
Zápisnica z Valného zhromaždenia  

občianskeho združenia Zdravotnícke vzdelávanie v Žiline 

konaného dňa 30.3.2022  

Prítomní: 

Prezenčná listina 

 

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

oboznámila prítomných s programom Valného zhromaždenia.  

 

 

Program: 

1. Voľby členov správnej a dozornej rady 

2. Správa o hospodárení za rok 2021 

3. Správa o kontrole hospodárenia za rok 2021 

4. Členské príspevky na rok 2022  

5. Schválenie rozpočtu na rok 2022 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

 

 

1. Voľby členov správnej a dozornej rady 

Prítomní schválili volebnú komisiu v zložení: Mgr. Klučková Katarína, Mgr. Ondreášová Mária 

a p. Milanová Zuzana. Mgr. Klučková Katarína bola zvolená za predsedu  volebnej komisie.  

Mgr. Klučková Katarína prečítala volebný poriadok, ktorý bol následne schválený všetkými 

prítomnými. 

Mandátna komisia pracovala v zložení Mgr. Kántorová Michaela a Mgr. Štiffelová Magdaléna. 

Skonštatovala, že členská schôdza je uznášania schopná – prítomných zapísaných 52 členov.   

Prítomným boli rozdané volebné lístky na voľby do správnej a dozornej rady. Mgr. Klučková 

Katarína vyzvala prítomných, aby zakrúžkovali na volebných lístkoch volené osoby a následne  

lístky vhodili do volebnej urny.  

 

Kandidáti dozornej rady: 

Ing. Masárová Eva 

Mgr. Hennelová Katarína 

PhDr. Tisoňová Veronika 

Mgr. Želonková Zuzana 

 

Výsledky volieb dozorná rada: 

Mgr. Želonková Zuzana 40 hlasov 

PhDr. Tisoňová Veronika   34 hlasov 

Ing. Masárová Eva  34 hlasov 

Mgr. Hennelová Katarína 33 hlasov 

 

Prví traja kandidáti boli zvolení do dozornej rady: Mgr. Želonková, PhDr. Tisoňová, Ing. 

Masárová. Ing. Masárová bola následne zvolená za predsedu dozornej rady.  

 

Kandidáti správnej rady: 

Ing. Kubicová Iveta 

Mgr. Kubová Erika 

Mgr. Labuda Ondrej 

p. Milanová Zuzana  

Mgr. Števušková Katarína 

p. Vajčovcová Anna 

 

Výsledky volieb správna rada: 

Mgr. Labuda Ondrej  46 hlasov 

p. Milanová Zuzana 46 hlasov 



Mgr. Kubová Erika 43 hlasov 

Mgr. Števušková Katarína 40 hlasov 

p. Vajčovcová Anna 35 hlasov 

Ing. Kubicová Iveta 33 hlasov 

 

Prvých päť kandidátov bolo zvolených do správnej rady: Mgr. Labuda, p. Milanová, Mgr. 

Kubová, Mgr. Števušková a p. Vajčovcová. Predsedu správnej rady zvolia členovia správnej rady 

na prvom zasadnutí správnej rady.  

 

 

 

2. Správa o hospodárení za rok 2021 – vypracovala p. Vajčovcová 

Správu prečítala PhDr. Majerniková 

 

Príjmy v € : 

• - členský príspevok                                                                                   194,00                                                                            

• - 2% z podielu zaplatených daní fyzických osôb                                   4 103,56 

• -  príspevok zo zbierky: Liga za duševné zdravie                                     934,85 

Príjem  spolu                                                                                        5 232,41       

                                                                                   

Výdaj v €. 

•  nákup dezinfekčných zariadení germicídne žiariče                              5 922,00 

•  poplatok za súťaž Talentiáda                          50,00 

• príspevok na občerstvenie- zbierka Liga za duš.zdravie                           209,10  

• účtovnícky program ALFA                                                                         57,36                                                                 

• tlačivá, pozdravy, kancelársky materiál, toner                                          271,03 

• príspevok pre Radu mládeže                                                                       20,00  

• príspevok na Imatrikulácie                                                                          16,12 

• osvedčenie listín                                                                                          70,98 

• poplatok za E kolok                                                                                     16,50 

• poplatky banke                                                                                           135 20 

     Spolu výdavky                                                                                       6 768,29                                         

 

• Zostatok finančných prostriedkov na bankovom účte a v pokladni k 31.12.2021   

je spolu suma  9 174,93  €.  

 

 

3.   Správa o kontrole hospodárenia za rok 2021 

       Revízna správa je zameraná na obdobie  od 1.1 2021 do 31.12.202. Správu vypracovala  

       a prítomných informovala Ing. Masárová.  

 

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 2021 s počtom položiek   51  z toho 

- príjmové pokladničné doklady č. P 0001 /2021 

- výdavkové pokladničné doklady č. V 0001 –  V 0006 /2021 

-    bankové výpisy SLSP  č. 1 – 12/ 2021 s počtom položiek 44 

 



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 , 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 2021. Prostriedky boli použité na 

reprezentáciu školy na súťaži, na organizovanie zbierky.  

Občianske združenie prispelo na nákup materiálového vybavenia na dezinfekciu 

priestorov tried, kabinetov a kancelárií.  

 

Daňové priznanie za rok 2021 bolo  spracované a podané na DÚ dňa 25.3.2022 

spoločne s prílohami: 

- Výkaz o príjmoch a výdavkoch   

- Výkaz o majetku a záväzkoch 

  

       Daň z príjmu za rok 2021 Občianske združenie neplatí, nakoľko príjmy združenia    

       nedosiahli výšku zdaniteľných  príjmov. 
 

         

4.     Členský príspevok na rok 2022 

Správna rada navrhuje výšku členského príspevku na rok 2022 – 5 €.  

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

nezdržal hlasovania. Členský príspevok  na rok 2022 bol schválený. 

Výber členského príspevku za rok 2022 vykoná Mgr. Števušková do 30.04.2022. 

 

5.     Návrh rozpočtu na rok 2022 

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

projektové vyučovanie                            800,- 

- Projekty                             2 000,- 

- Odmeny žiakom za súťaže       1 800,- 

- Cestovné súťaže           500,- 

- Exkurzie v rámci SR           600,- 

- Príspevok na odbornú literatúru a učebné pomôcky pre PK   1 000,- 

- Príspevok na občerstvenie          300,- 

- Príspevok na kancelárske potreby         200,- 

- Poplatky banka            150,-  

- Účtovníctvo – program            100,- 

- Členský poplatok za Žiacku školskú radu          20,- 

- Učebné pomôcky        1 704,93 

                    Spolu                                         9 174,93 

 

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

hlasovania. Rozpočet na rok 2022 bol schválený. 

 

6.  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 

najneskôr do 20.04.2022, prípadne možnosť poukázať sponzorské dary.   

 



- 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.  
 

    7.  Diskusia 

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

 

 

Uznesenie: 

Valné zhromaždenie berie na vedomie: 

- Správu o hospodárení za rok 2021. 

- Správu o kontrole hospodárenia za rok 2021. 

- Možnosť poukázať 2% dane za rok  2021. 

 

Valné zhromaždenie schvaľuje: 

- Členský príspevok na rok 2022. 

- Rozpočet na rok 2022. 

- Dozornú a správnu radu. 

 

Valné zhromaždenie poveruje: 

- Do 30.04.2022 vybrať členský príspevok Z: Mgr. Števušková. 

- Do 31.03.2022 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 

 

 

Za volebnú komisiu: 

Mgr. Klučková Katarína ......................................... 

Mgr. Ondreášová Mária   ........................................ 

p. Milanová Zuzana        ......................................... 


