Výročná správa za rok 2019
Združenie priateľov Základnej školy
internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v
Levoči

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 2019
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 11 953,24 €, z vlastných prostriedkov sme použili sumu
11 604,60 €.
Počas roka prebiehala v škole 1 krát týždenne canisterapia. Podporili sme ju zo získaných
prostriedkov z 2 % z dane z príjmu vo výške 1 144,80 € a sumou 1 000,- € nám prispela Nadácia US
Steel Košice.
V roku 2019 sa uskutočnil 19. ročník projektu pod názvom Povediem ťa tmou. V apríli sa
uskutočnila súťaž v POSP o pohár Viliama Hrabovca na Štrbe a v októbri súťaž v sebaobsluhe
v Demänovej na Liptove. Celkové náklady na projekt predstavovali sumu 10 125,- €.
V marci sa uskutočnil v priestoroch našej školy pod vedením odborníkov z CŠPP
a špeciálnych pedagógov z našej školy odborno-metodický pobyt rodičov a starších žiakov so
zrakovým postihnutím za finančnej podpory združenia vo výške 892,- €. Počas troch dní sa rodičia
dozvedeli základné informácie o vzdelávaní žiakov so zrakovým postihnutím. Zároveň bola
poskytnutá odborná pomoc z oblasti psychológie, pedagogiky, sociálnej legislatívy a špeciálnej
pedagogiky.
Na konci školského roka v júni sme pre vybraných žiakov školy usporiadali pobyt
v Chorvátsku. Zaplatili sme cestovné náklady, poistenie, vstupné do akvaparku a občerstvenie
v hodnote 2 773,- €. Ubytovanie a stravu v hoteli mali žiaci a pedagógovia zabezpečené sponzorsky od
p. pán Borisa a Gorana Simonovského.
V letných mesiacoch sme sa pustili do rekonštrukcie školskej auly a vybavili sme ju novým
kobercom, stoličkami, ozvučením, mikrofónmi, stropnými ventilátormi a ďalšími doplnkami. V celej
miestnosti sa tiež opravili omietky a vymaľovalo sa. Použili sme na to sumu 13 920,65 €.
Počas leta sme tiež finančne zabezpečili vybudovanie schodiska zo školského dvora na
Štúrovu ulicu, kde sa nachádza knižnica Mateja Hrebendu. Tým sme žiakom zabezpečili bezpečnejší
prístup do tejto inštitúcie. Použitá suma 1 026,- €.
V čase letných školských prázdnin sme zabezpečili úpravu priečelia školy, ktoré je vstupnou
bránou do našej budovy. Priestory, ktoré sa upravili, sme nazvali Záhrada vďaky. Na oplotení vznikla
maľba ako symbol poďakovania mnohým dobrým ľuďom a organizáciám, ktorí nám už viac ako 25
rokov pomáhajú. Aj s ich pričinením a finančnou podporou je naša škola jedinečnou vzdelávacou
inštitúciou.

Vďaka finančnému daru 10 000,-€ od p. Veselého z očnej kliniky Veselý, sme v priestoroch
školy realizovali rekonštrukciu s prvkami, ktoré pomôžu zrakovo postihnutým pri orientácií v budove
školy. Zamerali sme sa na osvetlenie chodieb školy, označenie výťahu a miestností v budove školy,
vypracovala sa orientačná tabuľa a vodiace madla na chodbách a schodišti s označením v bodovom
písme.
V septembri sa mladší žiaci školy zúčastnili školy v prírode na Slnečnom Majeri pri
Bardejove, použili sme na to sumu 4 963,- €. Tiež sa koncom septembra v našej škole uskutočnili
športové hry s medzinárodnou účasťou , ktoré finančne podporilo naše združenie sumou 1 178,- €.
Zakúpili sme do tried 2 kusy interaktívnych tabúľ a k tomu dataprojektory v sume 3 466,- €
V decembri pre nás Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči zorganizovalo
v priestoroch Levočskej radnice koncert- Museum Charity Night 2019. Počas tohto večera sa
uskutočnila verejná zbierka, ktorá prebiehala celkovo 2 týždne. Vyzbieralo sa 1 548,- €.
Žiaci školy sa počas celého roka zúčastňovali školských výletov, exkurzií a divadelných
predstavení. Tieto aktivity sme podporili zo združenia sumou 3 800,- € zaplatením cestovného,
vstupného a občerstvenia.
Počas celého roka sa naši žiaci zúčastnili mnohých športových aktivít v rámci Slovenka
a zahraničia. Pravidelne sme zo združenia podporovali ich účasť na týchto akciách. Prispievali sme na
materiálne zabezpečenie, dresy, cestovné, stravu, vstupné a poistenie pre žiakov. Tiež sme podporili
plavecký a lyžiarsky výcvik a športové hry zrakovo postihnutých žiakov s medzinárodnou účasťou,
ktoré organizovala naša škola v Levoči. Na tieto športové aktivity sa použila suma 2 914,- €.
Finančne sme prispievali na potraviny do školských kuchyniek, kde sa u žiakov rozvíjali
sebaobslužné činnosti a tiež žiaci praktickej školy v kuchynkách získavali zručnosti pri varení
a pečení. Tieto aktivity sme podporili sumou 692,- €. 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 597,- €.
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. Nákup hygienických potrieb pre deti.
2. Výdavky na poplatky za lieky a pohotovostnú službu pre detí v internáte, pokiaľ vzniknú
počas pobytu v škole.
3. Odmeny do súťaží, kvízov, príspevok na Deň detí a Deň nevidiacich.

4. Preplatenie 1 mesačného pobytu pre žiakov školy, ktorí nemajú nedoplatky a tiež preplatenie
nedoplatkov na strave a ubytovaní pre deti zo sociálne slabých rodín.
5. Poskytovali sme ubytovanie v dome, ktorý je vo vlastníctve združenia pre rodičov, žiakov
našej školy a zamestnancov družobných škôl.
6. Športové, kultúrne a iné akcie sme podporili tiež zapožičaním 9-miestného automobilu Opel

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 webovej stránke
www.zdruzenie.nevidiaci.sk

HOSPODÁRENIE V ROKU 2019

Výnosy

SUMA

Použité 2 % z dane

28 304,95

Dary a granty

69 340,83

Príspevky zo zbierok

1 548,00

Členské

216,00

Dotácie zo štátneho rozpočtu

21 035,40

Výnosy z finančného majetku AjMy

971,18

Kurzové zisky

0,48

SPOLU

121 416,84

Náklady
Materiálové náklady
Z toho Materiál pre kanceláriu- kancelárske potreby, papier, tonery
Občerstvenie valné zhromaždenie
Materiálové náklady prevádzka Opel - údržba a PHM
Materiálové náklady dom M. R. Štefánika- bežná prevádzka

SUMA
12 518,82
632,47
141,01
1 276,03
165,85

Darčekové predmety

8 505,40

Materiál na zásielky

1 798,06

Spotreba energie - dom

1 757,12

Opravy a udržiavanie- auto Opel, kancelár. stroje
Cestovné výdavky - služobné cesty

1 786,92
68,20
14 159,96

Ostatné služby
Z toho Poštovné –Raz

9 459,00

Ostatné poštovné

203,70

Vodné a stočné dom

273,14

Kontrola hasiacich prístrojov dom

33,00

Telefónne poplatky

244,96

Inzercia združenia v zlatých stránkach

357,60

Poistenie automobilu a vozík

Iné služby- expedícia zásielok
- systémová údržba mzdového a účtovného programu
- audit účtovnej závierky a overenie výročnej správy

728,96
860,00
282,48
1 320,00

- registrácia u notára príjemcu 2% dane z príjmu

54,55

- služby spojené s prevádzkou automobilu Opel

232,67

- kolky, overenie podpisu a výpis z registra trestov

25,90

- poplatok za pridelenie investičného čísla - investície

84,00

Mzdové náklady

19 417,03

Z toho Mzda – účtovník

10 471,02

Autorské honoráre časopisy
Odmeny na dohodu o VP – správca domu, práčovňa
Odmena na dohodu o VP – sociálny pracovník
Odmeny na dohodu o VP projekt Povediem ťa tmou

3 835,90
2 500,00
260,00
1 476,13

Odmeny na dohodu o VP pobyt rodičov s deťmi

412,20

Odmeny na dohodu o VP šoférovanie

161,78

Odmena na dohodu predajný stánok Srdiečko

300,00

Odvody zamestnávateľa do poistných fondov

4 290,11

Tvorba sociálneho fondu
Daň z nehnuteľnosti a vývoz komunálny odpad
Kurzové straty
Dary- granty-deťom a škole z toho:
Poskytnuté granty 2%
Úhrada stravy, ubytovania a školských pomôcok
Potraviny do kuchyniek, stánku Srdiečko, hygienické potreby,
pomôcky, ceny do súťaži, lieky pre deti počas pobytu v škole
Nákup florbalových a golbalových dresov

53,66
168,42
6,30
89 956,70
2 550,00
12 746,30
6 391,84
720,56

Vybudovanie schodiska na školskom dvore

1 025,96

Úprava priestorov školy, výťahu- označenie, ozvučenie, vodiace linie

5 863,88

Náklady na výrobu časopisov

19 721,94

Cestovné na akcie s deťmi

9 330,01

Ubytovanie a strava pre deti počas pobytov, škola v prírode, súťaží
Poistenie detí pri cestách do zahraničia
Vstupné na divadelné a kultúrne predstavenia
Renovácia auly
Canisterapia
Ostatné služby

11 338,50
159,84
3 364,07
13 920,65
2 144,80
678,35

Bankové poplatky –aj do podielových fondov

1 341,54

Odpisy

6 291,77

SPOLU

151 816,55

Rozdiel medzi nákladmi a výnosmi

-30 399,71

KONTROLNÁ ČINNOSŤ DOZORNEJ RADY V ROKU 2019
Fyzická kontrola dokladov prebiehala v dňoch od 1.4. do 24.4 2020 a vykonali ju členovia
dozornej rady.
Kontrolu zápisníc uskutočnil Dušan Netík. Kontrolu pokladničných dokladov, faktúr
a bankových výpisov vykonali Mária Hlavajová a Eva Halásová.
Činnosť dozornej rady prebiehala tiež počas zasadnutí združenia, ktorých sa zúčastňovali aj
členovia dozornej rady, aktívne vstupovali do diskusie o schvaľovaní príspevkov zo združenia
a prinášali nové podnety na zefektívnenie práce a hospodárne vynakladanie s prostriedkami
združenia.
Dozorná rada vypracovala správu z kontrolnej činnosti a predloží ju valnému
zhromaždeniu, v tomto znení:
1. Združenie pracovalo v roku 2019 efektívne a hospodárne. Vďaka činnosti sa
uskutočnilo pre deti množstvo súťaží a podujatí, zakúpili sa kompenzačné pomôcky,
vydávali sa časopisy, podporil sa záujem detí o kultúru, šport a iné aktivity, po
materiálnej stránke sa skvalitnil život v škole aj v internáte.
2. Stretnutia predsedníctva prebiehali vždy jeden krát v mesiaca, v prípade potreby bolo
zvolané mimoriadne zasadnutie. 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 žiakov školy.
3. 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, pričom sa hľadalo vždy, čo najefektívnejšie
riešenie.
4. Pri kontrole účtovných dokladov nezaznamenala dozorná rada žiadne vážne
nedostatky. Čerpanie financií zodpovedalo účelu a podmienkam uvedených
v žiadostiach.
5. Majetok združenia je využívaný adekvátne. Zakúpené učebné pomôcky, nábytok a iné
slúžia pre potreby všetkých detí, po nadobudnutí sú darovacou zmluvou darované
škole.
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.
Činnosť združenia a výročnú správu každý rok kontroluje nezávislý audítor, ktorý z overenia
účtovnej závierky a výročnej správy vydáva správu audítora. Tento dokument je uverejnený
na webovej stránke združenia.
Na základe týchto záverov hodnotia členovia dozornej rady prácu členov Združenia priateľov
ZŠI pre nevidiacich a slabozrakých internátnej v Levoči ako pozitívnu a prospešnú.

Kontrolu vykonali:
Predseda dozornej rady:

Mgr. Mária Hlavajová

Členovia dozornej rady :

Mgr. Dušan Netík
PaedDr. Eva Halásová

Levoča 11. 5 2020

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 špeciálnopedagogického poradenstva, ktoré je súčasťou našej školy. Toto centrum zabezpečuje
vyšetrenie zraku pre deti z celého Slovenska.
- 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 2019
V roku 2019 pracovali v dielni štyria zrakovo postihnutí zamestnanci a jeden zamestnanec,
ktorý pracoval v zlúčenej funkcii ako pracovný asistent a účtovník - ekonóm.
VÝNOSY

EUR

Tržby z predaja výrobkov (601)

25 767,39 €

Tržby z predaja služieb (602)

16 090,00 €

Tržby za predaj tovaru (604)

1 471,50 €

Refundácia miezd a odvodov z UPSVaR – CHD a prac. asistent
(648), (663)

25 643,01 €

Dotácia MK SR – kultúrne poukazy

104,00 €
69 075,90 €

SPOLU

NÁKLADY

EUR

Nákup materiálu a pomôcok (501)

9 814,82 €

Predaný tovar (504)

884,74 €

Cestovné (512)

62,12 €

Služby – nájomné, poštovné, náklady spojené s realizáciou
zákaziek, poplatok za rozhlasové a televízne služby (518)

2 187,76 €

Mzdové náklady (521)

38 597,81 €

Zákonné sociálne poistenie (524)

11 587,25 €

Zákonné sociálne náklady – SF, obedy, stravné lístky (527)

1 839,44 €
64,00 €

Dane a poplatky (538)
Finančné náklady – bankové poplatky (568)

133,38 €
65 171,32 €

SPOLU





Hospodársky výsledok za rok 2019 pred zdanením:
Daň z príjmu právnických osôb za rok 2019:
Čistý zisk po zdanení za rok 2019:

3 904,58 €
616,95 €
3 287,33 €

ZÍSKANÉ PROSTRIEDKY Z 2 % Z DANE Z PRÍJMU ZA ROK 2019
V roku 2019 sa z prostriedkov z 2% z dane z príjmu použila suma 28 304,95 €. Z toho
3 596,25 € z roku 2015( odpisy) , 6 173,71 € z roku 2018 a 18 534,99 € z prostriedkov
získaných v roku 2019. Finančné prostriedky sme využili takto:
1. Škola v prírode ubytovanie a strava

4 437,00 €

2. Grant- OZ ZDPŠ Levoča
3. Grant- OZ Gymnázia sv. F. Assiského

550,00 €
2 000,00 €
454,40 €

4. Canisterapia
5. Súťaž v priestorovej orientácií a sebaobsluhe ubytovanie a strava

6 901,50 €

6. Cestovné do školy v prírode, na súťaže, výlety a k moru

6 863,05 €

7. Príspevok žiakom školy na ubytovanie a stravu v škole

2 615,49 €

8. Nákup pomôcok na florbal a golball

677,26 €

9. Zakúpenie školského programu do audiovizuálnej miestnosti

210,00 €

10. Odpisy zakúpeného 9 miestneho automobilu Opel, audiometer

3 596,25 €

SPOLU

28 304,95 €

V roku 2019 naše združenie prijalo sumu z 2% z dane z príjmu vo výške 42 046,96 €.
Tieto finančné prostriedky boli použité počas roka 2019 tak ako je vyššie uvedené
a nepoužitá časť vo výške 23 511,97 € bola prevedená do roku 2020 a bude použitá do konca
roka 2020.
Presnú špecifikáciu použitia 2% z dane z príjmu za rok 2017 poukázanú našej
organizácií v roku 2018 a použitú do konca roka 2019 uverejníme v obchodnom vestníku do
31.5.2020 spolu so správou nezávislého audítora tak, ako nám to káže zákon.
Presnú špecifikáciu použitia 2% z dane z príjmu za rok 2018 poukázanú našej
organizácií v roku 2019 uverejníme v obchodnom vestníku do 31.5.2021.

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

