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Výročná správa za rok 2021
Neinvestičný fond Rozvoj, n.f., so sídlom v Bratislave, J. Jonáša 5 vznikol 19.12.2002.
Zaregistrovaný bol 23.12.2002 krajským úradom v Bratislave pod registračným číslom OVVS811/143/2002- NF.
Účelom fondu je podpora odborného vzdelávania, rozvoj osobnosti žiakov a pedagogických
pracovníkov so zameraním na zlepšenie materiálno-technických podmienok vzdelávania žiakov,
učiteľov a majstrov odbornej výchovy a v neposlednom rade aj na medzinárodnú spoluprácu
v oblasti vzdelávania.
Vzhľadom na situáciu v roku 2021, keď bol výchovno-vzdelávací proces podrobený ťažkým
skúškam v podobe pandémie COVID-19, kedy vyučovací proces prebiehal online, dištančne alebo
v kombinácii oboch týchto foriem, aj investičný fond pracoval v nových podmienkach.
A. Podpora odborného vzdelávania:
Táto položka zahŕňa náklady na skvalitnenie a rozšírenie softwarového a hardwarového vybavenia
teoretického vyučovania príspevkom na zakúpenie softwaru WIN PC v hodnote 499,00€ a softwaru
a hardwaru v hodnote 1581,60€.
Ďalej sa jednalo o príspevok na zakúpenie učebníc pre kabinet Slovenského jazyka a Občianskej
náuky v hodnote 207,20€ za účelom skvalitnenia výuky týchto predmetov.
Jedná sa o nasledovné učebnice:
Nový slovenský jazyk pre SŠ 1.ročník
Občianska náuka pre SŠ 1.časť
Občianska náuka pre SŠ 2.časť.
Príspevok vo výške 92,22€ na nákup publikácií:

Pravidlá slovenského jazyka
Krátky slovník slovenského jazyka
Synonymický slovník slovenského jazyka.

Ďalší príspevok bol určený na zabezpečenie tlače odborných kníh v hodnote 2950,00€ pre odbornú
časť výchovno-vzdelávacieho procesu a to :
Elektrotechnika- základné poznatky
Elektrotechnika- odborné poznatky
Strojárske tabuľky
Priemyselná mechanika- odborné poznatky
Technika kovov- základné poznatky.
V rámci modernizácie výchovno-vzdelávacieho procesu to bol príspevok na vzdelávanie sa
v oblasti životného prostredia, konkrétne triedenie odpadu. Za príspevok 1323,00€ boli zakúpené
odpadkové koše na triedenie odpadu „SMART TRIO“ plast, papier, komunálny odpad.
Za účelom online vzdelávania sme prispeli sumou 271,66€ na nákup statívov a stojanov na tablety.
Finančné prostriedky určené ako výdavky na účel fondu boli prevedené na bankový účet školy ako
účelovo viazané finančné prostriedky.

B. Rozvoj osobnosti žiakov
Žiaci, ktorí ukončili maturitnú skúšku, záverečnú skúšku alebo ukončili ročník s vyznamenaním
alebo nulovou absenciou boli odmeňovaní darčekovými poukážkami na nákup podľa vlastného
výberu v nákupných centrách Alza alebo Bory moll. Poukážky boli v hodnotách 100, 50, 30, 20,
10€. V celkovej výške 4 060,00€. Mimoriadnu odmenu v hodnote darčekovej poukážky 200,00€
sme prispeli žiakovi Marekovi Kokymu, za odvážny prejav spoločnosti a občianskej
spolupatričnosti, keď bez váhania zasiahol proti násilnému agresívnemu správaniu útočníka voči
osobám stojacim na zástavke MHD, ktorého spacifikoval a odovzdal do rúk polície. Príspevky na
nákupy darčekových poukazov sme realizovali na základe požiadaviek zo zasadnutí pedagogických
rád školy.
V mimoškolskej činnosti sme prispeli na činnosť Kultúrno-literárneho krúžku príspevkom 371,70€
na kúpu vstupeniek na filmové a divadelné predstavenia.
Prehľad príjmov (dary a príspevky) za rok 2021 na BÚ:
Zostatok z roku 2020 k 1.1.2021
12 174,49€
Príjem 2%
7 947,02€
Príspevky od rodičov žiakov
815,00€
Príspevok do ZRPŠ
7 700,00€
Dar DA
830,00€
Príjmy spolu:
29 466,51€
Prehľad výdavkov za rok 2021:
Výchovno-vzdelávací proces
Modernizácia školy
Odmeny žiakom
Vrátenie príspevku od rodičov
Poplatky
Výdavky na správu fondu
Výdavky na účel fondu

5 280,02€
1 594,60€
4 460,00€
300,00€
235,50€
198,50€
11 669,46€

Výdavky na účel fondu sú rozpísané vyššie.

Vypracoval: Štefan Perniš
Prílohy:

1. Príspevky od rodičov žiakov vložené na BÚ
2. Prehľad príspevkov na účel fondu

235,50€
11 632,46€

Príloha č.1
Príspevky od rodičov žiakov vložené na BÚ :
Palaga Peter
Richveisz František
Žemberová Zuzana
Facúnová Rút
Mišík Bystrík
Bartalský Adrián
Hricová Katarína
Bekeová Katarína
Danihel Ľuboslav
Michalčíková Edita
Miko Peter
Hašková Andrea
Rysová Alexandra
Batková Anna
Ratulovský Ľuboš
Kapusta Peter
Zemková Darina
Mikulášek Branislav

20,00€
50,00€
50,00€
25,00€
50,00€
50,00€
20,00€
50,00€
50,00€
50,00€
50,00€
50,00€
50,00€
50,00€
50,00€
50,00€
50,00€
50,00€

Príspevky od rodičov žiakov vložené v hotovosti do pokladne:
Pavliš Stanislav
Jurso Kristián
Pavliš Stanislav

100,00€
100,00€
100,00€

Príloha č.2
Prehľad príspevkov na účel fondu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Software WIN PC
Software a hardware pre internet
Učebnice SLJ a ON
Odborné publikácie
Tlač odborných učebníc
Koše „SMART TRIO“
Stojany a statívy

499,00€
1581,60€
207,20€
92,22€
2950,00€
1323,00€
271,66€

