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1. Úvod 

Združenie ALBERT pre podporu FzaSP TUvT bolo zaregistrované na Ministerstve 

vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-33565 dňa 14.04.2009 
  
Činnosť občianskeho združenia sa riadi stanovami, ktoré sú prístupné verejnosti na 
požiadanie u štatutárneho zástupcu Dr. Pekarčíkovej v sídle občianskeho združenia (prípadne 

emailom na albert@truni.sk) a na internetovej stránke Združenia ALBERT pre podporu FZSP 

TUvT http://ozalbert.webgarden.cz 

 
Poslaním občianskeho združenia je organizácia vzdelávacích, osvetových, spoločenských, 
rekreačno-ozdravných a športových aktivít zameraných na minimalizáciu dopadov astmy, 
alergií a porúch imunitného systému a príbuzných ochorení na kvalitu života pacientov 
trpiacich s týmito ochoreniami s cieľom zvýšiť povedomie širokej verejnosti o týchto 
civilizačných chorobách.  

 
Výročná správa dáva priestor pre vyhodnotenie úspešnosti plnenia cieľov, ktoré boli pre rok 
2012 stanovené v jednolivých oblastiach. Podrobná finančná analýza príjmov a výdavkov 
poskytuje informácie, ako sa počas roka 2012 v občianskom združení hospodárilo.  

 
 

2. Činnosť občianského združenia Albert pre podporu FZaSP TUvT v 
roku 2012 

Činnosť občianskeho združenia v roku 2012 prebiehala v súlade s účelom, na ktorý bolo 
združenie zriadené. Bol navrhnutý predbežný plán aktivít na najbližšie obdobie. Členmi 
združenia (okrem 4 zakladateľov) bolo 12 fyzických osôb. 

 

Menný zoznam členov združenia je nasledovný: 

prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc., Prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., Prof. MUDr. Bohumil 
Chmelík, PhD., PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD., Doc. PhDr. Marta Vaverčáková, PhD., MPH, 
doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD., Mgr. Tibor Pekarčík, PhDr. Andrej Kállay, PhD., PhDr. 
Zuzana Fialová, PhD., Mgr. Marek Psota, Mgr. Miroslav Švaro, PhDr. Eva Nemčovská, PhD., 
PhDr. Marek Majdan, PhD., PhDr. Lenka Jančovičová, PhD., PhDr. Kristína Grendová, PhD., 
doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD. 

 

3. Finančná správa  

Ročná účtovná závierka  
Podľa základnej právnej normy zákona č. 431/2002 Zb. Z. O účtovníctve opatrenia MF SR č. 
22 502/2002-92 zo dňa 10. decembra 2002.  
Občianske združenie nemalo na začiatku účtovného obdobia 2012 pohľadávky, záväzky a 
úvery.  
Majetok občianskeho združenia tvoril finančný majetok v pokladni a v dvoch bankových účtoch 
vedenách vo VÚB, a.s., Hlavná 31, Trnava. Ku dňu 31.12.2012 bol stav v pokladni 9,32 EUR a 
na bankovom účte č. 2602423456/0299 v sume 1517,28 €  a  č. 2810109656/0200 v sume 
30,35 €. 

 
Prehľad príjmov v roku 2012 
A. Príjem z 2% za rok 2011 

         1956,16 € 
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B. Členské príspevky     
Spolu      298 € 

 
C. Úroky 
 bežný účet      0,72 € 

D. Zbierka       72,96 € 

E. Ostatné        50 € 

SPOLU        2377,84€ 

 

Prehľad výdavkov v roku 2012 

Výdavky na správu (bankové a poštové poplatky)  91€ 

Tlač a grafické služby     739,60 € 

Pokrytie nákladov v Kwale (cestovné na kurzoch,  780 € 

nákup literatúry, spotrebného materiálu a pod.)     

Účasť na konferencií      50 € 

SPOLU        1660,6€ 

 

4. Záver 

Táto správa je dostupná verejnosti a je uverejnená na webovej stránke Združenia ALBERT 
pre podporu  FZaSP TUvT na http://ozalbert.webgarden.cz 

Touto cestou chceme poďakovať všetkým 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.  

 
Kontakt:  
Združenie ALBERT pre podporu FzaSP TuvT, Univerzitné námestie 1, 917 01 Trnava 
PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD., MPH – štatutárny zástupca 
email: albert@truni.sk 
web stránka: http://albert.truni.sk  alebo http://ozalbert.webgarden.cz 
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