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úvod
V neziskovej organizácii EDUCTECH si uvedomujeme potrebu kvalitného
vzdelávania a vzťah vzdelania ku kvalite života jednotlivca i celej spoločnosti.
V súčasnosti sa však vďaka neľahkej spoločenskej situácii mnohokrát táto
skutočnosť dostáva do úzadia. V posledných rokoch sa pozabudlo na niektoré
oblasti, medzi ktoré patrí aj technické vzdelávanie. Eductech svojou činnosťou
finančne podporuje inovatívne vzdelávacie programy.
Dávame priestor predovšetkým nadaným deťom a žiakom ZŠ a SOŠ v našom
regióne. Podporujeme ich talent a tým aj motiváciu ďalej sa učiť a zlepšovať svoje
schopnosti. Našu finančnú pomoc sme zamerali aj pre konkrétnych jednotlivcov a
deti, ktoré sú nepochybne talentované, reálne sa zúčastňujú rozličných súťaži
a dosahujú výborné výsledky na regionálnej i celoslovenskej úrovni. Okrem iného
úspešne reprezentujú seba, svoju školu, mesto aj región. Našou prioritou je
využívať finančné prostriedky účelne a efektívne. Nezisková organizácia rada
poskytne žiadateľom pomoc. Každú žiadosť, ktorú dostávame zhodnotíme,
a následne poskytneme finančný príspevok. Oceníme, ak nás žiadateľ o výsledkoch
súťaže informuje.
Teší nás, že takýmto spôsobom môžeme pomôcť talentovaným deťom, a aj s našou
podporou im umožniť svoje nadanie ďalej rozvíjať.

PaedDr. Silvia Dvorjaková
riaditeľ Eductech,n.o.
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identifikačné údaje neziskovej organizácie
Obvodný úrad Prešov, odbor všeobecnej vnútornej správy po preskúmaní návrhu
zakladateľky: PaedDr. Silvie Dvorjakovej, na zápis neziskovej organizácie poskytujúcej
všeobecne prospešné služby zapísal Eductech n.o. do registra neziskových organizácii.

Názov neziskovej organizácie: EDUCTECH, n. o.

Sídlo neziskovej organizácie: Pod Dolami 838, 09302, Vranov nad Topľou, SR

Deň vzniku: 22. decembra 2011, Prešov

Predmet činnosti:
n. o. je založená na poskytovanie týchto všeobecne prospešných služieb:
 tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia
duchovných a kultúrnych hodnôt,
 vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
 výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné
služby,


tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia
obyvateľstva,



služby na podporu regionálneho rozvoja
a zamestnanosti.

Štatutárny orgán – riaditeľ: PaedDr. Silvia Dvorjaková

IČO 45737576
DIČ 2023446381
Peňažný vklad zakladateľa: 100 €
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predstavitelia, orgány neziskovej organizácie
SPRÁVNA RADA - menovaní členovia:

Ing. Dušan Manduľák, PhD.
Ing. Rastislav Tkáč
Ing. Alexander Pella, PhD.

RIADITEĽ NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE:

PaedDr. Silvia Dvorjaková

REVÍZOR:

Jarmila Hančuľáková
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prehľad činnosti neziskovej organizácie
V uplynulom roku nezisková organizácia pokračovala predovšetkým v napĺňaní
svojho poslania a svojich cieľov. Našou primárnou úlohou bola podpora
technického vzdelávania v SR. Zo získaných prostriedkov v podobe 2% zaplatených
daní sme finančne podporili projekt „Múdra sova“ a súťaž pre deti ZŠ s názvom
„Svetové slovenské deti“ (propagácia technického vzdelávania).

PROJEKT „MÚDRA SOVA“
V októbri 2013 sme zverejnili výzvu pre ZŠ (ŠVP ISCED 2) pre vzdelávaciu oblasť
matematika a práca s informáciami, s cieľom podporiť inovatívne metódy vo
výučbe. O finačnú dotáciu požiadala a stanovené kritéria splnila ZŠ JUH, Vranov
nad Topľou. Na projekt s pracovným názvom „Múdra sova“ sme poskytli
nenávratný finančný príspevok vo výške 2100 EUR.
Správa o projekte „Múdra sova“
„Projekt „Múdra sova“ sa začal realizovať začiatkom januára po úspešnom
schválení výzvy neziskovou organizáciou Eductech n.o. Projekt je zameraný
na matematiku a jej výučbu inovatívnou metódou. Inovatívna metóda v tomto
prípade spočíva v nadobúdaní rôznych skúseností a organizovania ich do schém
v žiakovom mozgu. Sila schém je v tom, že sa prirodzene rozširujú o poznatky,
ktoré sem neboli vložené. Ide tu vlastne o problémové vyučovanie, v ktorom žiak
na základe vlastných skúseností objavuje zákonitosti matematiky, čím sa jeho
vedomosti stávajú trvácnejšími a žiak ich vie prirodzene použiť aj v praxi.
„Vedieť

neznamená

odriekavať,

ale

predovšetkým

rozumieť.“

(M.Hejny)

Nová metóda bola aplikovaná na 4 vyučovacích hodinách z piatich týždenne
od januára 2014 do júna 2014. Do projektu boli zapojení žiaci 2.A triedy s počtom
žiakov 21. Z toho 8 dievčat a 13 chlapcov.
Edukatívnym

zámerom

projektu

bola

snaha

vzbudiť

u

žiakov

záujem

o matematiku. Tradičné vyučovanie matematiky na základnej škole kladie dôraz
na nácvik sčítania, odčítania, násobenia a delenia. Matematika však môže žiakom
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priniesť viac. Môže rozvíjať ich schopnosti skúmať dané situácie, hľadať vhodné
riešenia problému, naučiť žiakov spracovať dáta, prepojiť rôzne vedomosti
z aritmetiky, geometrie aj kombinatoriky. Pri tradičnom vyučovaní často dochádza
k tomu, že žiak nemá školské vedomosti prepojené so svojimi každodennými
skúsenosťami. To potvrdzuje aj skutočnosť, že pre mnohých žiakov sú slovné úlohy
niekedy až neprekonateľnou prekážkou. V inovatívnej metóde pána Hejneho ide
naopak o snahu vnášať do vyučovania také prostredia, v ktorých hrá hlavnú úlohu
žiakova skúsenosť. Po šesť mesačnom používaní inovatívnej metódy môžeme
konštatovať, že projekt splnil svoj zámer. Žiaci majú k matematike veľmi dobrý
vztah (Obrázok 1). Tešia sa na hodiny, sú aktívni, dosahujú lepšie výsledky. Rozvoj
logického myslenia (vďaka inovatívnej metóde) sa prejavil tak vo výsledkoch
výstupných testov, ako aj vo výsledkoch matematickej súťaže KLOKAN.“
správu z realizácie projektu poskytla

Mgr. Zuzana Demčáková
Obrázok 1

Žiaci 2.A ZŠ JUH
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SÚŤAŽ „SLOVENSKÉ SVETOVÉ DETI“
V jeseni sme pri príležitosti 143-ho výročia narodenia slovenského výnalezcu Štefana
Baniča vyhlásili prvý ročník súťaže s názvom „Slovenské svetové deti“.
Cieľom tejto súťaže bolo odmeniť úspechy, prácu a usilovnosť žiakov ZŠ na rôznych
olympiádach a súťažiach v oblasti prírodných vied a techniky. Zároveň súťaž mala
pomôcť zvýšiť u žiakov záujem o prírodné a technické vedy. Samozrejme motivovať
ich k ďalšiemu štúdiu na SOŠ technického zamerania. Podmienkou bola úspešná
účasť žiakov v školskom roku 2012/13 na obvodných, krajských, celoslovenských a
celosvetových olympiádach a súťažiach. Do súťaže mohli žiaci poslať ocenenia
z nasledujúcich predmetov: Matematika, Informatika, Fyzika, Chémia a Technika.
Všetkých zúčastnených sme odmenili malou pozornosťou a troch najúspešnejších
(Obrázok 2) hodnotnými cenami v celkovej sume viac ako 800 EUR.
Obrázok 2 Odovzdanie cien
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ETICKÝ KÓDEX EDUCTECH
V decembri roku 2013 správna rada prijala eticky kódex neziskovej organizácie
EDUCTECH, n.o. (Príloha 1)

EDUCTECH NA FACEBOOKU
Náš čas sme venovali aj snahe spropagovať neziskovú organizáciu a jej činnosť. Dostať
sa do povedomia širšej verejnosti v SR. Zriadili sme konto na Facebooku, ktoré má
dnes 350 fanúšikov. Aj takým spôsobom chceme upozorniť na dôležitosť technického
vzdelávania. Na tejto stránke nájdete nielen zaujímavé články z oblasti vedy , techniky
a vzdelávania všeobecne, ale aj užitočné linky, či informácie o našich projektoch
a súťažiach. V procese tvorby je aj naša vlastná webová stránka.

CHARAKTERISTIKA KONTA ECUCTECH NA FACEBOOKU:

Zriadené : 30.09.2013

Počet fanúšikov k 30.06.2014: 350

O NAŠICH PRÍSPEVKOCH:
Aurel Stodola, Maximilián Hell, M.R.Štefánik, Matej Bell,
1. KROKY DO MINULOSTI:
Jozef Karol Hell, Ján Andrej Segner, Johann Wolfgang
Kempelen, Štefan Anián Jedlík, Jozef Maximilián Petzval,
12 príspevkov: Jozef Murgaš, Štefan Banič, Ján Behýľ

2. JEDNOTKY SI:
7 príspevkov: meter, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mól, kandela
3. NOVOVEK:

Prvé auto na slovenských uliciach, Prvý parný vlak na

3 príspevky: Slovensku, Lietajúce auto zo Slovenska
4. ROK 2014:
1 príspevok: Inovácie na olympiáde v Soči
Solivar, Remetské Hámre, Dubnické opálové bane, Kovový
oltár v Dóme sv. Alžbety, Múzeum letectva v Košiciach,
Vodné dielo Domaša, Mincovňa v Kremnici, Most SNP
10 príspevkov: v Bratislave, Špania Dolina, Hvezdáreň V Hurbanove

5. TECHNICKÉ PAMIATKY:

6. SVETOVÉ SLOVENSKÉ DETI
- SÚŤAŽ:
foto zo súťaže
1 príspevok:
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7. ZAUJÍMAVOSTI
O VESMÍRE:
17 obrázkov prezentácia
Slovenskí žiaci medzi desiatkou najlepších matematikov,
8. SVETOVÉ SLOVENSKÉ DETI: Úspechy na medzinárodných olympiádach, Svetové
4 príspevky: striebro v logike, Úspechy mladých slovenských vedcov v
USA

9. ŠKOLSTVO NA
SLOVENSKU:

Istropolitana, Prvá učebnica elektrotechniky, Slovenská
3 príspevky: technická univerzita

10. NAŠE VÝZVY A SÚŤAŽE:
6 príspevkov: k výzvam a súťaži
11. ČO SME NAŠLI NA POVALE:
Minitelevízor kedysi a dnes, Žehlička spred 30-tich rokov
2 príspevky:
12. REMESLÁ NA SLOVENSKU: Fujara a majstri „fujaráši“, Ľudová keramika - Pozdišovce
2 príspevky

26 NEZARADENÝCH PRÍSPEVKOV:

k Vianociam, etický kódex, 2% dane, deň učiteľov,
zaujímavé linky a pod.

Spolu:

75 príspevkov

5 NAJSLEDOVANEJŠÍCH PRÍSPEVKOV:

Trocha o Dóme sv. Alžbety v Košiciach:

407 prezretí

O „Drevenke“ v Remetských Hámroch :

357 prezretí

2% dane – rozhodni.sk:

353 prezretí

Múzeum letectva v Košiciach:

237 prezretí

Múzeum letectva v Košiciach:

228 prezretí

Najmenej sledovaný príspevok:
HURBANOVSKÁ HVEZDÁREŇ:

18 prezretí
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VEKOVÉ ROZLOŽENIE NAŠICH FANÚŠIKOV:

KDE VŠADE MÔŽETE NÁJSŤ NAŠICH FANÚŠIKOV?

PREHĽAD NÁVŠTEVNOSTI NAŠEJ STRÁNKY POČAS TÝŽDŇA:
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ciele na rok 2015
Pri svojom vzniku vychádzala nezisková organizácia Eductech najmä z potreby
pozdvihnutia rozvoja vzdelávania a podpory technického vzdelávania detí a mládeže,
potreby rozvoja verejnoprospešných projektov v školstve a vedeckých projektov.
Tieto oblasti považujeme za kľúčové a plánujeme pokračovať v ich podpore aj
nasledujúcom roku 2014. Veríme, že úroveň vzdelania prispieva nemalou čiastkou
k celkovej kvalite života. Rozhodli sme sa a plánujeme podporovať najmä technické
vzdelávanie na školách, ktoré považujeme v dnešnej dobe za veľmi dôležité. Podpora
technicky

zameraných

projektov

bude

našou

prioritou

aj

v nasledujúcom

kalendárnom roku.
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záver
Nezisková organizácia EDUCTECH bola založená z potreby pozdvihnutia rozvoja
vzdelania, podpory technického vzdelávania detí a mládeže, verejnoprospešných
projektov v školstve ako aj vedeckých projektov.
Rovnako sa snažíme podporovať a pomáhať talentovaným deťom na ich ceste
vzdelávaním a získavaním skúseností. Tento rok sme podporili účasť nadaných detí
na kreatívnych a talentových súťažiach. V podobných aktivitách plánujeme
pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Dúfame, že im aspoň takto trocha
pomôžeme v rozvoji ich talentu a uvedomeniu si potreby vzdelávať sa.
Všetkým, ktorí zdieľajú naše presvedčenie a podporujú nás, chceme vyjadriť
hlbokú úctu a srdečne poďakovať.

ĎAKUJEME



Silvia Dvorjaková
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hospodárenie neziskovej organizácie
V roku 2013 sa neziskovej organizácii Eductech n.o., podarilo zabezpečiť dostatok
finančných prostriedkov potrebných na prevádzku a činnosť neziskovej organizácie.
Na dosiahnutí finančných výsledkov a hospodárení mala podstatný vplyv podpora:


2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby



darcovia
SÚVAHA
AKTÍVA
Obežný majetok spolu

STAV k 31.12.2013 v €
923
923

Bankové účty
Majetok spolu

923

AKTÍVA Spolu:

923

PASÍVA

STAV k 31.12.2013

Vlastné zdroje krytia majetku spolu
Cudzie zdroje/ostatné záväzky

763
160

Vlastné a cudzie zdroje spolu

923

PASÍVA Spolu:

923

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
STAV k 31. 12. 2013 v €
Náklady spolu

2 567

Poskytnuté príspevky iným účtovným
jednotkám

2 450

Ostatné náklady

117

PRÍJMY spolu

3 330

Výnosy spolu

763

Výsledok hospod. pred zdanením
Výsledok hospod. po zdanení

763
763
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príloha 1: Etický kódex
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príloha 2: Zakladacia listina
ZAKLADACIA
LISTINA o
založení
neziskovej organizácie podľa z. č. 213/1997
Z. z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich verejnoprospešné služby
v znení neskorších predpisov.
Zakladateľ: PaedDr. Silvia Dvorjaková
Preambula
Zakladateľ uvedomujúc si potrebu najmä
pozdvihnutia rozvoja vzdelania na území
Slovenskej republiky, podpory technického
vzdelávania
detí
a
mládeže,
verejnoprospešných projektov v školstve
ako aj vedeckých projektov zakladá túto
neziskovú organizáciu.
Článok I.
Názov a sídlo neziskovej organizácie.
1. Názov neziskovej organizácie v
slovenskom jazyku:
EDUCTECH, n.o. (ďalej len „nezisková
organizácia“)
2. Sídlo neziskovej organizácie: Pod
Dolami 838, 093 02
Vranov nad Topľou, SR.
Článok II.
Čas trvania neziskovej organizácie.
Nezisková organizácia sa zakladá na dobu
neurčitú.
Článok III.
Druh
všeobecne
prospešných
služieb.
Nezisková organizácia sa zakladá na
poskytovanie týchto
všeobecne prospešných služieb:
– tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a
prezentácia duchovných
a kultúrnych hodnôt,
– vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej
kultúry,
– výskum, vývoj, vedecko-technické služby
a informačné
služby,
– tvorba a ochrana životného prostredia a
ochrana zdravia
obyvateľstva,

– služby na podporu regionálneho rozvoja
a zamestnanosti.
Článok IV.
Orgány neziskovej organizácie.
1. Správna rada – menovaní prví členovia:
Členovia Správnej rady:
1. Ing. Dušan Manduľák, PhD.
2. Ing. Rastislav Tkáč
3. Ing. Alexander Pella, PhD.
2. Riaditeľ neziskovej organizácie:
PaedDr. Silvia Dvorjaková
3. Revízor:
Jarmila Hančuľáková
Článok V.
Určenie vkladu zakladateľa
nezisk. organizácie.
Peňažný vklad vo výške: 100,– Eur.

do

Článok VI.
Štatút neziskovej organizácie.
Štatút neziskovej organizácie upraví
podrobnosti o organizačnej štruktúre,
činnosti a hospodárení neziskovej
organizácie.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia.
1.
Zakladateľ
týmto
neodvolateľne
prehlasuje, že svoju vôľu prejavil slobode,
vážne, určite a zrozumiteľne, s obsahom
tejto zakladacej listiny po jej prečítaní
súhlasí a na znak súhlasu s ňou ju
vlastnoručne podpisuje.
2. V období od založenia neziskovej
organizácie do jej vzniku je oprávnený vo
všetkých veciach týkajúcich sa neziskovej
organizácie konať zakladateľ.
Vo Vranove nad Topľou, dňa 20. 12. 2011.

......................................................
PaedDr. Silvia Dvorjaková
/úradne overený podpis/
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príloha 3 štatút EDUCTECH, n.o.
Zakladateľ neziskovej organizácie vydáva dňa 20. 12. 2011 tento štatút neziskovej
organizácie:
Článok I.
Názov a sídlo neziskovej organizácie.
1. Názov neziskovej organizácie: EDUCTECH, n.o.
2. Sídlo neziskovej organizácie: Pod Dolami 838, 093 02, Vranov nad Topľou, SR
Článok II.
Druh všeobecne prospešných služieb.
Nezisková organizácia sa zakladá na poskytovanie týchto všeobecne prospešných
služieb:
– tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
– vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
– výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
– tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
– služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
Článok III.
Spôsob zverejnenia podmienok poskytovania jednotlivých druhov
všeobecne prospešných služieb
1. Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a
pre všetkých používateľov rovnakých podmienok.
2. Nezisková organizácia zverejňuje podmienky poskytovania jednotlivých druhov
služieb:
a) v sídle organizácie,
b) na základe žiadosti používateľa ich zasiela poštou.
Článok IV.
Orgány neziskovej organizácie, vymedzenie ich pôsobnosti, počet členov,
spôsob voľby a dĺžka funkčného obdobia správnej rady, riaditeľa a
revízora.
1. Orgánmi neziskovej organizácie sú:
I) správna rada
II) riaditeľ
III) revízor
I) Správna rada
1. Správna rada je najvyšším orgánom neziskovej organizácie. Prvých členov správnej
rady vymenúva zakladateľ. Funkčné obdobie správnej rady je 5 rokov.
2. Správna rada:
– schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie,
– schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení,
– rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania
najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia,
– rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie,
– podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri,
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– volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat,
– volí a odvoláva členov správnej rady a členov dozornej rady (revízora),
– schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku,
– rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ vyhradil
v zakladacej listine,
– rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene
neziskovej organizácie.
3. Správna rada má najmenej troch členov. Členom správnej rady môže byť iba
fyzická osoba, ktorá je
spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom správnej rady nemôže byť člen
dozornej rady (revízor) a riaditeľ.
4. Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady. Predseda správnej
rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady.
5. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Správna
rada musí byť zvolaná do desiatich dní od doručenia návrhu dozornej rady (revízora)
alebo jednej tretiny členov správnej rady.
6. Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej
členov. Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny
hlasov všetkých členov správnej rady.
7. Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej
rady patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie,
podľa osobitného predpisu.
8. Členstvo v správnej rade zaniká:
– uplynutím funkčného obdobia,
– odstúpením,
– odvolaním, ak člen správnej rady poruší ustanovenia zákona č. 213/1997 Z. z. o
neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení
neskorších predpisov /ďalej len „zákon“/ alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia
nezúčastní najmenej na troch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach správnej
rady, alebo prestane spĺňať podmienky podľa § 20 uvedeného zákona,
– smrťou.
II) Riaditeľ
1. Riaditeľ je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná
v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú
zákonom, zakladacou listinou alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných
orgánov. Funkčné obdobie riaditeľa je 5 rokov.
2. Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s hlasom
poradným.
3. Riaditeľ predkladá správnej rade návrh rozpočtu neziskovej organizácie najneskôr
jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje,
pričom správna rada schvaľuje rozpočet najneskôr do 31. marca príslušného
kalendárneho roka.
4. Za riaditeľa môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je
bezúhonná. Riaditeľa volí a odvoláva správna rada v súlade s § 24 zákona.
III) Revízor
1. Revízor je kontrolným orgánom neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť
neziskovej organizácie. Funkčné obdobie revízora je 5 rokov.
2. Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa
činnosti neziskovej organizácie a kontroluje, či účtovníctvo je riadne vedené v súlade
s príslušným zákonom a či nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zakladacou listinou a štatútom.
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3. Revízorom môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je
bezúhonná. Revízorom nemôže byť člen správnej rady ani riaditeľ.
4. Revízor je dobrovoľná a neplatená funkcia, ktorému patrí náhrada preukázaných
výdavkov, ktoré mu vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného predpisu.
5. Revízor najmä:
– preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie
správnej rade,
– kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,
– upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich
odstránenie,
– navrhuje zvolanie správnej rady, ak si to vyžaduje záujem neziskovej organizácie.
6. Revízor je oprávnený:
– navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania správnej rady, ak si to vyžaduje záujem
neziskovej organizácie,
– podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa,
– navrhnúť obmedzenie práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie,
– zúčastniť sa prostredníctvom svojich členov na rokovaní správnej rady s hlasom
poradným,
– upozorniť správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, zakladacej listiny
alebo štatútu.
Článok V.
Čas uchovávania zápisníc orgánov neziskovej organizácie.
Zo schôdzí orgánov neziskovej organizácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré nezisková
organizácia uschováva po dobu 5 rokov, pričom takto určený čas nesmie byť kratší
ako jedno funkčné obdobie správnej rady.
Článok VI.
Spôsob zverejnenia výročnej správy
1. Nezisková organizácia vypracuje výročnú správu v termíne určenom správnou
radou, najneskôr do 30. júna príslušného roka.
2. Výročná správa obsahuje:
– prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu
založenia neziskovej organizácie,
– ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých
– výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak bola audítorom overovaná,
– prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov a výdavkov,
– prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
– stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie,
– zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu
roka,
– ďalšie údaje určené správnou radou.
3. Jeden výtlačok výročnej správy zasiela nezisková organizácia registrovému úradu
do 15. júla príslušného roku.
4. Výročná správa musí byť pre verejnosť prístupná v sídle neziskovej organizácie.
Článok VII.
Spôsob majetkového vysporiadania pri zrušení neziskovej
organizácie.
1. Nezisková organizácia sa zrušuje:
– uplynutím času, na aký bola založená,
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– dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie, inak
dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté,
– rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej
organizácie,
– dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom,
keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,
– vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku,
– ak nesplní povinnosť podľa § 10 ods. 3 zákona,
– ak nezašle výročnú správu registrovému úradu podľa § 34 ods. 3 zákona.
2. Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra.
Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
3. Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok neziskovej organizácie prechádza na inú
neziskovú organizáciu alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí.
4. Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú neziskovú organizáciu alebo na
nadáciu.
5. Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval. Náklady likvidácie sa
uhradia z majetku neziskovej organizácie.
6. Na zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik
neziskovej organizácie sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o
zrušení a zániku obchodných spoločností, ak zákon o neziskových organizáciách
neustanovuje inak.

EDUCTECH, n.o.
Pod Dolami 838,
093 02 Vranov nad Topľou
Slovenská Republika
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