
Výročná správa 

 

Neinvestičného fondu ACADEMIA pri Obchodnej akadémii a Gymnáziu, 

Bratislavská 38, Veľký Meder 

rok 2021 

 

 

1. Činnosť 

Neinvestičný fond ACADEMIA pri Obchodnej akadémii a Gymnáziu podporuje vytvorenie vhodných 

podmienok pre kvalitný výchovnovzdelávací proces, rozvíjanie talentov z radov študentov a pedagógov na 

Obchodnej akadémii vo Veľkom Mederi.  

Majetok neinvestičného fondu tvoria prevažne príjmy 2 % zaplatenej dane a dary od rodičov, ktoré boli 

poskytnuté n. f. bez udania účelu alebo viazané na konkrétny účel.  

Zo získaných prostriedkov prispieva neinvestičný fond na materiálno-technické  vybavenie výchovno-

vzdelávacieho procesu a tiež na finančnú podporu výchovnovzdelávacej činnosti  a organizovanej 

mimoškolskej činnosti. 

V hodnotenom období neinvestičný fond vykonával tieto činnosti: 

 Registrácia organizácie ako prijímateľ 2 % zaplatenej dane, 

 Informovanie a rodičov a priateľov školy o možnosti poskytnutia 2 % daní z príjmov,  

 Podpora aktivít zamestnancov a žiakov školy, 

 Získanie darov od priaznivcov neinvestičného fondu, 

 Nákup učebných pomôcok. 

 

2. Príjmy a výdavky, ako aj údaje o stave majetku a záväzkov k začiatku a ku koncu hodnoteného  obdobia 

sú uvedené v Účtovnej závierke neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva 

zostavenej k 31.12.2021. 

3. Dary a príspevky 

Hodnota darov: 100,- € 

4. Príjmy 

Príjmy z 2 % zaplatenej dane: 3 850,23 €  

 

5. Stav a pohyb majetku a záväzkov 

 

Stav majetku                                       k 01.01.2021                          k 31.12.2021 

peniaze a ceniny 51,39 98,44 

bankový účet 4 209,35 2 267,71     

Celková hodnota majetku: 4 261,04       2 366,15 

 

Neinvestičný fond nemá žiadne pohľadávky a záväzky. 
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6. Výdavky celkom za rok 2021 činili 5 845,12 €: 

 Nákup učebných pomôcok -  5 680,87 € 

 Výdavky súvisiace s vedením bankového účtu –  107,80 € 

 Výdavky na registráciu ako prijímateľ 2 % dane – 52,95 € 

 Výdavky na správny poplatok OV –  3,50 € 

7. Zmeny v zložení orgánov neinvestičného fondu 

Správna rada odvolala z funkcie členov správnej rady na základe ich žiadosti o odvolanie z funkcie ku dňu 

26.08.2021:  

 predsedu správnej rady – Silvia Bekeová, 

 člena správnej rady – Edit Szabó, 

 člena správnej rady  –  Daniel Barczi, 

Správna rada zvolila za nových členov správnej rady ku dňu 27.08.2021: 

Krisztínu Csibreiovú , bytom 930 29 Dunajská Streda, Ul. Sv. Alžbety 9 

Silviu Szoboszlaiovú, bytom 930 08 Čiližská Radvaň 407 

Andrea Hölgye, bytom 930 07 Medveďov 259 

Nová Správna rada zvolila za predsedu správnej rady: 

Krisztínu Csibreiovú , bytom 930 29 Dunajská Streda, Ul. Sv. Alžbety 9 

8. Ostatné 

Výročná správa Neinvestičného fondu ACADEMIA pri Obchodnej akadémii a Gymnáziu bola prerokovaná 

na online platforme zoom a schválená správnou radou n. f. dňa 11.03.2022 v súlade so zákonom č. 147/1197 

Z.z. 

Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle neinvestičného fondu a zverejnená na web stránke školy. 

Nezisková organizácia účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. 

Rozpis príjmov a výdavkov obsahujú prílohy tejto správy. 

Všetky poskytnuté prostriedky boli účelovo určené a sú preukázateľne dokladované. 

Ročná účtovná závierka neinvestičného fondu nepodlieha overeniu audítorom. 

 

Vo Veľkom Mederi dňa 11. 03. 2022 

Prílohy: 

1. Výkaz o príjmoch a výdavkoch k 31. 12. 2021 

2. Výkaz o majetku a záväzkoch k 31. 12. 2021 

3. Ročná účtovná závierka za rok 2021 

 

 

 

 Vypracovala a zapísala:     Krisztína Csibreiová 

                      predseda správnej rady neinvestičného fondu 

 

Za správnosť:                               Mgr. Alžbeta Horváthová 

                             správca neinvestičného fondu 


