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ŠTUDIJNÝ FOND, nezisková organizácia 

 

 

Výročná správa neziskovej organizácie za rok 2020 
 ŠTUDIJNÝ FOND, nezisková organizácia, Komenského 215, 038 52 Sučany (ďalej 
len ŠF, n.o.) je vedená v registri neziskových organizácií pod č. OVVS/NO – 3/03 od 
15.1.2003 Zmena údajov zapísaných v registri pri neziskovej organizácii bola vykonaná dňa 
11.5.2007 rozhodnutím Krajského úradu v Žiline, odboru všeobecnej vnútornej správy číslo 
2007/046-40/3FR. 
 Zakladateľom ŠF, n.o. je Združenie rodičov a priateľov školy pri Bilingválnom  
anglicko – slovenskom gymnáziu v Sučanoch. 
 
 Predmetom činnosti ŠF, n.o. je poskytovanie všeobecne prospešných činnosti v oblasti 
vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry a podnikateľská činnosť podľa zákona 
455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za podmienky, že touto činnosťou sa dosiahne 
účelné využitie jej majetku a nebude ohrozená kvalita, rozsah a dostupnosť všeobecne 
prospešných služieb a to: organizovanie vzdelávacích aktivít, prekladateľská a tlmočnícka 
činnosť, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností, reklamná činnosť, 
obchodná činnosť, organizovanie kultúrnych a športových akcií.  
Finančné prostriedky získané z podnikateľskej činnosti využíva na ďalší rozvoj vzdelávania 
žiakov a pedagogických zamestnancov Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch 
(ďalej len BGMH). 
 
 

1. Zloženie orgánov Študijného fondu, n. o. 
 

Správna rada:  Mgr. Ivan Vrbjar– predseda 
                Ing. Jozef Ďuratný 
  PaedDr. Zdenka Sekerková 

 
Riaditeľ:  RNDr. Ľubica Bošanská  

  zapísaná rozhodnutím Obvodného úradu Žilina, odboru všeobecnej vnútornej 
správy číslo 2012/25143/3FR zo dňa 28.12.2012, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 17.1.2013 

 
 

2. Činnosť ŠF, n. o. 
 
ŠF, n.o.  
poskytol a podporil  

• organizovanie vzdelávacích programov pre žiakov a pedagogických zamestnancov 
BGMH, 

• organizovanie alternatívnych kultúrnych a športových programov pre žiakov BGMH  
• zlepšenie podmienok výchovno – vzdelávacieho procesu pre žiakov a pedagogických 

zamestnancov BGMH  
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3. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 
 
Na základe podkladov z 
daňového priznania k daní z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie od 1.1.2020 do 
do 31. 12. 2020, ročnej účtovnej závierky ŠF, n.o. a peňažného denníka za obdobie od 1. 1. 
2020 do 31. 12. 2020 
 
Príjmy za rok 2020                
z podielu zaplatenej dane z príjmov            0,00 € 
z poskytovania služieb a predaja vlastných výrobkov         11 280,00 € 
ostatné         1 544,00 €      
Príjmy celkom      12 824,00 € 
 
Výdavky  za rok 2020          18 238,68 € 
zásoby             541,30 € 
služby                     5 292,45 € 
mzdy, poistné a príspevky       3 828,89 € 
dary a príspevky iným subjektom      5 106,00 € 
prevádzková réžia             72,60 €  
Výdavky celkom      14 841,24 € 
 
Rozdiel príjmov a výdavkov             -  2 017,24 € 
 
ŠF, n. o. vedie jednoduché účtovníctvo podľa zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov. 
 

4. Majetok 
k 1. 1. 2020       30 826,07 €  
 
dlhodobý finančný majetok        1 850,00 € 
zásoby           2 815,63 € 
peniaze             296,77 € 
bankové účty        22 760,22 € 
Majetok celkom        27 722,62 € 
 
 
Sučany 13. 4. 2021 
 
 
       


