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ÚVOD 

Prvá škola na Slovensku, ktorá začala vzdelávať zrakovo postihnuté deti, bola 

založená v roku 1922 v Levoči ako ústav pre nevidiace deti. Postupne, za viac ako 90 rokov 

bránami tejto školy prešlo veľké množstvo žiakov, každý so svojim jedinečným, mnohokrát 

ťažkým osudom. 

Po nežnej revolúcií v roku 1989, škola dostávala veľmi málo finančných prostriedkov 

zo štátneho rozpočtu, ťažko pokrývala najzákladnejšie potreby žiakov a začala sa rodiť 

myšlienka podpory školy z iných ako štátnych zdrojov. Vznikla skupina nadšených ľudí, ktorí 

v roku 1994 založili Nadáciu priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich 

a slabozrakých v Levoči. V roku 1997 sa  táto nadácia pretransformovala na občianske 

združenie s názvom Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich 

a slabozrakých v Levoči ( ďalej len združenie). Zakladajúcimi členmi boli: Mgr. Ladislav 

Gajdoš, PaedDr. Šarlota Múdra a Jozef Milčák. Hlavným poslaním bola podpora výchovy 

a vzdelávania zrakovo postihnutých detí. 

V súčasnosti po zmene mnohých zákonov je názov školy Spojená škola internátna, 

Námestie Štefana Kluberta 2 Levoča a okrem zrakovo postihnutých žiakov sa v škole 

vzdelávajú žiaci aj s iným postihnutím. Tak sa rozšírilo aj naše poslanie, podporovať nielen 

zrakovo postihnuté deti,  ale aj ináč postihnuté deti a žiakov našej školy. 

Počas dvadsiatich rokov fungovania našej organizácie sa pri dobrovoľníckej práci 

vystriedalo viacero ľudí, ale nadšenie a myšlienka pomáhať tým, ktorí to potrebujú ostáva 

stále rovnaká. Sme presvedčení , že každé  dieťa má právo na plný rozvoj svojej osobnosti 

a na plnohodnotné vzdelávanie. Zmyslom a hnacím motorom pri našej práci je radosť 

v očiach detí , ktorým sme, čo i len jeden deň v živote urobili krajším, šťastnejším alebo 

zmysluplnejším. Presvedčenie, že naša práca má význam, nám dáva množstvo ľudí, ktorí nás 

podporujú a držia nám palce. 

 



 

 
 

SÍDLO ZDRUŽENIA 

Od svojho založenia, združenie má sídlo v priestoroch Spojenej školy internátnej, na 

Námestí Štefana Kluberta 2 v Levoči. To nám umožňuje úzko spolupracovať so školou, riešiť 

aktuálne požiadavky a potreby žiakov, školy, pedagógov a rodičov. 

 

PREDSEDNÍCTVO ZDRUŽENIA 

V zmysle stanov združenia má piatich členov: 

1. PaedDr. Šarlota Múdra- predseda združenia 

2. Tatiana Huszthyová -  podpredseda združenia 

3. Mgr. Viera Kamenická 

4. Mgr. Žaneta Mlynárová 

5. Mgr. Rastislav Hardoň 

Predseda a podpredseda sú štatutárnymi zástupcami združenia. 

 

DOZORNÁ RADA 

V zmysle stanov združenia má troch členov: 

1. Mgr. Máriu Hlavajovú  

2. PaedDr. Evu Halásovú 

3. Dušana Netíka 

 

Predsedníctvo združenia sa schádzalo pravidelne jeden krát za mesiac. Na stretnutiach 

schvaľovalo žiadosti o podporu, riešilo aktuálne témy a hodnotilo činnosť za predchádzajúci 

mesiac. Na stretnutiach predsedníctva sa zúčastňovala aj dozorná rada s hlasom poradným. 

 

 



 

 
 

POSLANIE NÁŠHO ZDRUŽENIA 

 

Hlavným cieľom našej práce je rozvoj duchovných a fyzických hodnôt postihnutých 

detí, podpora ich zdravia a vzdelávania. Pri napĺňaní tohto cieľa sa zameriavame najmä na  

tieto oblasti:   

a) Podpora pri organizovaní súťaží a iných podujatí pre zrakovo postihnuté deti  

Slovenska aj z iných krajín, podpora účasti postihnutých detí na rôznych súťažiach, 

exkurziách výletoch a iných aktivitách.  

b) Podpora činnosti krúžkov, v ktorých pracujú žiaci Spojenej školy internátnej, 

Námestie Š. Kluberta 2, Levoča. 

c) Organizovanie a financovanie výstav, školení, kurzov, škôl v prírode a pod. pre 

zrakovo, mentálne či inak postihnuté deti a ich pedagógov, alebo podpora účasti na 

takýchto aktivitách organizovaná inými subjektmi. 

d) Podpora pri zabezpečovaní materiálov a pomôcok nevyhnutných pre vyučovanie a 

výchovu zrakovo postihnutých žiakov. Materiálna a finančná podpora Spojenej školy 

internátnej, Nám. Š. Kluberta 2, Levoča pri skvalitňovaní podmienok ubytovania 

a vyučovania postihnutých žiakov, ako aj pri úprave ostatných priestorov školy. 

e) Sociálna výpomoc zrakovo postihnutých deťom na to odkázaným - sirotám, 

polosirotám, pomoc v mimoriadnych prípadoch. Poskytovanie poradenstva 

a odborných konzultácií pre rodičov, pedagógov a iných ľudí, ktorí prichádzajú do 

styku so zrakovo postihnutými deťmi.   

f) Úzka spolupráca s odborníkmi v oblasti využívania výpočtovej techniky pre vzdelanie 

zrakovo postihnutých detí. Podpora zavádzania a prevádzky nových metód a techník 

pri vzdelávaní  a výchove zrakovo postihnutých detí. 



 

 
 

g) Nadväzovanie kontaktov a spolupráce so školami podobného typu a zamerania, 

s poradenskými zariadeniami alebo odbornými inštitúciami na Slovensku i v 

zahraničí. 

h) Iné činnosti vhodné pre rozvoj žiakov Spojenej školy internátnej, Nám. Š. Kluberta 2, 

Levoča, napr. podpora návštev kultúrnych podujatí, financovanie činnosti detského 

spevokolu, podpora sebaobslužných činností a nácviku činností potrebných pre bežný 

život, podpora projektov zameraných na podporu rozvoja komunikačných, sociálnych, 

remeselných, čitateľských a umeleckých schopností postihnutých detí. 

i) Činnosti spojené s administratívou, reprezentačnou a propagačnou činnosťou 

združenia. 

j) Podpora rozvoja kultúrnych a športových aktivít zrakovo postihnutých detí, detí 

s viacnásobným postihnutím a detí s narušenou komunikačnou schopnosťou. 

k) Vydávanie časopisov a kníh pre zrakovo postihnuté deti. 

l) Združenie prepožičiava svoj účet na rôzne projekty jednotlivých členov združenia, po 

schválení predsedníctvom, ak ide o činnosť prospešnú pre zrakovo postihnuté deti. 

m) Združenie za zvýhodnených podmienok prenajíma svoj majetok členom združenia, 

zrakovo postihnutým ľuďom, rodičom a rodinným príslušníkom postihnutých detí. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ČINNOSŤ ZDRUŽENIA V ROKU 2018 

 

Počas celého roka sme s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu  a športu 

vydávali časopisy Naše ráno, Za svetlom  v bodovom písme aj v černotlači vo zväčšenom písme pre 

nevidiace a slabozraké deti na celom Slovensku a zvukový časopis Bodka. Časopisy vychádzali raz 

mesačne. Výška dotácie predstavovala sumu 12 240,- €,  z vlastných prostriedkov sme použili sumu 7 

223,- €. 

Počas celého roka prebiehala v škole 1 x týždenne canisterapia. Podporili sme ju zo získaných 

prostriedkov z 2 % z dane z príjmu vo výške 2 949,- €. 

Vo februári až júni sa žiaci našej školy zapojili do projektu Pohyb bez bariér- tanečná súťaž. 

Naši žiaci sa postupne prebojovali až na celoslovenskú prehliadku do Žiliny. Projekt sme podporili 

preplatením cestovných výdavkov, stravného a štartovného v sume  439,- € 

 V roku 2018 sa uskutočnil už 18. ročník projektu pod názvom Povediem ťa tmou. V apríli sa  

uskutočnila súťaž v POSP o pohár Viliama Hrabovca v Penzióne Strachanovka v Liptovskom Jáne 

a v októbri súťaž v sebaobsluhe v Liptovskej Teplej. Celkové náklady na projekt predstavovali sumu  

10 465,- €.  

Tradične sa v máji náš spevácky zbor Dúha zúčastnil  prehliadky speváckych zborov pod 

názvom Tmavomodrý festival v Brne. Účastníkom sme preplatili cestovné a občerstvenie počas cesty 

vo výške 964,- €. 

V mesiacoch máj a jún sa žiaci školy zúčastnili školských výletov a exkurzií na Duklu, 

Lietavský hrad, do Wild parku, Tatranskej Lomnice, na kúpalisko do Gánoviec a do ZOO v Spišskej 

Novej Vsi. Zo združenia sme preplatili cestovné a vstupné v hodnote 1 819,- €. 

Na konci školského roka sme pre vybraných žiakov školy spolu s pedagógmi školy usporiadali 

pobyt v Chorvátsku. Žiakom a pedagógom sme preplatili cestovné náklady v hodnote 2 692,- €. 

Ubytovanie a stravu v hoteli sme mali sponzorsky od p. pán Borisa Simonovského. 

V júli sme 16 žiakom školy 8. a  9. ročníka zaplatili pobyt pri mori v Turecku. Žiakom a ich 

pedagógom sme zaplatili cestovné, ubytovanie, stravu a odmenu pre pedagógov. Na tento pobyt sme 

použili sumu 20 719,- €.  

V letných mesiacoch sme do internátu v škole zakúpili šatne pre žiakov v hodnote 916,- €.

 V septembri sa žiaci školy zúčastnili školy v prírode v Radave v blízkosti kúpaliska v 

Podhájskej , použili sme na to sumu 10 363,- €. Tiež sa koncom septembra v našej škole uskutočnili 

športové hry s medzinárodnou účasťou , ktoré finančne podporilo  Mesto Levoča sumou 360,- €, 

Slovenský paralympijský výbor sumou 1 232,90 a naše združenie sumou  873,- €. 



 

 
 

 V novembri pedagógovia našej školy usporiadali v Krompachoch v hoteli Plejsy pobyt - 

Spoločne to zvládneme. Projektu sa zúčastnilo 11 rodín so zrakovo postihnutým dieťaťom alebo s 

dieťaťom s narušenou komunikačnou schopnosťou. Tento projekt bol podporený hokejistom 

Miroslavom Šatanom a Golf International s.r.o. v sume 2 000,- €. Združenie finančne prispelo na tento 

pobyt vo výške  1 632,- €.  

 V novembri sme získali podporu od Nadácie ESET vo výške 3 300 ,- €. Zakúpili sme 

matematický program Lambda a 3 notebooky. Do projektu sme prispeli vlastným vkladom 108,90 € 

a zakupili sme slúchadla. 

 V decembri pre nás Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči zorganizovalo 

v priestoroch Levočskej radnice koncert- Museum Charity Night 2018. Dobrovoľné príspevky, ktoré 

boli na koncerte vyzbierané boli darované nášmu občianskemu združeniu vo výške 820,- €. 

 Počas celého roka sme zabezpečovali potraviny do školských kuchyniek, kde sme u žiakov 

rozvíjali sebaobslužné činnosti a tiež žiaci praktickej školy v kuchynkách získavali zručnosti pri varení 

a pečení. Tieto aktivity sme podporili sumou 1 330,- €. Ďalšou celoročne podporovanou aktivitou bol 

predajný stánok Srdiečko, kde si žiaci školy mohli za získané žetóny- srdiečka, kúpiť nejakú odmenu. 

Do tohto predajného stánku sme zakúpili tovar v hodnote 600,- €. 

  Počas roka sme získali finančnú podporu od Očnej kliniky Veselý, ktorá nám darovala 

10 000,- € na modernizáciu interiéru školy s ohľadom na zrakovo postihnutých. Na tomto projekte 

budeme pracovať v roku 2019.  Naša dlhoročná darkyňa pani Anna Metková, nám v závete odkázala 

finančné prostriedky vo výške 7 736,69 €.  Firma Whirpool Poprad nám darovala sumu 582,-€  na 

vzdelávanie žiakov našej školy.  

Firma Business Lease a ich zamestnanci sa rozhodli urobiť deťom z našej školy Vianoce plné 

prekvapení. Na svojom vianočnom večierku rozsvietili stromček plný vianočných prianí. Zamestnanci 

si priania prečítali a vybrali si prianie dieťaťa, ktoré chcú splniť. Deti boli nadšené a tešili sa 

z vianočných darčekov.  

Aj v tomto roku sme spolupracovali s OZ Feman, ktoré podporilo naše kultúrne aktivity. 

 Vďaka finančnej podpore sponzorov sme mohli obohatiť vyučovací proces žiakov školy.  

Ďalšie činnosti, ktoré sme podporovali: 

1. Sebaobslužná činnosť v internáte, v triedach a nákup hygienických potrieb. 

2. Výdavky na poplatky za lieky a pohotovostnú službu pre detí v internáte, pokiaľ vzniknú 

počas pobytu v škole. 

3. Vstupné a cestovné na divadelné a iné kultúrne predstavenia, do múzeí, odmeny do 

súťaží, kvízov, karneval, Deň detí, Deň nevidiacich. 



 

 
 

4. Preplatenie 1 mesačného pobytu pre žiakov školy, ktorí nemajú nedoplatky a tiež preplatenie 

nedoplatkov na strave a ubytovaní pre deti so sociálne slabých rodín. 

5. Športové, kultúrne  a iné akcie pre deti zapožičaním 9-miestného automobilu. 

6. Poskytovali sme ubytovanie v dome, ktorý je vo vlastníctve združenia pre rodičov a žiakov 

našej školy, ktorí sú oslobodení od dennej dochádzky. 

Všetky tieto aktivity sme podporili vďaka získaným finančným prostriedkom z 2 %, grantov, 

dotácií a darov od ľudí z celého Slovenska, ktorých sme oslovili s prosbou o pomoc. 

 Boli sme príjemcom dotácie poskytovanej Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny na 

stravu a školské pomôcky pre deti zo Spojenej školy internátnej.  

 Informácie o činnosti združenia môžete nájsť na našej novej internetovej stránke 

www.zdruzenie.nevidiaci.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zdruzenie.nevidiaci.sk/


 

 
 

HOSPODÁRENIE V ROKU 2018 

 

Výnosy a náklady Združenia priateľov ZŠI pre nevidiacich a slabozrakých 

v Levoči k 31.12.2018 

 

 

 

Výnosy SUMA 

Použité 2 % z dane 59 464,34 

Dary a granty 84 838,22 

Členské 150,00 

Dotácie zo štátneho rozpočtu  16 152,20 

Úroky 2 204,60 

Výnosy z finančného majetku AjMy 2 000,86 

Kurzové zisky 9,43 

SPOLU 164 819,65 

 

 

 

Náklady SUMA 

Materiálové náklady 8 331,22 

Z toho  Materiál pre kanceláriu 113,22 

             Materiálové náklady prevádzka Opel - údržba a PHM 1 393,62 

             Materiálové náklady dom M. R. Štefánika- bežná prevádzka 177,48 

             Darčekové predmety do zásielok 5 853,50 

             Materiál na zásielky 793,40 

Spotreba energie - dom 1741,18 



 

 
 

Opravy a udržiavanie- auto Opel, kancelár. stroje 
949,56 

Cestovné výdavky - služobné cesty 
64,9 

Ostatné služby 
14 463,83 

Z toho  Poštovné –Raz 
8 803,80 

            Ostatné poštovné 
134,25 

             Vodné a stočné dom 
212,07 

             Kontrola hasiacich prístrojov dom 
33,00 

             Telefónne poplatky 
372,52 

             Poistenie automobilu a vozík 736,04 

             Iné služby- expedícia zásielok  
2 096,72 

                               - systémová údržba mzdového a účtovného programu 
282,48 

                               - audit účtovnej závierky a overenie výročnej správy 
1 540,00 

                               - registrácia u notára príjemcu 2% dane z príjmu 
54,55 

                               - služby spojené s prevádzkou automobilu Opel    
182,50 

                               - kolky a výpis z registra trestov 
15,90 

Mzdové náklady 
21 598,17 

Z toho    Mzda – účtovník  10 553,96 

              Autorské honoráre časopisy 
3 547,40 

              Odmeny na dohodu o VP – správca domu, práčovňa  2 500,00 

              Odmena na dohodu o VP – sociálny pracovník       160,00 

              Odmeny na dohodu o VP projekt Povediem ťa tmou 494,35 

              Odmeny na dohodu o VP pobyt rodičov s deťmi 773,88 

              Odmena na dohodu o VP – pobyt pri mori     3 277,35 

              Odmena na dohodu o VP – športové hry    80,00 

              Odmeny na dohodu o VP šoférovanie 211,23 

Odvody zamestnávateľa do poistných fondov 6 141,56 

Tvorba sociálneho fondu 375,82 



 

 
 

Daň z nehnuteľnosti a vývoz komunálny odpad 168,42 

Kurzové straty 1,30 

Dary- deťom a škole 88 470,14 

Úhrada stravy, ubytovania a školských pomôcok  7 811,71 

Potraviny do kuchyniek, stánku Srdiečko, hygienické potreby,                                               

pomôcky, ceny do súťaži 
11 440,04 

Náklady na výrobu časopisov 18 315,31 

Cestovné na akcie s deťmi           9 419,90 

Ubytovanie a strava pre deti počas pobytov, škola v prírode, súťaží         34 471,78 

Poistenie detí pri cestách do zahraničia                187,11 

Vstupné na divadelné a kultúrne predstavenia           2 738,73 

Vypracovanie projektovej dokumentácie- garáž           2 400,00 

Canisterapia           2 948,40 

Ostatné služby              867,16 

Bankové poplatky –aj do podielových fondov 689,44 

Odpisy 8 504,55 

Daň z úrokov 418,87 

SPOLU 151 918,96 

Rozdiel medzi nákladmi a výnosmi 12 900,69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

KONTROLNÁ ČINNOSŤ DOZORNEJ RADY V ROKU 2018 

Združenie pracovalo v roku 2018 efektívne a hospodárne. Vďaka činnosti  sa uskutočnilo pre  

deti  množstvo súťaží a podujatí,  zabezpečili sa režijné náklady, zakúpili kompenzačné 

pomôcky, podporil sa záujem detí o hudbu, šport a iné aktivity, po materiálnej stránke sa 

skvalitnil život v škole aj v internáte, pokryli sa výdavky s prezentáciou školy. 

 Členovia dozornej rady sa zúčastňovali na zasadnutiach predsedníctva združenia, kde sa 

dozvedeli o aktivitách, ktoré sa uskutočnili a ktoré sa budú konať s finančnou alebo 

materiálnou podporou združenia.   

Činnosť združenia a zároveň aj výročnú správu skontroloval nezávislý audítor, ktorý nenašiel 

žiadne nedostatky a v tomto zmysle vydal aj správu z auditu účtovnej závierky a kontroly 

výročnej správy. Tento dokument je uverejnený  na webovej stránke združenia. 

Z vykonanej kontroly a účasti na zasadnutiach predsedníctva združenia počas 

roka vyplývajú nasledujúce závery:   

1. Stretnutia predsedníctva prebiehali prvý štvrtok v danom mesiaci. Od 

septembra 2018 každý tretí štvrtok v mesiaci a v prípade potreby výnimočne aj 

podľa dohody. Pri schvaľovaní žiadostí o finančné príspevky mali všetci 

zúčastnení možnosť vysloviť svoj názor a následne hlasovaním predsedníctvo 

združenia rozhodlo o finančnej podpore žiadosti. Pri posudzovaní žiadostí sa 

prihliadalo na opodstatnenosť žiadaných príspevkov, ich účel a mieru prínosu pre 

skvalitnenie života detí so zrakovým postihnutím.  

2. Žiadosti vyžadujúce väčší finančný obnos boli členom predsedníctva, ako aj 

dozornej rade, predkladané s dostatočným časovým predstihom a ich schvaľovaniu 

predchádzal detailný rozbor jednotlivých položiek. Rozpočet príliš cenovo 

navýšený alebo obsahujúci sumy nezodpovedajúce stanovám združenia bol 

zamietnutý a žiadateľovi bolo navrhnuté optimálnejšie riešenie.   

3. Pri kontrole pokladničnej knihy, faktúr a účtovných dokladov nezaznamenala 

dozorná rada žiadne chyby alebo nedostatky. Čerpanie financií zodpovedalo účelu 

a podmienkam uvedených v žiadostiach. 

4. Majetok združenia je využívaný adekvátne, učebné pomôcky, nábytok a iné 

slúžia pre potreby všetkých  detí. 

6. Aktivity združenia sú verejne prezentované na jeho internetovej stránke, 

školských nástenkách a školských časopisoch.. Činnosť organizácie sa 

zviditeľňuje aj prostredníctvom kultúrno - spoločenských podujatí a  médií.   

  

 Na základe týchto záverov hodnotia členovia dozornej rady prácu členov Združenia 

priateľov ZŠI pre nevidiacich a slabozrakých internátnej v Levoči ako pozitívnu 

a prospešnú. 

 



 

 
 

VÝZNAMNÉ POLOŽKY MAJETKU ZDRUŽENIA 

 

- dom na ulici M. R. Štefánika v Levoči, ktorý združenie využíva na ubytovanie: 

1.  pre žiakov školy, ktorí sú oslobodení od denného dochádzania a pochádzajú z celého 

Slovenska. Vzhľadom na svoj zdravotný stav je ich dochádzka do školy nutná spolu 

s rodičom.  

2. pre deti a ich rodičov, ktorí prídu na vyšetrenie zraku do Centra špeciálno-

pedagogického poradenstva, ktoré je súčasťou našej školy. Toto centrum zabezpečuje 

vyšetrenie zraku pre deti z celého Slovenska. 

3. počas víkendových pobytov pre žiakov našej školy, z dôvodu zmeny prostredia 

a nácviku sociálnych zručností 

 

- pozemok v Nálepkove v Záhajnici, ktorý sme zakúpili ako investíciu do budúcna, 

vzhľadom na to, že finančné prostriedky v bankách sú slabo zhodnocované. 

 

-  deväť miestny automobil Opel, ktorý využívame na odvoz detí na súťaže, exkurzie, 

športové a kultúrne aktivity a tiež na odvoz žiakov, ktorí pochádzajú so slabých sociálnych 

pomerov domov a späť do školy. 

 

-  100% podiel na základnom imaní v spoločnosti AjMy s. r. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Hospodárenie spoločnosti AjMy s.r.o. za rok 2018 

V roku 2018 pracovali v dielni štyria zrakovo postihnutí zamestnanci a jeden zamestnanec, 

ktorý pracoval v zlúčenej funkcii ako pracovný asistent a účtovník - ekonóm.  

  

 

NÁKLADY EUR 

Nákup materiálu a pomôcok (501) 6 487,98 €          

Predaný tovar (504) 2 011,63 € 

Opravy a udržiavanie (511) 151,39 € 

Cestovné (512) 43,93 € 

Služby – nájomné, poštovné, náklady spojené s realizáciou 

zákaziek, poplatok za rozhlasové a televízne služby (518) 
2 908,31 € 

Mzdové náklady (521) 33 779,39 €     

Zákonné sociálne poistenie (524) 10 140,84 € 

Zákonné sociálne náklady – SF, obedy, stravné lístky (527) 1 709,68 € 

Ostatné náklady na hosp. činnosť (543-549,555,557) 65,09 € 

Náklady na hospodársku činnosť spolu 57298,24 € 

Kurzové straty (563) 2,71 

Finančné náklady – bankové poplatky (568) 116,54 € 

SPOLU 57417,49 €    

VÝNOSY EUR 

Tržby z predaja výrobkov (601) 18 832,51 € 

Tržby z predaja služieb (602) 12 693,20 € 

Tržby za predaj tovaru (604) 3 057,50 € 

Refundácia miezd a odvodov z UPSVaR – CHD a prac. asistent 

(648) 
25 035,97 € 

Dotácia MK SR – kultúrne poukazy  0,00 € 

SPOLU 59 619,18 €       



 

 
 

 

 Hospodársky výsledok pred zdanením:       + 2 201,69 € 

 

Najvýznamnejšie zákazky v roku 2018 

 Tržby za polygrafické náklady pri výrobe časopisov „Naše ráno“ a „Za svetlom“ – 

6 650,- € 

 Prípravné a redakčné práce pri výrobe zvukového časopisu „Bodka“ – 2 656,50,- € 

 Tlač, expedícia listových zásielok, výroba darčekov do listov pre Združenie – 7 338,20 € 

 Tržby za výrobu krabičiek pre rôznych menších zákazníkov 9304,73 € 

 Tržby za predaj výrobkov, darčekových predmetov Spoj. škola internátna- 1519,00 € 

 Tržby na predajných akciách (DELL, IBM, predaje pri odchodovkách, Radnica)  – 

1040,32 € 

 Tržby za predaj výrobkov cez e-shop (zošity, hry, darčekové predmety, knihy) – 1 053,50 

€ 

 Výroba vianočných pozdravov, darčekových tašiek a keramických srdiečok pre 

BUSINESS LEASE SLOVAKIA – 952,90 € 

 Výroba vianočných pozdravov pre firmu ABB Bratislava – 944,00 € 

 Výroba darčekových predmetov pre SPPS, a.s. – 460,76 € 

 

 

ZÍSKANÉ  PROSTRIEDKY Z 2 % Z DANE Z PRÍJMU ZA ROK  2018 

 

V roku 2018 sa z prostriedkov z 2% z dane z príjmu použila suma 59 464,34 €. Z toho 

6 165,- € z roku 2015( odpisy) , 17 918,05 € z  roku 2017  a 35 381,29 € z prostriedkov 

získaných v roku 2018. Finančné prostriedky sme využili takto: 

 

1. Škola v prírode ubytovanie a strava     8 267,00 € 

2. Vzdelávací pobyt rodičov s deťmi     2 587,00 € 

3. Canisterapia        2 737,80 € 

4. Pobyt pri mori                 16 997,30 € 

5. Súťaž v priestorovej orientácií a sebaobsluhe    6 890,48 €  

6. Cestovné do školy v prírode, na súťaže, výlety a k moru   8 941,53 € 

7. Príspevok žiakom školy na ubytovanie a stravu v škole    3 677,30 € 

8. Nákup nábytku do internátu           916,00 € 

9. Podpora vydávania časopisov      2 284,93 € 

10. Odpisy zakúpeného 9 miestneho automobilu Opel, audiometer    6 165,00 € 

SPOLU         59 464,34 € 



 

 
 

 

V roku 2018 naše združenie prijalo sumu z 2% z dane z príjmu vo výške 41 555,- €. 

Tieto finančné prostriedky boli použité počas roka 2018 tak ako je vyššie uvedené  

a nepoužitá časť vo výške 6 173,71 € bola prevedená do roku 2019 a bude použitá do konca 

roka 2019. 

Presnú špecifikáciu použitia 2% z dane z príjmu za rok 2016 poukázanú našej 

organizácií v roku 2017 a použitú do konca roka 2018 uverejníme v obchodnom vestníku do 

31.5.2019 spolu s auditom účtovnej závierky, tak ako nám to káže zákon.  

Presnú špecifikáciu použitia 2% z dane z príjmu za rok 2017 poukázanú našej 

organizácií v roku 2018 uverejníme v obchodnom vestníku do 31.5.2020 spolu s auditom 

účtovnej závierky, tak ako nám to káže zákon.  

 

 

POĎAKOVANIE ZA POMOC A SPOLUPRÁCU 

 

Ďakujeme mnohým dobrým ľuďom a firmám na Slovensku, ktorí nás podporujú 

svojimi finančnými príspevkami alebo darovanými 2 % z dane z príjmu. Veľká vďaka patrí 

tiež našim členom združenia, ktorí svojou dobrovoľníckou prácou pomáhajú pri napĺňaní 

našich spoločných cieľov. 

 

 

KONTAKTÉ ÚDAJE 

 

Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči 

Námestie Štefana Kluberta 2 

054 01 Levoča 

Tel., fax: 053 4511851 

zdruzeniepriatelov@gmail.com 

www.zdruzenie.nevidiaci.sk 
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