- 

- Príspevok na kancelárske potreby         118,81 

- Poplatky banka            150,-  

- Účtovníctvo – program            100,- 

- Členský poplatok za Žiacku školskú radu          20,- 

                    Spolu                                       10 710,81 

  



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

hlasovania. Rozpočet na rok 2021 bol schválený. 

 

5.  Rôzne 

- PhDr. Majerníková poďakovala za poukázanie 2 % dane za rok 2020 a zároveň požiadala   

hlavne triednych učiteľov, aby informovali rodičov o možnosti poukázať 2 % dane za rok 2021, 

prípadne možnosť poukázať sponzorské dary. 

- V roku 2022 sa musí uskutočniť voľba členov správnej rady. Vzhľadom na to vyzvala PhDr. 

Majerníková, aby predmetové komisie navrhli členov do správnej rady. 

- 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.  
 

    6.  Diskusia 

         Do diskusie sa nikto nezapojil a preto PhDr. Majerníková ukončila Valné zhromaždenie.  

 

Uznesenie: 

Valné zhromaždenie berie na vedomie: 

- Správu o hospodárení za rok 2020. 

- Správu o kontrole hospodárenia za rok 2020. 

- Možnosť poukázať 2% dane za rok  2021. 

 

Valné zhromaždenie schvaľuje: 

- Členský príspevok na rok 2021. 

- Rozpočet na rok 2021. 

 

Valné zhromaždenie poveruje: 

- Do 30.11.2021 vybrať členský príspevok Z: Ing. Kubicová, PhDr. Majerníková. 

- Do 29.11.2021 zverejniť zápisnicu z valného zhromaždenia Z. p. Milanová. 

- Podanie daňového priznania do konca marca 2022 Z: p. Vajčovcová. 

 

 

Zapísala: Milanová Zuzana    

Zápis overila:  PhDr. Majerníková Dagmar 


