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Občianske združenie VTÁČNIK pri Základnej škole Župkov 

Výročná správa Občianskeho združenia VTÁČNIK pri Základnej škole Župkov za rok 2015 

so sídlom v Župkove, Župkov 18, 966 71 Župkov, IČO: 37953273, zapísaná v štatistickom 

registri Štatistického úradu SR – Krajská správa v Banskej Bystrici. 

 

1. Úvod 

Občianske združenie VTÁČNIK bolo založené 05. apríla 2004. Jeho hlavným cieľom  

je mimoškolská práca s deťmi, mládežou a dospelými občanmi pre deti, mládež a širokú 

občiansku verejnosť Kľakovskej doliny.  

Nezisková organizácia v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších 

predpisov v roku 2013 poskytovala všeobecne prospešné služby: 

- podpora neformálneho vzdelávania so zameraním na pohyb a pobyt v prírode, hry 

a šport, výchova k prírode, skrášľovanie životného prostredia v obciach, 

- výchova ku kultúrnym a k morálnym hodnotám,  

- oživovanie a upevňovanie tradícií v Kľakovskej doline, 

- úcta k histórii Kľakovskej doliny, k rodnému kraju  i k svojej vlasti, 

- podpora mladých talentov v oblasti kultúry, športu, prírodných i humanitných vied, 

- postupné odstraňovanie počítačovej negramotnosti, 

- realizácia protidrogových programov pre deti a mládež s vytváraním možností 

aktívneho zapájania sa  širokej verejnosti do ich prípravy a prezentácie, 

- pomoc rómskym menšinám, 

- viesť deti a mládež k túžbe po poznaní a k jedinečnému zážitku. 

        -     kultúrno-osvetová a knižničná činnosť 

 

2. Prehľad činností vykonávaných v roku 2015 

V roku 2015 sme sa opäť zamerali predovšetkým na projekt Dolina, dolina – spevácku 

súťaž žiakov základných škôl okresov Žarnovica a Žiar nad Hronom, na neformálne 

vzdelávanie detí MŠ a žiakov  ZŠ a na oceňovanie žiakov za realizované aktivity. 

 Spevácka súťaž Dolina, dolina 

Spevácka súťaž sa konala 27. mája 2015 a zúčastnilo sa jej 29 žiakov základných 

a umeleckých škôl: Župkov, Žarnovica, Hodruša-Hámre, Nová Baňa, Žiar nad Hronom. 

Súťažiaci súťažili v 3 kategóriách a odniesli si ceny za umiestnenie v zlatom, striebornom 

a bronzovom pásme. 

 V rámci podpory neformálneho vzdelávania sa v roku 2015 deti a žiaci zúčastnili 

hudobného koncertu, Medzinárodného dňa zdravej výživy, chemickej show, korčuľovania 

v Partizánskom, divadielka, Kompara, Všetkovedka a vianočných trhov so svojimi 

výrobkami.  

 V kultúrno-osvetovej a knižničnej činnosti sme zorganizovali pre žiakov čitateľský 

maratón v priestoroch obecno-školskej knižnice v Základnej škole. 

 

2.1 Dary, dotácie, príspevky 

V roku 2015 sme získali z 2% daní 1 669,99 €. 

 

 



Občianske združenie VTÁČNIK pri Základnej škole Župkov 

3. Hospodárenie v roku 2015 

3.1  Účtovná závierka 

V roku 2015 Občianske združenie VTÁČNIK pri Základnej škole Župkov viedlo 

jednoduché účtovníctvo. Ročná účtovná závierka za rok 2015 bola zostavená 31.3.2016. 

Celkové hospodárenie za rok 2015 skončilo rozdielom príjmov a výdavkov vo výške 125,85 

EUR. 

 

3.2 Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 

riadok PRÍJMY suma v eurách 

1 dary a príspevky 0  

2 2% dane 1 669,99 

3 ostatné 0,16 

4 súčet 1 670,15 

riadok VÝDAVKY suma v eurách 

6 služby 792,28 

7 materiál, tovar 631,02 

8 prevádzková réžia 121,00 

9 súčet 1 544,30 

 rozdiel príjmov a výdavkov k 31.12.2015 125,85  

 

Príjmy OZ Vtáčnik pri ZŠ Župkov  tvorili v roku 2015 príspevky z 2 % z dane vo 

výške 1 669,99 € (riadok 2). Príjem označený ako „Ostatné“ (riadok 3) tvoria úroky na 

bankovom účte. 

Výdavky OZ Vtáčnik pri ZŠ Župkov tvorili v roku 2015 platby za služby,  

prevádzkovú réžiu a nakúpený materiál na aktivity a ocenenia.  

Položky v kategórii Služby (riadok 6) tvoria výdavky za divadelné a hudobné predstavenia, 

Komparo, Všetkovedko a autobusové a iné služby. V položke materiál a tovary (riadok 7) 

tvoria výdavky za nákup rôzneho materiálu potrebného pre plnenie predmetu činnosti OZ 

Vtáčnik a materiál na ocenenie žiakov za aktivity. Položky v kategórii Prevádzková réžia 

(riadok 8) tvoria platby za poštovné, notár, overovanie listín, bankové poplatky a pod. 

 

3.3  Stav a pohyb majetku a záväzkov OZ Vtáčnik pri ZŠ Župkov 

OZ Vtáčnik pri ZŠ Župkov nevlastní žiadny dlhodobý majetok. Majetok pozostáva iba z 

prostriedkov na bankovom účte k 1.1.2015 = 2 177,13 € a z prostriedkov v pokladni k 1.1. 

2013 =  34,13 €. Zostatok na účte k 31.12.2015 = 2 210,93 € a v pokladni = 126,23 €.  

 

 

 

Mgr. Ivana Betková,  OZ Vtáčnik pri ZŠ Župkov 


