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Výročná správa za rok 2012 bola vypracovaná v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. 
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení 
zákona č. 35/2002 Z. z. v členení podľa obsahu podľa § 34 citovaného zákona. 
 
 
 

Prehľad činností vykonaných v kalendárnom roku s uvedením 
vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie 

 
 

Nezisková organizácia bola založená 24. 8. 2004 zakladacou listinou o založení 
neziskovej organizácie  podľa z. č. 231/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov a jej 
súčasťou je Štatút neziskovej organizácie, ktorý v priebehu roku 2012  nebol 
zmenený. 
 
Ťažiskom všeobecne prospešných služieb Neziskovej organizácie je prispievať 
k vytvoreniu vhodných podmienok pre kvalitný výchovnovzdelávací proces na 
Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci.  
 
Zo získaných prostriedkov prispieva Nezisková organizácia k obmedzeným zdrojom 
prostriedkov získavaným zo štátneho rozpočtu,  na modernizáciu a inováciu 
školských  priestorov, na ich materiálno-technické  vybavenie výchovno-
vzdelávacieho procesu, na získavanie moderných učebných pomôcok, na 
obstarávanie nových učebných programov a metód a tiež na finančnú podporu 
výchovnovzdelávacej činnosti  a organizovanej mimoškolskej činnosti.  
 
Nezisková organizácia v uplynulom roku 2012 získala finančné prostriedky v celkovej 
výške 11 538,48 €, z toho:  
 
- dary a príspevky  činili                                                                              6 087,50 €   
- príspevky zo zaplatenej dane 2 %                                                            5 450,51 € 
- úroky                                                                                                                0,47 € 
 
Získané finančné prostriedky v súlade so Štatútom poskytla Nezisková organizácia 
na všeobecne prospešné služby hlavne v nasledovných oblastiach: 
 
Na  materiálno-technické vybavenie odborných a poloodborných učební  
a na nákup učebných pomôcok bolo použitých                                            5 072,--  € 
Na propagačné zabezpečenie rôznych školou organizovaných 
študentských akcií bolo použitých                                                                 2 548,-- € 
Na podporu študentských poznávacích a výmenných pobytov  
v zahraničí bolo použitých                                                                             1 033,--  € 
Bankové poplatky a poplatky za zápis do  NCR a Vestníka boli vo výške       120,44 € 
  
Výdavky celkom  za rok 2012  činili                                                               8 773,44 €                                                                                       

 
 



Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej 
obsiahnutých 

 
Ročná účtovná závierka je prílohou tejto výročnej správy. 
O použití finančných prostriedkov rozhodovala Správna rada Neziskovej organizácie 
v súlade so Štatútom. 
Náklady na správu neziskovej organizácie tvoria bankové poplatky, poplatok za 
osvedčenie zápisu v NCR, poplatok za zverejnenie čerpania prostriedkov vo 
Vestníku a daň z úrokov. 
Na iné administratívne, organizačné a reprezentačné účely prostriedky fondu neboli 
použité. 
Príjmy neziskovej organizácie tvorili príjmy z darov a príspevkov v sume 6 087,50 €,   
príjmy z príspevkov zaplatenej dane 2 % boli vo výške 5 450,51 €  a úroky z účtu 
v banke predstavujú 0,47 €. 
 

Nezisková organizácia účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. 
Rozpis príjmov a výdavkov obsahujú prílohy tejto správy.  
Všetky poskytnuté prostriedky boli účelovo určené a sú preukázateľne dokladované. 
 

Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke 
Ročná účtovná závierka Neziskovej organizácie pri Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci 
nepodlieha overeniu audítorom. 
 
 

          Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 
                                        a 
prehľad rozsahu príjmov v členení podľa zdrojov a pôvodu 

 
Vzhľadom na  ich rozsah sú príjmy a výdavky  podrobne špecifikované  podľa 
jednotlivých príjmov,  zdrojov a pôvodu v prílohách výročnej správy.  
  
PRÍJMY: 
 
Dary a príspevky predstavovali výšku       6 087,50 € 
Príjem  z príspevkov zaplatených daní      5 450,51 € 
Úroky                                                                 0,47 € 
Príjmy celkom:                                   11 538,48 € 
  
VÝDAVKY: 
 
Materiálno-technické vybavenie školy, odborných 
učební a nákup učebných pomôcok                                               5 072,-- €  
Propagačné zabezpečenie školských akcií                                    2 548,-- € 
Príspevky študentom na poznávací zájazd a pobyt v zahraničí     1 033,-- € 
Poplatky                                                                                            120,44 € 
Výdavky celkom:                                                                         8 773,44 € 
 
Výkaz o príjmoch a výdavkoch je súčasťou prílohy Výročnej správy. 



Stav a pohyb majetku a záväzkov Neziskovej organizácie 
 
Majetok neziskovej organizácie tvoria  finančné prostriedky na bankovom účte. 
 
Stav v pokladni  k 31.12. 2012                          0,-- € 
Stav na bankovom účte k 31.12. 2012       8 603,88 € 
 
Majetok celkom:                                       8 603,88 €. 
 
Nezisková organizácia neeviduje  k 31.12.2012 žiadne pohľadávky a záväzky. 
 
 

Zmeny a nové zloženie orgánov Neziskovej organizácie, ku 
ktorým došlo v priebehu roka 
 
Riaditeľkou neziskovej organizácie je RNDr. Anna Čerchlová, členmi správnej rady 
sú Mgr. Vlasta Slaziníková, Mgr. Ingrid Mikovčáková a Ing. Veronika Mrmusová. 
Revízorom je JUDr. Margita Rojčeková. 
 
V priebehu roka 2012 nedošlo k zmene zloženia orgánov Neziskovej organizácie pri 
Gymnáziu J. M. Hurbana 17. novembra  1296, 022 01 Čadca. 
 
 
 
Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle Neziskovej organizácie 
a zverejnená na web stránke školy. 
 
 

 

 

 

 

 

 

V Čadci dňa  29. 4. 2013    RNDr. Anna Čerchlová 
      riaditeľka Neziskovej organizácie 
 

 

 

 

 

 

Prílohy: 
1. Výkaz o príjmoch a výdavkoch k 31. 12. 2012 
2. Výkaz o majetku a záväzkoch k 31. 12. 2012 
3. Ročná účtovná závierka za rok 2012 

 
Overil: JUDr. Margita Rojčeková 

revízor správnej rady 



 


