
Výročná správa za rok 2019 

  

 

1. Úvod 

Neinvestičný fond Fond detí, n.f. so sídlom  Dúbravská cesta 1, 845 25 Bratislava, vznikol 

26. augusta 1997, bol zaregistrovaný Krajským úradom v Bratislave dňa 26. augusta 1997 

pod registračným číslom OVVS-397/27/97-NF. 

 

Účel neinvestičného fondu (podľa rozhodnutia Krajského úradu v Bratislave zo dňa 11. 

mája 2004): ochrana a podpora zdravia a vzdelávania    

- rozvoj sociálnych služieb so zameraním na zlepšenie starostlivosti o mentálne, telesne 

alebo zmyslovo postihnuté deti špeciálnej základnej školy a praktickej školy pre telesne 

postihnutých a špeciálnej materskej školy v Bratislave, Dúbravská cesta 1,  

- organizuje a podporuje akcie zamerané na zlepšenie starostlivosti o postihnuté deti, 

oboznamuje verejnosť s cieľmi, rozsahom a úrovňou poskytovanej starostlivosti, 

- odbornou, poradenskou službou a podľa možností i materiálne a finančne podporuje 

postihnuté deti zo sociálne slabších rodín počas povinnej školskej dochádzky, na 

strednej škole i v domácej starostlivosti, 

- podieľa sa na získavaní kvalitných kompenzačných a didaktických pomôcok a literatúry, 

prispieva na budovanie materiálno-technickej základne školy, 

- z prostriedkov fondu prispieva na zabezpečovanie kontaktov postihnutých žiakov so 

širším okolím formou exkurzií, tematických zájazdov, škôl v prírode a detských 

rekreácií, 

- podieľa sa na iniciovaní a stimulácii sociálnej starostlivosti poskytovanej štátom,  

- podporuje akcie na ochranu životného prostredia, prispieva na športové a kultúrno-

výchovné aktivity školy, 

- vytvára materiálne podmienky:  

 pre rozvoj ďalšieho vzdelávania pedagógov, 
 pre spoluprácu so školami, zariadeniami a podobnými zariadeniami doma 

i v zahraničí, 
 pre usporadúvanie zájazdov, konferencií, seminárov a školení s domácou 

i zahraničnou účasťou, 
 pre propagačnú činnosť školy. 

 

Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila na svojom zasadnutí dňa 14.3.2019 

predloženú výročnú správu za rok 2019. 

 

2. Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k účelu 

fondu:  

 

Neinvestičný fond v roku 2019 združoval prostriedky na horeuvedené účely a boli 

podporené nasledovné aktivity 

- získavanie kompenzačných a didaktických pomôcok a literatúry, budovanie materiálno-
technickej základne školy (financovanie učebných  a kompenzačných pomôcok, nákup 



pomôcok na praktické vyučovanie, knihy do žiackej a učiteľskej knižnice, software na 
vyučovanie) 

- financovanie kontaktov postihnutých žiakov so širším okolím formou exkurzií, tematických 
zájazdov (doprava do ŠvP, na výlety a exkurzie, vstupenky do múzeí, na výstavy) 

- finančné zabezpečenie športových a kultúrno-výchovných aktivít pre žiakov školy 
(financovanie kultúrnych a športových aktivít realizovaných školou pre žiakov, tlač 
školského časopisu) 

- vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov školy 
 

 

3. Ročná účtovná závierka a vyhodnotenie základných údajov v nej zahrnutých a výrok 

audítora k nej, ak vznikla povinnosť jej overenia audítorom 

Ročná účtovná závierka je spracovaná podľa vedeného peňažného denníka, knihy pokladne  

a výpisov z bežného účtu vedeného v Tatrabanke. 

Na správu Fondu detí, n.f. boli vynaložené len najnutnejšie výdavky a poplatky súvisiace s 

vedením účtu v banke, výpisy a poplatky pre potreby registrácie na príjem z odvedených 

daní. 

Ročnú účtovnú závierku nebolo potrebné overovať audítorom vzhľadom na objem 

finančných prostriedkov. 

 

4. Prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu. 

Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2019 – príloha k výročnej správe. 

 

5. Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu a prehľad výdavkov v členení podľa 

jednotlivých druhov činností fondu a osobitne výšku výdavkov na správu fondu 

Prehľad príjmov a výdavkov – príloha k výročnej správe. 

 

6. Stav majetku a záväzkov fondu k 31. decembru. 

Fond detí, n.f. nevlastní žiaden hnuteľný, ani nehnuteľný majetok, disponuje len finančnými 
prostriedkami, ktoré získava z príspevkov z vyššie uvedených zdrojov. Nakúpený majetok je 
ihneď bezodplatne darovaný a evidovaný v Spojenej škole, Bratislava, Dúbravská cesta 1. 
 
Prehľad majetku a záväzkov – príloha k výročnej správe. 
 

 
7. Zmeny vykonané v štatúte a v zložení orgánov, ku ktorým došlo v hodnotenom 

období. 
V hodnotenom období neboli vykonané zmeny v štatúte, ani zmeny v zložení  správnej rady. 

 

8. Ďalšie údaje, ktoré určí správna rada 



Výročná správa Fondu detí, n.f. bude zverejnená na pracovnej porade Spojenej školy dňa 

26.3.2019 a tiež na internetovej stránke školy (www. dubravska.sk). 

 

9. Vyjadrenie revízora 

Revízor Fondu detí, n.f. spolu s hospodárom vykonali revíziu za rok 2019 dňa 12.3.2020. 

Revízor skonštatoval, že nie sú žiadne nezrovnalosti medzi účtovnou knihou a účtovnými 

dokladmi. Príjmové a výdavkové doklady sú číslované a zakladané v poradí. Výpisy z účtov 

v Tatrabanke sú podložené príslušnými dokladmi. 

      

 

 

Mgr. Jana Hostovčáková, revízor fondu 

 

 

 
Vypracovala:  Mgr. Iveta Vlčková                          PaedDr. Ingrid Kocková 

  Správca Fondu detí, n.f.     Predseda Správnej rady 

 

          

 

Prílohy: Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2019 

  Výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2019 

  Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2019 

 

 

http://www.szs-dubravska.wz.sk/

