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ÚVOD 

 

Nezisková organizácia vznikla v roku 2011 so zámerom podporovať vzdelávanie,          

a to najmä v oblasti prírodných vied a techniky. Uvedomujeme si potrebu a dôleţitosť 

vzdelania a jeho priamy vzťah ku kvalite ţivota.  V tomto hektickom období sa pozabudlo         

na niektoré oblasti vzdelávania, medzi ktoré patrí aj technické vzdelávanie,                         

čo sa v súčasnosti mnohokrát prejavuje nedostatkom odborných a vzdelaných 

pracovníkov, predovšetkým z oblasti techniky a prírodných vied. Paradoxne v období keď 

sa technika stala súčasťou takých oblastí ţivota, o ktorých by sme to pred pár 

desaťročiami vôbec netušili. 

V poslednom odbodí sa stretávame s pedagógmi, ktorí majú záujem venovať 

výučbe techniky viac priestoru, aj s ohľadom na skutočnosť, ţe mnohé školy zápasia 

s nedostatkom finančných prostriedkov na takúto výučbu. Preto sme sa vo svete, ktorý          

je čím ďalej tým viac technikou obklopený rozhodli svojou činnosťou finančne 

podporovať inovatívne vzdelávacie  programy na ZŠ a SŠ. Dávame priestor deťom 

a ţiakom zlepšovať svoje vzdelanie v oblasti techniky a prírodných vied, objaviť svoje 

schopnosti a zručnosti a tým aj šancu lepšie sa uplatniť v budúcnosti.  Našu pomoc sme 

zamerali aj pre konkrétnych jednotlivcov a talentované deti, ktoré sa zúčastňujú súťaţi 

a dosahujú výborné výsledky na regionálnej i celoslovenskej úrovni.  

Našou prioritou je vyuţívať finančné prostriedky účelne a efektívne. Nezisková 

organizácia rada poskytne ţiadateľom pomoc. Kaţdú ţiadosť, ktorú dostávame 

zhodnotíme, a následne poskytneme finančný príspevok.  

  

 

 

PaedDr. Silvia Manduľáková, PhD. 

                         riaditeľ Eductech, n.o. 
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NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA EDUCTECH 

 

 

 Názov neziskovej organizácie:  EDUCTECH, n. o 

 

 

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

 
 

Identifikačné údaje:    IČO: 45737576  DIČ: 2023446381 

 

Deň vzniku:     22. decembra 2011, Prešov 

 
 

Predmet činnosti: 

n. o. je zaloţená na poskytovanie týchto všeobecne prospešných sluţieb: 

 tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych 

hodnôt, 

 vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, 

 výskum, vývoj, vedecko-technické sluţby a informačné sluţby, 

 tvorba a ochrana ţivotného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva, 

 sluţby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. 

 

 

 

Štatutárny orgán – riaditeľ:   PaedDr. Silvia Manduľáková, PhD. 

 

Správna rada:    Ing. Dušan Manduľák, PhD. 

Ing. Alexander Pella, PhD. 

Ing. Rastislav Tkáč 

 

Revízor:    Jarmila Hančuľáková 
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ČINNOSŤ EDUCTECH, N.O. V ROKU 2019 

 

Nezisková organizácia Eductech sa venuje podpore technického a prírodovedného 

vzdelávania na základných a stredných školách. Zameriavame sa na finančnú podporu 

inovatívnych vzdelávacích programov v oblastiach technickej výchovy, prírodných vied 

a vzdelávania všeobecne. Podpora týchto časti výučby je podľa nás nevyhnutnosťou, 

preto sa počas celej našej existencie snaţíme školy podporovať tam, kde to prostriedky 

z verejných financií mnohým školám uţ nedovolia. Aj v roku 2019 sme s potešením 

poskytli pomoc viacerým školám a talentom na zlepšenie vyučovacieho procesu                   

a ako pomoc   v ich napredovaní. 

 

 

 „BUĎME TVORIVÍ – VÝROBA DREVENÝCH HRAČIEK 

LUPIENKOVÝMI PÍLAMI“  

 

 

Základnej škole v Širokom sme na projekt „Buďme tvoriví – výroba drevených hračiek 

lupienkovými pílami“ poskytli finančný príspevok vo výške 767,70,Eur. Škole sme              

tak pomohli zlepšiť vybavenie školskej dielne. Za finančné prostriedky škola nakúpila 

lupienkové píly, ktoré vyučujúci a ţiaci vyuţívajú pri výučbe technickej výchovy. Autor 

projektu Mgr. Matúš Roháč nás poţiadal o príspevok na zakúpenie spomínaných pílok, 

ktoré sú veľmi praktické a oproti klasickým pílkam majú viacero výhod. Pomocou týchto 

pílok sa dajú vyrezávať rozličné tvary, moţno ich pouţiť na jemné práce, výrobu modelov 

alebo aj umelecké vyrezávanie. Okrem toho je moţné pouţiť ich aj na viacero druhov 

materiálov. V škole v Širokom ich deti pouţívajú napr. na tvorbu drevených hračiek. Ţiaci 

tak vďaka týmto nástrojom získavajú praktické skúsenosti a zručnosti, zároveň môţu 

rozvíjať svoju tvorivosť, zodpovednosť či precíznosť. Získavajú skúsenosti s jednotlivými 

materiálmi (drevo, kov, plast), ich vlastnosťami a prácou s nimi. Výučba techniky sa tak 

pre ţiakov zároveň stáva zaujímavejšou, lákavejšou a v neposlednom rade                                 

aj zábavnejšou. To nepochybne pomáha ţiakom získať k tomuto predmetu kladný vzťah 

a u mnohých objaviť talent pre prácu s drevom alebo inými materiálmi.  

 

 „STROJOVÉ OBRÁBANIE DREVA“ 

 

 

Základnej škole na Sídlisku II. Vo Vranove nad Topľou sme pomohli s podobným 

projektom ako v škole v Širokom. Vďaka podpore Eductech, n.o. vo výške 591,60 Eur 

mohla táto základná škola dokúpiť do školskej dielne obrábacie stroje „Unimat“ 

a realizovať tak svoj projekt s názvom „Strojové obrábanie dreva“. Uţ z názvu projektu 
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vyplýva, ţe zakúpené stroje slúţia na obrábanie dreva. Ich veľkou výhodou je moţnosť 

prestavby stroja na viacero účelov. Stroj moţno pouţiť ako lupienkovú pílu, sústruh alebo 

brúsku. Ţiaci si tak môţu všetky nástroje prakticky vyskúšať, získať zručnosti  pri práci 

s nimi a súčasne rozvíjať psychomotorické funkcie. Ako uvádza autor projektu PaedDr. 

Marek Hermanovský ţiaci pri práci získavajú cit pri vytváraní detailov aj pri rozvoji jemnej 

motoriky. Súčasne poznávajú vlastnosti jednotlivých materiálov a rovnako aj konkrétne 

obrábacie postupy. Spojenie všetkých výhod praktického vyučovania a jeho prínosov 

v oblasti manuálnych zručnosti a kognitývnych schopností, ktoré vyučovací proces 

obohacujú, sú pre všetkých ţiakov nesporným prínosom do ich vlastnej budúcnosti. 

 

 

 ASOCIÁCIA PRE MLÁDEŢ, VEDU A TECHNIKU – AMAVET  

KLUB 964 PRI GYMNÁZIU C.DAXNERA VO VRANOVE NAD TOPĽOU 

 

 

Šikovných chlapcov z Amavet klubu č. 964 pri Gymnáziu C.Daxnera vo Vranove nad 

Topľou sme podporili uţ aj v minulom roku. V spomínamon klube sa študenti venujú 

prírodným vedám a robotike, konkrétne stavbou a programovaním autonómnych robotov. 

V roku 2018 sa zúčastnili ne celosvetovej súťaţi v USA, kde obsadili pekné štvrté miesto 

a vynikajúco reprezentovali rodné mesto aj celú krajinu. Nadšenie týchto mladých 

chlapcov sme rozhodli podporiť aj v roku 2019 keď vďaka úspechu v národnom kole 

postúpili na ďalšiu celosvetovú súťaţ RoboRAVE International 2019 v Číne. Z viac         

ako 600 tímov, ktoré sa súťaţe zúčastnili bolo iba 115 tímov z krajín mimo Číny. Veríme,           

ţe zápal mladých chlapcov vytrvá i do budúcnosti a na ich napredovanie a ďalšiu prácu 

v klube sme prispeli sumou 1000,00 Eur. 

 

 

 

 „TECHNICKÉ VZDELÁVANIE AKO SÚČASŤ VŠEOBECNÉHO 

VZDELÁVANIA“ 

 

 

Tradičným partnerom Eductech, n.o. je vďaka snahe pani riaditeľky PaedDr. Silvie 

Manduľákovej, PhD. Katedra techniky a technológii pri UMB V Banskej Bystrici. Súčasťou 

tejto spolupráce je účasť na konferenciách organizovaných touto katedrou, ale aj 

finančná podpora organizácie konferencií a jej jednotlivých účastníkov – učiteľov 

technických predmetov. Na jeseň v roku 2019 sa konal uţ 35.ročník medzinárodnej 

vedecko-odbornej konferencie pod záštitou Univerzity Mateja Bela V Banskej Bystrici 

s názvom „Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania“.  Vieme, ţe 
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stretávanie sa pedagógov a odborníkov, spoločné hľadanie riešení problémov vo výučbe 

techniky, vzájomné odovzdávanie si poznatkov, postrehov a  skúseností je neoddeliteľnou 

súčasťou, priam nutnosťou  a prínosom k hľadaniu východiska z neutešenej situácie 

výučby technicky zameraných predmetov, v ktorej sa ocitli v posledných desaťročiach. 

V roku 2019 sme na organizáciu konferencie prispeli sumou 1000,00 Eur. 

 

 

 „ZÁUJEM ŢIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL O TECHNICKÉ ČINNOSTI 

A TECHNICKÉ VZDELÁVANIE“   

 

 

S vyššie uvedeným -  dôleţitosťou hľadania východiska zo situácie v oblasti výučby 

techniky ako aj vzbudenie záujmu o ňu, tak zo strany ţiakov ako aj učiteľov súvisí aj náš 

finančný príspevok na vydanie  vedeckej monografie s názvom „Záujem ţiakov 

základných škôl o technické činnosti a technické vzdelávanie“. Monografia vyšla pod 

hlavičkou Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity.  Vydal ju kolektív 

autorov prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc., prof. PaedDr. Jarmila Honzíková, CSc., prof. 

PaedDr. Milan Ďuriš, CSc., doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD., PaedDr. Jaroslav Šoltés, 

PhD. Na vydanie monografie sme Fakulte humanitných a prírodných vied poskytli 

finančný príspevok vo výške 900,00 Eur. 

 

 

 „DOBRANSKÝ BUBENÍK“   

 

 

V roku 2019 sme prispeli sumou 800,00 Eur na vydanie kniţky s názvom „Dobranský 

bubeník“.  Knihu vydala obec Kvakovce a jej autorkou je Mgr. Mária Fečkovičová-

Lukáčová. Autorka je rodáčkou z dnes uţ neexistujúcej obce Dobrá nad Ondavou. Táto 

obec patrí k tým, ktoré museli ustúpiť výstavbe vodného diela Domaša v 60-tych rokoch 

minulého storočia. Kniha je pokračovaním dielka „Dobrá nad Ondavou, spomienky 

a vízie“. Tento “pamätník“ je  zbierkou spomienok a výpovedí rodákov obce o tom                

ako sa v dnes uţ neexistujúcej obci kedysi ţilo. Nájdete v nej mnoţstvo veselých               

aj smutných spomienok a fotografií z kaţdodenného ţivota obce Dobrá nad Ondavou pred 

vysťahovaním  jej obyvateľov a následným zatopením obce. Táto kniţka mapuje vtedajší 

ţivot obce a uchováva tak mnoţstvo spomienok, zvykov, tradícii a ţivot všeobecne v tejto 

oblasti a prinesie pohľad do minulosti aj pre nasledujúce generácie.  
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  „ANIMOVANÝ FILM“ 

 

„Animovaný film“  je projektom prebiehajúcim v rámci výtvarného krúţku pri ZŠ Nám. L. 

Novomeského 2 v Košiciach a MAK- ateliéru kreatívneho myslenia. Projekt autorky Mgr. 

Leny Leškovej a vyučujúcej Mgr.Art. Daniely Kobanovej bol určený ţiakom prvého 

a druhého ročníka školy. Začal sa v jeseni v roku 2019. Jeho úlohou bolo priblíţiť ţiakom 

proces tvorby animovaného filmu. Projekt bol rozdelelný na jednotlivé aktivity: tvorba 

príbehu, dramaturgia  textu, tvorba hlavných postáv a postavičiek, tvorba pozadia, 

interiér, exteriér, výber a tvorba hudby a zvukov, strih. Keďţe išlo o prácu s malými 

deťmi, prvá časť projektu bola zameraná na pochopenie pohyblivého obrazu a princípu 

jeho vytvárania, princípy kinetického umenia, op-artu, rozdielu medzi digitálnym                               

a analógovým obrazom, prácou s PC, animovanie v programe Stop Motion, programovanie 

v prostredí Scratch.  Ţiaci tak mohli prakticky vyskúšať napr. prácu s kovovým kruhom 

s hrotom v strede a vytváranie kruhov a elíps na točiacom sa kruhu, programovanie 

Scratch, vytváranie pohybujúcej sa postavičky, pozadia a prostredia, či naučiť základy 

práce s programom StopMotion. Na realizáciu tohto projektu sme prispeli sumou vo výške 

1500,00 Eur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetky informácie o organizácii, o našej činnosti nájdete na našej stránke www.eductech.sk. 

http://www.eductech.sk/
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CIELE NA ROK 2020 

 
Pri svojom vzniku vychádzala nezisková organizácia Eductech najmä z potreby 

pozdvihnutia rozvoja vzdelávania a podpory technického vzdelávania detí a mládeţe, 

potreby rozvoja  verejnoprospešných projektov v školstve a vedeckých projektov.  Tieto 

oblasti povaţujeme za kľúčové a plánujeme pokračovať v  ich podpore aj nasledujúcom 

roku 2020. Veríme, ţe úroveň vzdelania prispieva nemalou čiastkou k celkovej kvalite 

ţivota. Rozhodli sme sa a plánujeme podporovať najmä technické vzdelávanie na školách, 

ktoré povaţujeme v dnešnej dobe za veľmi dôleţité. Podpora technicky zameraných 

projektov, príprava súťaţi, propagácia vzdelávania, uţšia spolupráca s jednotlivými 

školami, univerzitami a učiteľmi technických predmetov, ich podpora a pomoc zostane 

našou prioritou aj v nasledujúcom roku a blízkej budúcnosti. 
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ZÁVER 

 
Nezisková organizácia EDUCTECH bola zaloţená z potreby pozdvihnutia rozvoja 

vzdelania, podpory technického vzdelávania detí a mládeţe, verejnoprospešných 

projektov v školstve ako aj vedeckých projektov. Uţ takmer osem rokov sa snaţíme 

podporovať a pomáhať talentovaným deťom na ich ceste vzdelávaním a získavaním 

skúseností a lepším uplatnením v budúcnosti. Investície do vzdelania, či uţ vo forme 

peňaţných prostriedkov alebo neúnavnej práce, sú nevyhnutné tak pre jednotlivca      

aj celú spoločnosť. Tento rok sme znova pomohli viacerým školám a šikovným ţiakom. 

V podobných aktivitách plánujeme pokračovať aj v blízkej i vzdialenejšej budúcnosti. 

Dúfame, ţe takto pomôţeme deťom a študentom v rozvoji ich talentu a uvedomeniu    

si potreby kvalitného vzdelania. 

 

 

Všetkým, ktorí zdieľajú naše presvedčenie a podporujú nás, chceme opäť vyjadriť 

hlbokú úctu a srdečne sa poďakovať. 

 

Ď A K U J E M E     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Silvia Manduľáková ,PhD.             

                  riaditeľka Eductech, n.o.        
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HOSPODÁRENIE NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE 

 

V roku 2019 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 predovšetkým prostriedky získané z 2% 

zo zaplatenej dane z príjmov FO a PO. 

SÚVAHA 
 

 
AKTÍVA 

STAV k 31.12.2019 v € 

Obeţný majetok spolu 10 202,42 

 
Bankové účty 

8 497,77 

Materiál 1 703,50 

Majetok spolu 10 202,42 

AKTÍVA Spolu: 10 202,42 

PASÍVA STAV k 31.12.2019 

Vlastné zdroje krytia majetku spolu 
Cudzie zdroje/ostatné záväzky 

                       6 402,89 
3 799,53 

Vlastné a cudzie zdroje spolu 10 202,42 

PASÍVA Spolu: 10 202,42 

  
 

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 
 

 STAV  k 31. 12. 2019 v € 

Náklady spolu 7 158,78 

 
Poskytnuté príspevky iným účtovným 

jednotkám 
5 559,30 

 
Ostatné náklady  

 
85,45 

PRÍJMY spolu  13 190,20 

Výnosy spolu 13  535,20 

 
Výsledok hospod. po zdanení 

6 376,42 
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Príloha 1: Etický kódex

1. Nezisková organizácia EDUCTECH, n.o., ktorá bola založená s cieľom podporovať rozvoj vzdelávania, 

vedy a výskumu, sa sústredí predovšetkým na podporu technicky zameraných a prírodovedných 
predmetov na základných a stredných školách a to poskytovaním finančnej pomoci školám ako aj 
talentovaným deťom s cieľom podporovať ich talent, motiváciu vzdelávať sa a zlepšovať svoje 
schopnosti i vedomosti. 

2. Členovia správnej rady ako najvyššieho orgánu neziskovej organizácie týmto vyhlasujú, ţe 
činnosť neziskovej organizácie budú vykonávať zdarma, bez nároku na honorár. Uvedené platí rovnako 
pre všetky osoby zastupujúce neziskovú organizáciu. 

3.     Budeme dbať na to, aby bola dodržaná transparentnosť. Darcovia budú mať prístup k informáciám 
o tom, v prospech akého príjemcu a na aký účel boli poskytnuté finančné prostriedky darcov použité. 

4.     Zakladateľ nikdy nebude rozhodovať o výbere príjemcov finančnej pomoci sám. Výber príjemcov 

finančnej pomoci budú schvaľovať aj členovia Správnej rady.  

5.     Majetok neziskovej organizácie bude použitý len v súlade s verejnoprospešným účelom a v miere 
nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti neziskovej organizácie.  

6.     Naším cieľom je rozvíjanie odbornej činnosti neziskovej organizácie v oblasti technického 
vzdelávania. 

7.    Budeme si ctiť a váţiť kaţdého darcu rovnako, bez ohľadu na výšku jeho príspevku, za ktorý vopred 
ďakujeme
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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 sluţieb. 
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 do nezisk. organizácie. 
Peňažný vklad vo výške: 100,– Eur. 
 
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. 
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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 sluţieb. 
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 sluţieb 
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 dĺţka 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, 
– 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 
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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. 
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, 
– 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. 
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EDUCTECH, n.o. 

Pod Dolami 838, 

093 02 Vranov nad Topľou 
Slovenská Republika 

 

www.eductech.sk 

http://www.eductech.sk/

