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Z Á P I S N I C A  

zo zasadnutia VALNÉHO ZHROMAŽDENIA (VZ) 
občianskeho združenia konaného dňa 28.06.2018 

 
 

 

Prítomní za Radu združenia a členovia o. z.: - viď prezenčná listina v prílohe Zápisnice 
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie zasadnutia (VZ) 
2. Schválenie programu 
3. Vyjadrenie dôvery/nedôvery Rade združenia a štatutárnemu orgánu o. z. - 

predseda, podpredseda a predseda revíznej komisie. Následné hlasovanie 
prítomných členov.  

4. Schválenie Výročnej správy za uplynulý rok 2017 po účtovnej závierke a podaní 
daňového priznania PO za rok 2017.  

5. Schválenie zriadenia živnosti k podnikateľskej činnosti o. z. ako zabezpečovanie 
príjmu nielen z hlavnej činnosti a ekonomickej činnosti.  

6. Úlohy na najbližšie obdobie pre zabezpečenie činnosti o. z. 
7. Diskusia 
8. Záver 

 
K bodu č. 1: 
 
Zasadnutie VZ TeCeMko občianske združenie otvorila a viedla Zuzana Ševčíková 
(súčasná predsedníčka o. z.) so súhlasom prítomných účastníkov, ktorá zároveň 
konštatovala prítomnosť osôb podľa prezenčnej listiny a uznášania schopnosti VZ. Rada 
združenia má súčasne 11 aktívnych členov, z ktorých bolo prítomných 10. 
Za zapisovateľa bola poverená Mária Pavlačková, overovateľa Gabriela Kubelová.   
Nikto nemal žiadne pripomienky.  
 
K bodu č. 2: 
 
Zuzana Ševčíková predstavila program zasadnutia VZ a navrhla jeho schválenie v takej 
podobe, ako je uvedené vyššie v programe.  
 
Hlasovanie: 
- prítomní v počte 10 
- ZA hlasovalo: 10 
- PROTI: 0 
- ZDRŽAL SA: 0 
 
Program VZ bol jednohlasne účastníkmi schválený. 
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K bodu č. 3:  
 
VZ prerokovalo návrhy prítomných účastníkov k vyjadreniu dôvery predsedu o.z., 
podpredsedu o.z., predsedu revíznej komisie o.z. Následne prebehlo hlasovanie: 
 

• Za vyslovenie dôvery predsedníčke o. z. – Zuzane Ševčíkovej: 
Hlasovanie: 
- prítomní v počte: 10 
- ZA hlasovalo: 9 
- PROTI:0 
- ZDRŽAL SA: 1 
Záver:  
Na základe právoplatného hlasovania VZ vyjadrilo dôveru a predsedníčkou o. z. je 
naďalej Mgr. Zuzana ŠEVČÍKOVÁ. 
 

• Za vyslovenie dôvery podpredsedníčke o. z. – Márii Pavlačkovej: 
Hlasovanie: 
- prítomní v počte: 10 
- ZA hlasovalo: 9 
- PROTI: 0 
- ZDRŽAL SA: 1 
Záver: 
Na základe právoplatného hlasovania VZ vyjadrilo dôveru a podpredsedníčkou o. z. 
je naďalej Mgr. Mária PAVLAČKOVÁ.  
 

• Za vyslovenie dôvery predsedníčke revíznej komisie o. z. – Danke Markovičovej: 
Hlasovanie: 
- prítomní v počte: 10 
- ZA hlasovalo: 9 
- PROTI: 0 
- ZDRŽAL SA: 1 
Záver: 
Na základe právoplatného hlasovania VZ vyjadrilo dôveru a predsedníčkou revíznej 
komisie je naďalej Danka MARKOVIČOVÁ. 
 
 
K bodu č. 4: 
 
Výročná správa za rok 2017 bola predstavená a prečítaná účastníkom VZ predsedníčkou 
o. z. Zuzanou Ševčíkovou. Taktiež predstavila účtovnú závierku o. z.  
Výsledkom hospodárenia za rok 2017 je strata = - 313,32 €. Táto skutočnosť poukazuje na 
potrebu riešenia zdrojov financovania činnosti a prevádzky o. z., ktorá je predstavená 
v bode 5.V diskusii prejavili členovia zanedbávanie platby členského, ktorého riešenie sa 
presunulo do bodu č. 7 – Diskusia. Nasledovalo hlasovanie za schválenie Výročnej správy 
za rok 2017.  
 
Hlasovanie: 
- prítomní v počte: 10 
- ZA hlasovalo: 10 
- PROTI: 0 
- ZDRŽAL SA: 0 



 

3 

Výročná správa o. z. za rok 2017 bola jednohlasne schválená a je pripravená na 
zverejnenie.  
 
 
K bodu č. 5: 
 
Zuzana Ševčíková predstavila plán financovania o. z., ktoré je nutné pre zabezpečovanie 
aktívnej činnosti. Uviedla dôležité fakty finančných výstupov a plánu získavania zdrojov: 
 

- príjmy zo základnej – HLAVNEJ ČINNOSTI nestačia pokrývať náklady chodu o. z. 
a tvoria cca do 10% finančných zdrojov, 

- 20 % tvoria zdroje z finančných darov hlavne samotných členov o. z., čo je už 
neúnosné, aby vkladali zo svojich osobných a rodinných rozpočtov zdroje na 
financovanie a prevádzku o. z.,  

- 15 % tvoria zdroje získané z asignácie 2 % z daní z príjmov FO a PO, čo však nie 
sú zdroje nikdy isté a pravidelné, 

- každý rok sú využívané bezúročné pôžičky opäť členov o. z., keďže náklady na 
prevádzku o. z. sú vyššie ako samotné príjmy, čomu chceme postupne zabrániť, 

- organizovanie podujatí musí mať naďalej verejno-prospešný charakter, nie je 
možné od účastníkov vyberať vstupy najmä ak sa to týka neformálneho vzdelávania 
žiakov ZŠ a študentov SŠ, poskytovania poradenstva pre cieľové skupiny detí 
a mládeže,  

- v roku 2017 bolo získaných niekoľko dotácií k projektom, ktoré však často neriešia 
náklady spojené s ľudskými zdrojmi, ďalej prevádzkové náklady, platby za vedenie 
účtu a pod.  

- chýbajú zdroje na platenie poistného, odvodov podľa legislatívnych predpisov, na 
nákup materiálu, úhrady BOZP, nového zákona o dodržiavaní a používaní 
informácií, prevádzky webovej stránky a pod.  

 
Po analýze možností rozšírenia portfólia s cieľom získavania ďalších zdrojov na chod 
a činnosť o. z. bolo navrhnuté, aby si o. z. založilo – zriadilo živnostenské oprávnenie 
k získavaniu príjmu z podnikateľskej činnosti.  
 
Cieľom je dosahovanie zisku, ktorý však nesmie a nebude prerozdeľovaný 
jednotlivcom, ale na prevádzkovanie aktivít a projektov o. z., ďalej rozvoj a vzdelávanie 
aktívnych členov a zamestnancov o. z. a na potrebu predkladania zdrojov k projektom, 
kde je často potrebné preukázať finančnú spoluúčasť.  
 
Návrh bolo zriadenie živnosti pre oblasti, ktoré členovia sú kompetentne, odborne 
i dosiahnutým vzdelaním schopní vykonávať a zabezpečovať: 
 
6901 – Vedenie účtovníctva 
8201 – Administratívne služby. 
 
 
Predmetom hlasovania bolo: 
 
1. Schválenie zriadenia živnosti k podnikateľskej činnosti o. z. od 1.7.2018. 

 
2. Schválenie predmetov činností zapísaných do živnostenského listu pre 

konkrétne oblasti.  
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Hlasovanie za bod 1: 
- prítomní v počte 10 
- ZA hlasovalo: 10 
- PROTI: 0 
- ZDRŽAL SA: 0 

Schválenie zriadenia živnostenského oprávnenia pre o. z. bolo jednohlasne schválené.  
 
Hlasovanie za bod 2: 

- prítomní v počte 10 
- ZA hlasovalo: 10 
- PROTI: 0 
- ZDRŽAL SA: 0 

Schválenie predmetov činností do živnostenského oprávnenia bolo jednoznačne 
schválené a to pre 6901 – Vedenie účtovníctva a 8201 – Administratívne služby.  
 
K bodu č. 6:  
 
K úlohám pre obdobie 3. štvrťroka 2018 bude vypracovaný PLÁN potrebných 
a neodkladných činností, ktorý vypracuje tím výkonného výboru o. z. a výkonný výbor ho 
aj zrealizuje.  
VZ vyjadrilo podporu a v prípade potreby budú členovia VZ oslovení k realizácii 
konkrétnych činností a aktivít.  
 
K bodu č. 7: 
 
Obsahom diskusie bolo: 

- Zuzana Ševčíková vyjadrila potrebu skvalitnenia metodickej činnosti o. z. a 
skvalitneniu poskytovaných služieb o. z. Pre tieto ciele sa darí aj vzdelávať 
a rozširovať kompetencie jednotlivých aktívnych členov, ktorí sa zúčastňujú 
vzdelávaní a výrazne posúvajú činnosť a know-how o. z. Harmonogram a pracovný 
plán bude taktiež súčasťou pracovnej porady výkonného výboru a tímu o. z. 

- Predmetom bola ďalej diskusia zanedbávaného členského poplatku členov o. z., 
ktorý je potrebný pre zoptimalizovanie fungovania a činnosti o. z. Výkonný výbor 
pripraví zoznam neuhradených príspevkov a vyzve členov k ich úhrade.  

- Ďalším bodom bolo členstvo v Platforme dobrovoľníctva a tiež aktivizácia databázy 
dobrovoľníckych organizácií a príležitostí. Plán realizácie pripravia zamestnanci o. 
z. a zosúladia s prebiehajúcim projektom.  

 
K bodu č. 8: 
 
Záverom a po vyčerpaní programu predsedníčka o. z. Zuzana Ševčíková ukončila 
zasadnutie, poďakovala prítomným za účasť a vyjadrila podporu a priestor pre námety, 
názory, návrhy členov a najmä dôležitosť skúmania potrieb detí a mládeže v komunite.  
 
 
Zápis spracovala 28.06.2018 – Mária Pavlačková  ............................................ 
 
 
Zápis overila 28.06.2018 – Gabriela Kubelová  ............................................ 
 
 
V Trenčíne, 28.06.2018 
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Príloha k Zápisnici VZ dňa 28.06.2018 
 
 

 

P R E Z E N Č N Á   L I S T I N A 
 
 
 

P. č.  Meno a priezvisko     Podpis prítomnosti členov 
          na VZ dňa 28.06.2018 
 
 
1. .............................................................  ...................................................... 
 
2. .............................................................  ...................................................... 
 
3. .............................................................  ...................................................... 
 
4. .............................................................  ...................................................... 
 
5. .............................................................  ...................................................... 
 
6. .............................................................  ...................................................... 
 
7. .............................................................  ...................................................... 
 
8. .............................................................  ...................................................... 
 
9. .............................................................  ...................................................... 
 
10. .............................................................  ...................................................... 
 
11. .............................................................  ...................................................... 
 
 
 
 
Overovateľka prítomných členov na VZ – Gabriela Kubelová: .......................................... 
 
V Trenčíne, dňa 28.06.2018 
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