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Občianske združenie IDANKA 
Školská 10, 044 20 Malá Ida 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 
Občianskeho združenia Idanka 

za rok 2013 
 

 
 

 
 

 

Občianske združenie (OZ) IDANKA vzniklo v snahe finančne prispieť k chodu Základnej 

školy v Malej Ide. Bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 10.12.2004 pod číslom 

VVS/1-900/90-248 94. Na Štatistickom úrade SR bolo občianskemu združeniu pridelené IČO 

35566833. 

Podmienky vzniku a právne postavenie občianskeho združenia bolo v súlade so zákonom č. 

83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. 

Činnosť občianskeho združenia sa riadi stanovami OZ, ktoré sú prístupné verejnosti na 

požiadanie v sídle občianskeho združenia a na internetovej stránke školy. 

Poslaním občianskeho združenia je pomáhať skvalitňovať výchovu a vzdelávanie žiakov 

základnej školy. Prostredníctvom vytvorenia alternatívnych finančných a materiálových zdrojov má 

združenie slúžiť na rozvoj vedomostného rastu, skvalitnenia výučby a voľnočasových aktivít žiakov 

Základnej školy v Malej Ide. 
 
 

   
 
 

  

Činnosť občianskeho združenia v roku 2013 prebiehala v súlade s účelom, na ktorý bolo 

združenie zriadené. Získané finančné prostriedky boli použité na realizáciu kompletnej 

rekonštrukcie školského rozhlasu a zakúpenie polyfonického zvonenia, ktoré je prepojené so 

školským rozhlasom. V auguste sa zakúpili nové lavice a stoličky pre žiakov v treťom ročníku. 
Ďalšie finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatku notárovi, za účelom opätovnej registrácie 

v centrálnom registri prijímateľov na rok 2014. 

Prostriedky boli použité v súlade s plánom, prerokovaným na zasadnutiach RŠ a OZ. 

 

Zloženie orgánov OZ Idanka po voľbách v : 

Správna rada :  predseda -  Mária Hasaralejková 

    podpredseda -  RNDr. Mária Jergová 

    hospodár -  Renáta Bodnárová  

    členovia -   RNDr. Katarína Vojkovská 

      Branislav Janitor 

 

 

Revízna komisia:  členovia -   Martin Fridmanský  

       Mgr. Adriána Semanová  

       Ing. Miloš Krajči 

     

Ďalší členovia OZ:     Mgr. Monika Pištejová 

Mgr. Miloš Mačinga 

       Mgr. Miroslav Kseňák 

       Ing. Valentín Hovanec 

 
 

 

 

 

1. Úvod – všeobecné informácie o OZ Idanka 
 

2. Činnosť občianskeho združenia v roku 2013 
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Občianske združenie získalo finančné prostriedky z 2% z daní fyzických a právnických 

osôb. Na účet bolo poukázaných:  

 

 

3.1 Príjmy občianskeho združenia     

- zostatok na účte z r. 2012                    2 289,66   €  

- z 2% z daní FaPO                        1728,95 € 

 

 

3.2 Výdavky občianskeho združenia 

- školský rozhlas + polyfonické zvonenie    1 590,00  € 

- nákup školských lavíc a stoličiek     2 000,00  € 

- poplatok u notára (zápis do centrálneho registra prijímateľov)             55,39 € 

 

 

Zostatok( k 31. decembru 2012 po odrátaní  

bank. poplatkov a pripočítaní úrokov)      307,91  € 

          

 
 
 

 
 

 

Prílohy tejto správy tvorí 

- potvrdenie úhrady za notárske služby ako aj výpisy z účtu, 

- faktúry za realizované platby 

- výpisy z účtu OZ IDANKA 
 

 

Táto výročná správa je dostupná verejnosti na požiadanie v sídle občianskeho združenia a je 

zverejnená na internetovej stránke školy. 

 

 

Vypracovala: Mária Hasaralejková, predseda OZ 

Kontakt: OZ IDANKA, Školská 10, 04420 Malá Ida 

tel: 055 – 6970124 

e-mail: vojkovska@zsmida.edu.sk 

web : www.zsmida.edupage.sk 
 

3. Finančná správa OZ Idanka 

 
 

4. Prílohy 

 
 


