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1. Úvod a všeobecné informácie o AD ASTRA n.o. 
 

AD ASTRA  nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby bola 

zaregistrovaná podľa zákona NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách 

poskytujúcich všeobecne prospešné služby Krajským úradom v Trenčíne pod č. 

OVVS/NO-13/2002 dňa 17.12.2002.  

Základné údaje o neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby: 

Názov: AD ASTRA n. o. 

Sídlo:  Školská 8, 017 01 Považská Bystrica 

IČO:  35656492 

DIČ :              2020981391 

Štatutárny orgán – riaditeľ :  Ing Oldřich Vaňous  

1. mája 973/5  

01701 Považská Bystrica 

Číslo účtu: IBAN: SK46 0200 0000 0003 8504 5372 

Zakladatelia :  

Gymnázium Považská Bystrica, Školská 8, 017  01 Považská Bystrica, IČO: 00160741 

Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3,  017  01 Považská Bystrica, IČO: 00317667 

Druh všeobecne prospešných služieb: vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry 

Nezisková organizácia poskytuje tieto všeobecne prospešné služby :  

 služby v rozvoji vzdelávania študentov 4-ročného a 8-ročného Gymnázia 

v  Považskej Bystrici 

 služby v oblasti skvalitňovania vybavenia  Gymnázia v Považskej Bystrici  

modernými vyučovacími prostriedkami a zlepšovania  pracovného prostredia 

 služby v oblasti zabezpečovania podmienok pre pôsobenie prednášateľov a školiteľov 

– domácich i zahraničných odborníkov na škole 

 služby v oblasti zabezpečovania účasti študentov a učiteľov na vzdelávacích 

programoch a podujatiach, školeniach a súťažiach doma i v zahraničí 

 služby v oblasti  zabezpečovania práce s talentovanými študentmi 

 služby v oblasti zabezpečovania podmienok pre záujmovú činnosť študentov 

Gymnázia v Považskej Bystrici  (amatérske divadielka, časopis, kluby, krúžky, 

súťaže) 
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2. Činnosť v roku 2019 - prehľad  
 

Činnosť organizácie bola v roku 2019  v súlade s verejnoprospešným účelom AD 

ASTRA n.o. zameraná hlavne na: 

1. služby v rozvoji vzdelávania študentov 4-ročného a 8-ročného Gymnázia 

v  Považskej Bystrici – v r. 2019  AD ASTRA n.o. v tejto oblasti nevynaložila 

finančné prostriedky. 

2. služby v oblasti skvalitňovania vybavenia  Gymnázia v Považskej Bystrici  

modernými vyučovacími prostriedkami a zlepšovania  pracovného prostredia – v 

r. 2019 AD ASTRA n.o. zorganizovala a finančne sa podieľala na zabezpečení 

skriniek na osobné veci pre žiakov Gymnázia PB. Skrinky sú rozmiestnené na 

chodbách hlavnej budovy a budovy A. 

3. služby v oblasti zabezpečovania podmienok pre pôsobenie prednášateľov 

a školiteľov – domácich i zahraničných odborníkov na škole – v r. 2019  

AD ASTRA n.o. v tejto oblasti nevynaložila finančné prostriedky. 

4. služby v oblasti zabezpečovania účasti študentov a učiteľov na vzdelávacích 

programoch a podujatiach, školeniach a súťažiach doma i v zahraničí – v r. 2019  

AD ASTRA n.o. umožnila žiakom účasť na vedomostných súťažiach  (príspevok 

na financovanie účastníckych poplatkov, tlač materiálov, náklady na tvorbu 

posterov k prezentáciám žiackych projektov v súťaži SOČ), podpora tlače 

odborných prác učiteľov školy, AD ASTRA n.o. finančne podporila účasť žiakov 

a podieľala sa spolu so školou na organizácií žiackych súťaží. 

5. služby v oblasti zabezpečovania práce s talentovanými študentmi – v r. 2019  

AD ASTRA n.o. podporila účasti študentov na ročnom vzdelávacom programe 

organizovanom Kolégiom Antona Neuwirtha a podporila vydanie školského 

časopisu Rozhľad. 

6. služby v oblasti zabezpečovania podmienok pre záujmovú činnosť študentov 

Gymnázia v Považskej Bystrici  (amatérske divadielka, časopis, kluby, krúžky, 

súťaže) – v r. 2019 AD ASTRA n.o. zabezpečila tlač školského časopisu Rozhľad 

– dve čísla časopisu. 

 

 

 



 

 

 

5 

3.Finančná správa 
 

a/ Ročná účtovná závierka k 31. 12. 2019: 

1. Hodnota finančného majetku      2.451,83 € 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Spolu :         2.451,83 € 

 

 

b/ Výnosy a prehľad o daroch a darcoch: 

príjmy z 2 % DzP       2.926,79  € 

finančný dar – MEDEKO nadácia                                            200,00  € 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Spolu :                   3.126,79  €  

 

c/ Príjmy zvyšujúce základ dane /príjmy z podnikania/:  

- žiadne 

d/ Stav a pohyb majetku a záväzkov: 

 Stav 

k 31.12.2018 

Prírastky v € 

v roku 2019 

Úbytky v € 

v roku 2019 

Stav 

k 31.12.2019 

Finančný 

majetok 
  3.745,29 3.126,79 4.420,25   2.451,83 

Záväzky - - -  

Rozdiel majetku 

a záväzkov 
- - -   2.451,83 

Zdroje krytia sa v roku 2019 znížili o 1.293,46 €. Odporúča sa, aby organizácia prísne 

sledovala stav zdrojov krytia a zamerala sa na ich zvýšenie v roku 2020. 

 

e/ Prehľad nákladov: 

 

1. Služby v rozvoji vzdelávania študentov 4-ročného a 8-ročného Gymnázia v  

Považskej Bystrici 

 

Spolu   0,00 € 

 

 

2.  Služby v oblasti skvalitňovania vybavenia  Gymnázia v Považskej Bystrici  

modernými vyučovacími prostriedkami a zlepšovania  pracovného 

prostredia 

 

Skrinky na osobné veci pre 30 žiakov 786,00 €  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spolu:             786,00 € 

 

 

3. Služby v oblasti zabezpečovania podmienok pre pôsobenie prednášateľov a 

školiteľov – domácich i zahraničných odborníkov na škole 

 

Spolu   0,00 € 
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4. Služby v oblasti zabezpečovania účasti študentov a učiteľov na vzdelávacích 

programoch a podujatiach, školeniach a súťažiach doma i v zahraničí 

        

- Klokan – matematická súťaž – účastnícky poplatok 90 žiakov                 181,80 €    

- Tlač odborných prác pre učiteľov                                                                27,61 € 

- EXPERT GENIALITY SHOW – účastnícky poplatok za žiakov             211,80 €  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spolu:          421,21 € 

 

5. Služby v oblasti zabezpečovania práce s talentovanými študentmi 

 

- Vzdelávací program Kolégioa Antona Neuwirtha - 4 žiaci            300,00 € 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spolu:                    300,00 € 

 

6. služby v oblasti zabezpečovania podmienok pre záujmovú činnosť 

študentov Gymnázia v Považskej Bystrici 

 

- príspevok na tlač školského časopisu - 2 čísla           2,287,46  € 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spolu:                 2,287,46 € 

 

         

 

7. . Správa AD ASTRA, n.o. – režijné náklady 

  

- ekonomické služby – účtovníctvo                                                          240,00 € 

- poplatok – zverejnenie v OV                                                                      4,00 € 

- propagácia školy v Novinách stredného Považia            163,42 € 

- poplatky notár                                                                                           63,50 € 

- poplatok – zmena v registri N.O.                                                             16,50 € 

- poplatky banka                                                                                       134,96 €   

- poštovné                                                                                                     3,20 €  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spolu:                625,58 € 

 

 

Rekapitulácia – náklady: 

 

1.             0,00 € 

2.         786,00 € 

3.             0,00 € 

4.         421,21 € 

5.         300,00 € 

6.      2,287,46 € 

7.         625,58 € 

 

Spolu:      4.420,25 € 
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Výdavky na správu AD ASTRA n.o.  boli schválené správnou radou ako súčasť 

finančnej časti výročnej správy. 

 

AD ASTRA n.o. poskytla finančné prostriedky len študentom a zamestnancom  

Gymnázia v Považskej Bystrici na účely určené štatútom neziskovej organizácie, 

neposkytla prostriedky žiadnej právnickej osobe. 

 

AD ASTRA n.o.  v roku 2019 nemala k dispozícii  prostriedky nadačných fondov. 

 

4.Výrok auditora k ročnej účtovnej závierke 
 

Vzhľadom  na skutočnosť, že nezisková organizácia v roku 2019 nedostala 

žiadne dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu ani z rozpočtu obce 

(príjmy z uvedených zdrojov teda neprekročili sumu 33 193€) a príjmy AD ASTRA n.o. 

za rok 2018 neboli vyššie ako 165 969 €, audit v súlade s §33 ods 3 Zákona  nebolo 

potrebné vykonať.  

 

5. Zmeny v štatúte a orgánoch neziskovej organizácie: 
 

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecno-prospešné služby  s názvom AD 

ASTRA n.o. vznikla 15.11.2002, zaregistrovaná krajským úradom v Trenčíne bola 

17.12.2002.  

V zmysle ustanovení Zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách 

poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov schválilo 

zasadnutie správnej rady, ktoré sa uskutočnilo dňa 05.11.2019, uznesením v bode č.17 

Dodatok č. 1 k štatútu neziskovej organizácie AD ASTRA n.o. vydaného dňa 15.11.2002. 

Tento dodatok mení všetky články existujúceho štatútu AD ASTRA n.o. tak, aby 

zodpovedali požiadavkám Zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách 

poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a doplňuje 

zoznam všeobecne prospešných služieb, ktoré rámci svojej činnosti AD ASTRA n.o. 

poskytuje svojim klientom. 
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Podľa tohto Dodatku č. 1 od 05.11.2019: 

1. AD ASTRA n. o. poskytuje nasledujúce všeobecne prospešné služby:  

a. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry 

2. AD ASTRA n. o. bude vykonávať popri službách podľa bodu 1 tohto článku aj 

poradenské služby a vykonávať ďalšie všeobecne prospešné aktivity súvisiace so 

službami popísanými v bode 1 tohto článku. 

3. V rámci svojej činnosti bude nezisková organizácia poskytovať svojim klientom 

najmä tieto všeobecne prospešné služby: 

a. služby v rozvoji vzdelávania študentov 4-ročného a 8- ročného Gymnázia v 

Považskej Bystrici 

b. služby v oblasti skvalitňovania vybavenia Gymnázia v Považskej Bystrici 

modernými vyučovacími prostriedkami a zlepšovania pracovného prostredia 

c. služby v oblasti zabezpečovania podmienok pre pôsobenie prednášateľov a 

školiteľov -domácich i zahraničných odborníkov na škole 

d. služby v oblasti zabezpečovania účasti študentov a učiteľov na vzdelávacích 

programoch a podujatiach, školeniach a súťažiach doma i v zahraničí 

e. služby v oblasti zabezpečovania práce s talentovanými študentmi 

f. služby v oblasti zabezpečovania podmienok pre záujmovú činnosť' študentov 

Gymnázia v Považskej Bystrici (amatérske divadielka časopis, kluby, krúžky, 

súťaže) 

g. služby v oblasti propagácie štúdia na Gymnáziu v Považskej Bystrici a výsledkov 

práce Gymnázia v Považskej Bystrici predovšetkým prostredníctvom šírenia 

informácií s využitím všetkých typov médií a prostredníctvom organizácie 

vzdelávacích a spoločenských podujatí. 

 

Orgány AD ASTRA n.o. do 05. 11 2019: 

Správna rada:  Mgr. Ľudmila Porubská - predsedníčka 

   Ing. Ján Melicherík - člen 

                              Ing Juraj Janda - člen 

Revízor:   JUDr. Stanislav Rojko  

Riaditeľka:    RNDr. Mária Vydrová 
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Orgány AD ASTRA n.o. od 05. 11 2019: 

Správna rada:  Mgr. Miluše Kollárová - predsedníčka 

   Ing. Vladimír Kollár - člen 

                              Ing. Václav Barbosa - člen 

Revízor:   JUDr. Lucia Bušfy  

Riaditeľ:    Ing. Oldřich Vaňous 

 

6. Kontakt na  AD ASTRA n.o.: 
 

Adresa: AD ASTRA n.o. 

               Školská 8  

               017  01   Považská Bystrica 

 

              telefón: 0903/508772 

              kontaktná osoba: Ing. Oldřich Vaňous - riaditeľ 

                                           e-mail: adastra.no@outlook.com 

7. Záver: 
 

Výročná správa bola vypracovaná na základe  § 34 Zákona NR SR  č. 35 z 18. 

decembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových 

organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. 

 

 

 

                                                                                     Ing. Oldřich Vaňous  

                                                                                   riaditeľ AD ASTRA n.o. 

 

        

mailto:adastra.no@outlook.com

