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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.
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ :
Štatutárny orgán – riaditeľ :

Číslo účtu:

AD ASTRA n. o.
Školská 8, 017 01 Považská Bystrica
35656492
2020981391
Ing Oldřich Vaňous
1. mája 973/5
01701 Považská Bystrica
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:
AD ASTRA n. o. poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja
telesnej kultúry. Popri týchto službách AD ASTRA n. o. vykonáva aj poradenské služby a ďalšie
všeobecne prospešné aktivity s nimi súvisiace.
V rámci svojej činnosti AD ASTRA n. o. poskytuje 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.
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Osobnosti Gymnázia – úspešný štart tradície
Projekt Osobnosti Gymnázia je novou iniciatívou, ktorej cieľom je podpora talentovaných študentov.
Zároveň účinne propaguje štúdium na Gymnáziu v Považskej Bystrici a výsledky jeho práce.
Ocenením študentských osobností chceme motivovať mladých ľudí k rozvoju svojho talentu. Chceme
zviditeľniť výsledky Gymnázia aj mimo školu. Zamestnávatelia v Považskej Bystrici, vedenie mesta
Považská Bystrica aj úspešní absolventi Gymnázia majú ďalšiu možnosť ovplyvniť výchovu budúcich
lídrov.

Bola som naozaj
prekvapená, vôbec som to
nečakala. Je to skvelý nápad,
ktorý veľmi oceňujem, povedala čerstvá držiteľka
ocenenia OSOBNOSŤ
GYMNÁZIA Valéria
Kvaššayová. - Myslím si, že je
to skvelý spôsob, ako ukázať
našim spolužiakom a
rovesníkom, že sa netreba
báť urobiť niečo naviac a
zapojiť sa do mimoškolských
aktivít, - zdôraznila.
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Prehľad činností vykonávaných v roku 2021 a ich vzťah k účelu založenia organizácie
AD ASTRA n.o. poskytla v roku 2021 verejne prospešné služby 481 študentom a 9 učiteľom
Gymnázia Považská Bystrica..
Činnosť organizácie bola v roku 2021 zameraná na:
1. služby v rozvoji vzdelávania študentov 4-ročného a 8- ročného Gymnázia v Považskej Bystrici

2. služby v oblasti zabezpečovania účasti študentov a učiteľov na vzdelávacích programoch a
podujatiach, školeniach a súťažiach doma i v zahraničí

3. služby v oblasti zabezpečovania práce s talentovanými študentmi
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4. služby v oblasti zabezpečovania podmienok pre záujmovú činnosť' študentov Gymnázia v
Považskej Bystrici (amatérske divadielka časopis, kluby, krúžky, súťaže)

5. 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.
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Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých
Ročná účtovná závierka k dátumu (€):
MAJETOK SPOLU
z toho
Pokladnica
Bankové účty

31.12.2021
7668,70

31.12.2020
2902,84

106,27
7562,43

352,48
2550,36

7668,70

2902,84

2902,84

2451,83
451,01

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU
z toho
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Výnosy budúcich období

4765,86

Vlastné zdroje krytia sa roku 2021 sa udržali na úrovni roku 2020 vo výške 2902,84 €. Odporúča sa,
aby organizácia naďalej sledovala stav zdrojov krytia a zamerala sa na ich udržanie na úrovni roku
2021.
Úplná účtovná závierka je prílohou k tejto výročnej správe.

Výrok štatutárneho audítora k ročnej účtovnej závierke
V súlade s §33 ods. 3 Zákona č. 213/1997 Z. z., AD ASTRA n.o. nie je povinná mať účtovnú závierku a
výročnú správu overenú štatutárnym audítorom vzhľadom na skutočnosť, že:
a) príjem z verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je
účtovná závierka zostavená, nepresiahol 200 000 eur,
b) všetky príjmy neziskovej organizácie v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka
zostavená, nepresiahli 500 000 eur,
c) organizácii nevyplýva povinnosť overenia účtovnej závierky podľa osobitného predpisu
v súlade s § 19 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
PRÍJMY SPOLU
z toho
Výnosy
Výnosy budúcich období
VÝDAVKY SPOLU
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2021
10010,17

2020
3826,32

5244,31
4765,86
5244,31

3375,31

Prehľad rozsahu nákladov v členení podľa druhu všeobecne prospešných služieb
Služby v rozvoji vzdelávania študentov 4-ročného a 8- ročného Gymnázia v Považskej Bystrici. Celkovo
sme v tejto oblasti poskytli služby 33 študentom a piatim pedagógom pri nákladoch 418,24€.
Študenti
0
28
5
33

Kvalitnou žurnalistikou ku kritickému mysleniu
Naša trieda číta
Winter Club of English
Spolu

Učitelia
3
2
0
5

Náklady
113,85
304,39
0,00
418,24

Služby v oblasti zabezpečovania účasti študentov a učiteľov na vzdelávacích programoch a
podujatiach, školeniach a súťažiach doma i v zahraničí. Celkovo sme v tejto oblasti poskytli služby 65
študentom a dvom pedagógom pri nákladoch 825,00€
Akadémia veľkých diel
Celoslovenská vedomostná súťaž EXPERT GENIALITY SHOW
Spolu

Študenti
10
55
65

Učitelia
1
1
2

Náklady
550,00
275,00
825,00

Služby v oblasti zabezpečovania práce s talentovanými študentmi Celkovo sme v tejto oblasti poskytli
služby 53 študentom pri nákladoch 1964,93€
Študenti
3
50
53

Cena riaditeľa školy
Osobnosti Gymnázia
Spolu

Učitelia
0
0
0

Náklady
400,00
1564,93
1964,93

Služby v oblasti zabezpečovania podmienok pre záujmovú činnosť' študentov Gymnázia v Považskej
Bystrici (amatérske divadielka časopis, kluby, krúžky, súťaže). Celkovo sme v tejto oblasti poskytli
služby 320 študentom a jednému pedagógovi pri celkových nákladoch 1248,00€.
Študenti
320
320

Školský časopis Rozhľad
Spolu

Učitelia
1
1

Náklady
1248,00
1248,00

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. Celkovo sme v tejto oblasti
poskytli služby 10 študentom a jednému pedagógovi pri celkových nákladoch 289,99€.
Webstránka www.ad-astra.sk
Osobnosť Gymnázia v regionálnych novinách
Osobnosť Gymnázia v Považskobystrických novinkách
Spolu
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Študenti
0
10
0
10

Učitelia
0
1
0
1

Náklady
0,00
289,99
0,00
289,99

Náklady na zabezpečenie chodu organizácie boli vynaložené v celkovej výške 498,15 €.
Bankové Poplatky
Registrácia 2% - notárske poplatky
Administratíva - poštovné
Vedenie účtovníctva
Mzdy
Spolu

84.00
72.96
28.39
180.00
132.80
498,15

Výdavky na všeobecne prospešné služby a na zabezpečenie chodu AD ASTRA n.o. boli schválené
správnou radou ako súčasť účtovnej závierky a finančnej časti výročnej správy za rok 2021.
AD ASTRA n.o. nemá žiadneho zamestnanca v trvalom pracovnom pomere. V roku 2021
zamestnávala jedného administratívneho pracovníka na základe Dohody o vykonaní práce na
obdobie kratšie ako 30 kalendárnych dní.
AD ASTRA n.o. poskytla služby a finančné prostriedky študentom a zamestnancom Gymnázia v
Považskej Bystrici na účely určené štatútom neziskovej organizácie. AD ASTRA n.o. neposkytla služby
ani prostriedky žiadnej právnickej osobe.
AD ASTRA n.o. v roku 2021 nemala k dispozícii prostriedky nadačných fondov.

Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov
Príjmy z podielu zaplatenej dane
Výnosy budúcich období
Zmluvy o charitatívnej reklame
Darovacie zmluvy
Osobitné výnosy - príspevky účastníkov projektu
Iné ostatné výnosy – vratky z Finančného úradu
Spolu

2021
1032,77
4765,86
1850,00
2150,00
137,50
74,04
10010,17

2020
3542,32
0,00
0,00
0,00
284,00
0,00
3826,32

Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecno-prospešné služby s názvom AD ASTRA n.o. vznikla
15.11.2002 a bola zaregistrovaná krajským úradom v Trenčíne 17.12.2002 pod č. OVVS/NO-13/2002.
V priebehu roka 2020 nedošlo v organizácii k žiadnym zmenám. Všeobecné služby, ktoré organizácia
podľa štatútu poskytuje zostávajú v platnosti.
Orgány AD ASTRA n.o. zostávajú v rovnakom zložení ako v predošlom období:
Správna rada:
Mgr. Miluše Kollárová - predsedníčka
Ing. Vladimír Kollár - člen
Ing. Václav Barbosa - člen
Revízor:
JUDr. Lucia Bušfy
Riaditeľ:
Ing. Oldřich Vaňous
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Ďakujeme Vám za podporu a spoluprácu v roku 2021

Ďakujeme za podporu i všetkým 2% a anonymným darcom!

Kontakty na AD ASTRA n.o.
Adresa:

Telefón:
Kontaktná osoba:
E-mail:

AD ASTRA n.o.
Školská 8
017 01 Považská Bystrica
0903/508772
Ing. Oldřich Vaňous - riaditeľ
adastra.no@outlook.com

Záver
Výročná správa bola vypracovaná na základe § 34 Zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
Výročná správa a účtovná závierka boli schválené správnou radou AD ASTRA n.o. dňa 26.04.2022

Ing. Oldřich Vaňous
riaditeľ AD ASTRA n.o.

Príloha: Účtovná závierka za rok 2021
a) Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva – úvodná
strana
b) Súvaha k 31.12.2021
c) Výkaz ziskov a strát za obdobie 1.1.2021 až 31.12.2021
d) Poznámky k účtovnej závierke
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