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V Župkove dňa 31.05.2005 



Občianske združenie VTÁČNIK pri Základnej škole Župkov 

Výročná správa Občianskeho združenia VTÁČNIK pri Základnej škole Župkov za rok 2004 

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 2008 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 2004 

V roku 2004 sme sa zamerali na založenie OZ Vtáčnik, vypracovanie stanov, 

založenie účtu a zorganizovali sme ples pre rodičov a širokú verejnosť Kľakovskej doliny.  

 

 2.1 Dary, dotácie, príspevky 

V roku 2004 sme získali 29 790,- SK (sponzorstvo a rodičovský ples). 

 

3. Hospodárenie v roku 2004 

3.1  Účtovná závierka 

V roku 2004 Občianske združenie VTÁČNIK pri Základnej škole Župkov viedlo 

jednoduché účtovníctvo. Ročná účtovná závierka za rok 2004 bola zostavená 31.3.2005. 

Celkové hospodárenie za rok 2004 skončilo rozdielom príjmov a výdavkov vo výške 

27 357,20 SK. 

. 

3.2 Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 

riadok PRÍJMY suma v SK 

1 dary a príspevky  29 790,- 

2 2% dane 0 

3 ostatné 0,20 

4 súčet 29 790,20 



Občianske združenie VTÁČNIK pri Základnej škole Župkov 

riadok VÝDAVKY suma v SK 

6 prevádzková réžia 2 433,-  

7 súčet 2 433,- 

 rozdiel príjmov a výdavkov k 31.12.2004 27 357,20 

 
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 31.12.2004 = 132,20 SK a z prostriedkov v pokladni k 31. 

12. 2004 = 27 925 SK.  

 

 

Mgr. Ivana Betková, OZ Vtáčnik pri ZŠ Župkov 

 


