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1. Úvod 
 

European Pedagogical Club je občianskym združením fyzických a právnických osôb 
založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. 

Názov občianskeho združenia (Klubu) je: European Pedagogical Club v skratke EPC 
(ďalej aj len ako “Klub“).  

Európsky Pedagogicky Klub, Občianske bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR 
pod číslom VVS/1-900/90-40355 dňa 02.12.2012 

Podmienky vzniku a právne postavenie občianskeho združenia upravuje zákon č. 83/1990 
Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Ďalej sa riadi zákonom č. 431/2002 
Z.z. z 18. júna 2002 o účtovníctve a Opatrením Ministerstva financií SR z 10. decembra 2002, 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú 
založené alebo zriadené za účelom podnikania. 

Činnosť občianskeho združenia sa riadi stanovami, ktoré sú prístupné verejnosti na 
požiadanie u štatutára v sídle občianskeho združenia na Heydukovej ulici 12-14 v Bratislave  

Poslaním občianskeho združenia je : 
1. zvýšiť participáciu pedagógov na odbornom a spoločenskom dianí v oblasti školstva 

a vzdelávania, 
2. podporovať, propagovať a prezentovať úlohu pedagóga v oblasti školstva 

a vzdelávania, 
3. aktívne sa podieľať na podpore vzdelávania, vedy a výskumu, 
4. organizovať a/alebo podporovať vzdelávacie a spoločenské aktivity pre pedagógov 

a odbornú verejnosť v oblasti školstva a vzdelávania, 
5. podporovať výmenu skúseností pedagogických a riadiacich zamestnancov z oblasti 

školstva a vzdelávania, 
6. sprostredkovať medzinárodnú spoluprácu škôl na úrovni žiakov/pedagógov/ 

riaditeľov, 
7. podporovať európsku dimenziu vo vzdelávacích procesoch a rozvíjať nové 

pedagogické prístupy, 
8. spolupracovať s národnými a medzinárodnými inštitúciami zameranými na 

vzdelávanie a sprostredkovanie vzdelávania. 
 
Výročná správa dáva priestor pre vyhodnotenie úspešnosti plnenia cieľov, ktoré boli pre 

rok 2019 stanovené v jednotlivých oblastiach. Podrobná finančná analýza príjmov a 
výdavkov poskytuje informácie, ako sa počas roka 2019 v občianskom združení hospodárilo. 



2. Činnosť občianskeho združenia v roku 2019 
 

Činnosť občianskeho združenia v roku 2019 prebiehala v súlade s účelom, na ktorý bolo 
združenie zriadené, ako aj s účelom na ktoré boli účelovo darované prostriedky v roku 2018 
poskytnuté. 

Občianske združenie zabezpečovalo udržateľnosť projektu pod názvom „Chemicko-
sociálne laboratórium“, ktorý bol zameraný na vzdelávanie detí zo sociálne menej podnetného 
prostredia v oblasti chémie. Cieľom projektu bolo systematicky vytvárať zdravé spoločenstvo 
„budúcich občanov“.  

Zdrojom financovania bol grant Nadácie Granvia Foundation z roku 2018 a grant 
spoločnosti ExpolPedagogika s.r.o. z roku 2019 s cieľom zabezpečiť udržateľnosť projektu. 
Projekt bol realizovaný v Šali, Dunajskej Lužnej, Trakoviciach, Voderadoch a Abraháme.   

 
3. Finančná správa 
 

3.1 Ročná účtovná závierka 
 
 

Podľa základnej právnej normy zákona č. 431/2002 Zb. z. o účtovníctve a podľa 
opatrenia MF SR č. 22 502/2002-92 zo dňa 10. decembra 2002. 

Občianske združenie nemalo na začiatku účtovného obdobia 2019 zásoby, pohľadávky, 
záväzky a úvery. 

Majetok občianskeho združenia tvoril finančný majetok v členení peniaze na bankovom 
účte vedenom vo Všeobecnej úverovej banke, pobočka Mlynské nivy, Bratislava. 

 

k 1.1.2019 
 
počiatočný stav na bežnom účte ........................................................ 818,- € 
SPOLU: ............................................................................................. 818,- € 

 
Ku koncu účtovného obdobia roku 2019 majetok občianskeho združenia tvoril finančný 

majetok na bežnom účte. Majetok získaný v priebehu roka nákupom je vždy zmluvne 
prevedený do materiálovej evidencie European Pedagogical Club  

Občianske združenie k 31.12.2019 nemalo žiadne zásoby, nevysporiadané pohľadávky, 
záväzky, úvery. 
 
 

k 31.12.2019 
 

konečný stav na bežnom účte ............................................................ 417,- € 
SPOLU: ............................................................................................. 417,- € 

 
   



3.2 Prehľad príjmov 
 

Príjmy občianskeho združenia v roku 2019 boli tvorené nasledovne: 
 

Granty ............................................................................................. 1 500,- € 
Tržby za služby .............................................................................. 1 500,- € 
Príspevky – 2% z dane .......................................................................... 0, - € 
 
SPOLU: .......................................................................................... 3 000,- € 

   

 
 

3.3 Prehľad výdavkov 
 

Celkové výdavky občianskeho združenia v roku 2019 sú rozčlenené nasledovne: 
 
 

Výdavky na správu 
- výdavky bez udania účelu, vrátane režijných výdavkov 

(poplatky banke a pod.)  ........................................................... 1 735,- € 
Výdavky na služby  ..............................................................................  0,- €  
- účelovo viazané výdavky na služby ................................................ 0,- € 
- čerpanie prostriedkov 2%-nej dane ................................................  0,- € 

 
SPOLU: .......................................................................................... 1 735,- € 
 

 
V skupine režijných výdavkov sú zahrnuté výdavky spojené so správou nadácie – 

výdavky na konanie valného zhromaždenia, bankové a poštové poplatky. Výdavky na správu 
občianskeho združenia neprekročili 15% celkových výdavkov za účtovné obdobie. 

 
Výdavky účelovo viazané na cieľ a činnosť občianskeho združenia boli použité v súlade s 

jej poslaním. 
 

Účelovo viazané výdavky: 
 
 

Nákupy z grantu  ............................................................................ 1 651,- € 
 

SPOLU: .......................................................................................... 1 651,- € 
 
 
 
  



4. Prehľad o grantoch  
 
 

V roku 2019 získalo OZ European Pedagogical Club grant od spoločnosti 
ExpolPedagogika s.r.o. s cieľom zabezpečiť udržateľnosť projektu „Chemicko-sociálne 
laboratórium“, ktorý začal byť realizovaný v roku 2018.  
 

SPOLU: .......................................................................................... 1 500,- € 
 

Touto cestou chceme poďakovať našim darcom a prispievateľom za ich osobnú aktivitu a 
prejav sympatie. 

Svojou aktivitou nám pomáhajú plniť ciele a poslanie občianskeho združenia vytváraním 
finančného a materiálneho zázemia. 

 
 
 

 
5. ZÁVER 
 
 
 
Táto výročná správa je dostupná verejnosti na požiadanie v sídle občianskeho združenia. 
 
 
 
 
 
 
Správna rada: 
 
Predseda: Mgr. Miroslava Bianchi Schrimpelová  
Člen predsedníctva : Inez Krídlová 
Revízor: Mgr. Maroš Rippa 
 
 
 
Kontakt: European Pedagogical Club , Heydukova 12-14, Bratislava , 811 02 
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