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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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Prehľad činností vykonávaných v roku 2020 a ich vzťah k účelu založenia organizácie
AD ASTRA n.o. poskytla v roku 2020 verejne prospešné služby 453 študentom a 5 učiteľom
Gymnázia Považská Bystrica.
Činnosť organizácie bola v roku 2020 zameraná na:
1. služby v oblasti zabezpečovania účasti študentov a učiteľov na vzdelávacích programoch a
podujatiach, školeniach a súťažiach doma i v zahraničí
2. služby v oblasti zabezpečovania podmienok pre záujmovú činnosť' študentov Gymnázia v
Považskej Bystrici (amatérske divadielka časopis, kluby, krúžky, súťaže)
3. Iné všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry

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

31.12.2020
2902,84

31.12.2019
2451,83

352,48
2550,36

44,69
2407,14

2902,84

2451,83

2451,83
451,01

3745,29
-1293,46

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

Zdroje krytia sa v roku 2020 zvýšili o 451,01 €. Odporúča sa, aby organizácia naďalej sledovala stav
zdrojov krytia a zamerala sa na ich udržanie na úrovni roku 2020 alebo zvýšenie.

Výrok štatutárneho audítora k ročnej účtovnej závierke
Vzhľadom na skutočnosť, že príjem z verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane nepresiahol
35 000 € za účtovné obdobie, v ktorom boli tieto finančné prostriedky použité, príjem verejných
prostriedkov a podielov zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená,
nepresiahol 200 000 € a všetky príjmy neziskovej organizácie v účtovnom období, za ktoré je účtovná
závierka zostavená, nepresiahli 500 000 €, organizácia, v súlade s §33 ods. 3 Zákona č. 213/1997 Z. z.,
nie je povinná mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú štatutárnym audítorom

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
2020
3826,32
3375,31

VÝNOSY SPOLU
NÁKLADY SPOLU
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2019
3126,79
4420,25

Prehľad rozsahu nákladov v členení podľa druhu všeobecne prospešných služieb
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 143
študentom a dvom pedagógom pri celkových nákladoch 614,80 €.
Expert Geniality Show – matematická súťaž Klokan
Materiály - výroba postera pre biologickú olympiádu
Spolu

568,00
46,80
614,80

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 310 študentom a jednému pedagógovi pri celkových nákladoch 2128,00 €.
Tlač dvoch vydaní školského časopisu Rozhľad
Spolu

2128,00
2128,00

Iné všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry. Celkovo
sme v tejto oblasti poskytli služby dvom pedagógom pri celkových nákladoch 18,00 €.
Predplatné denníka N pre učiteľov spoločenských vied
Spolu

18,00
18,00

Náklady na zabezpečenie chodu organizácie boli vynaložené v celkovej výške 614,51 €.
Bankové Poplatky
Registrácia 2% - notárske poplatky
Administratíva - poštovné
Vedenie účtovníctva
Mzdy
Spolu

84,00
72,96
11,95
180,00
265,60
614,51

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 2020.
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 2020 nemala k dispozícii prostriedky nadačných fondov.
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Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov
2020
3542,32
0,00
284,00
3826,32

Príjmy z podielu zaplatenej dane
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Iné príjmy - príspevky účastníkov projektu
Spolu

2019
2926,79
200,00
0,00
3126,79

Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecno-prospešné služby s názvom AD ASTRA n.o. vznikla
15.11.2002a 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 v nasledovnom znení:
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. 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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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 bola schválená správnou radou AD ASTRA n.o. dňa 11.05.2021

Ing. Oldřich Vaňous
riaditeľ AD ASTRA n.o.
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