
Dozorná rada Združenia priateľov ZŠI pre nevidiacich a slabozrakých internátnej 

v Levoči 
 

SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI DOZORNEJ RADY ZA ROK 2019 

Kontrola prebiehala v dňoch od 1.4. do 24.4 2020. 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  


