
Akcie  KAP-EF (júl 2011 - október 2012) 

Akcia Charakteristika 

 

Termín 

Upgrate databázy 

absolventov  

Po ŠZS 2011-12  boli zozbierané a spracované údaje 

o absolventov študijných odborov EF  

( Z: Braciník, Roch) 

 

Máj - august, 2011,  

2012 

 

Uzávierka 2% daní 

Ekonomická uzávierka finančných prostriedkov za 

nákupy v rámci 2 %. 

(Franeková, Prokšová) 

 

December 2011 

Registrácia združenia 

do databázy 

prijímateľov daní 

z príjmu - 2 percentá  

Aktivity spojené so zaregistrovaním združenia do 

registra prijímateľov daní z príjmu (2 %) na 

Notárskom úrade v Žiline  

( Z: Franeková, Braciník, Prokšová) 

December 2011 

Vianočné pozdravy Zaslanie vianočných pozdravov 

(Franeková, Berešíková) 

 

December 2011 

Výber členského  členovia, skupinoví členovia, členovia senior klubu 

(Z: Prokšová, členovia Výkonného výboru) 

 

Január 2012 

Vystavenie potvrdení  

o príjmoch pre 

zúčtovanie daní 

 

Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti 

(Z: Prokšová) 

 

Január – február 2012 

DESAM 2012 Spoluorganizátor konferencie DESAM 2012, Papradno 

- Príjem a kontrola účastníckych  poplatkov 

- Príprava objednávok (strava , ubytovanie, vydanie  

zborníka) 

Vystavenie finálnych faktúr  

Platba faktúr – daňové doklady 

Agenda na DÚ a SP 

(Z: Franeková,  Prokšová) 

September 2011 – máj 

2012 

Johnson and Controls 

Námestovo - 

spolupráca 

Prejednanie ďalšej možnosti spolupráce medzi 

Johnson and Controls a EF ŽU v Žiline s manažérkou 

Ing. Veselou 

(Z: Franeková, Litvaj) 

Marec 2012 

 

Príprava daňového 

priznania za r. 2011 

Príprava a  podrobná kontrola položiek v rámci 

daňového priznania neziskového združenia – celá 

ekonomická agenda pre DÚ podľa zákonov 

(Z: Franeková, Prokšová) 

 

Február - marec 2012 

Štatistika neziskových 

organizácií 

Podľa zákona vypracovanie podkladov pre Štatistický 

úrad SR 

(údaje o ekonomickej agende, VT, pracovníkoch web 

stránke, dobrovoľníci, atď. 

(Z: Franeková, Prokšová) 

 

Február - marec 2012 

ŽDU 2012 Účasť na schôdzkach DU-EF organizovaných p. 

Hockickom a priebežné plnenie úloh poverovaných 

pre KAP-EF 

- Príprava dohôd o VP, nahlásenie a odhlásenie 

pracovníkov  v rámci ŽDU do SP 

- Daňové odvody za pracovníkov a odvod GP a ÚP do 

SP 

- Daňové hlásenie na DÚ o zamestnanosti vodičov 

- Vydanie potvrdení pre ÚPRaSV o príjmoch  

- Vybavenie sponzora (firma JPLUS) ovocných 

nápojov pre deti 

- Poistenie detí a vodičov v UNIONE 

- Príjem a kontrola účastníckych  poplatkov 

-  Príprava objednávok (strava, ubytovanie – vodiči, 

poistenie atď.) 

- Úhrada faktúr 

( Z: Franeková, Prokšová) 

Február - august 2012 



Zverejnenie použitia 

financií získaných z 2 

percent zaplatených 

daní - rok 2010 

Príprava zverejnenia do Vestníka MO SR 

Príprava a výzva pre zamestnancov EF a fakúlt ŽU, 

aby darovali KAP-u 2 %zaplatenej dane 

 (Z:Prokšová, Pudiš, Braciník) 

Február - máj 2012 

Konferencia 

ELEKTRO 2012 

Príjem a kontrola účastníckeho poplatku 

Vystavenie daňových dokladov - finálnych faktúr pre 

našich a zahraničných účastníkov konferencie. 

Príprava podkladov pre web stránku konferencie 

Príprava objednávok (strava, ubytovanie) 

Úhrada faktúr – daňové doklady 

(Z: Franeková, Prokšová) 

Február 2012 -  máj  a 

priebežne 

 

 

 

 

 

Odborný seminár 

RÁDIO 2012 

 

Príjem a kontrola účastníckych  poplatkou 

Spoluúčasť pri zabezpečovaní: 

- ubytovacích a stravovacích služieb 

- kultúrnych podujatí 

Príprava objednávok (strava , ubytovanie doprava, 

účastnícke poplatky),  

Vystavenie finálnych faktúr 

Úhrada faktúr  

(Z: Franeková,  Prokšová) 

 

 

 

 

Február – júl 2012 

Spolupráca so SÚTN Reakcia na predloženie cenovej ponuky na realizáciu 

verejného obstarávania poskytnutia služby z oblasto 

normalizácie. 

Zmuvy o spolupráci pri preberaní noriem a ich 

priebežná administratíva ohľadom plnenia 

(Z: Franeková, Prokšová, Cengel) 

 

Apríl - december 2012 

Konferencia RTT 2012 
 

 

Príjem a kontrola účastníckeho poplatku 

Spoluúčasť pri zabezpečovaní: 

- - reklamných predmetov 

- ubytovacích a stravovacích služieb 

- kultúrnych podujatí 

- dopravy 

Príprava objednávok (strava , ubytovanie, autobusová 

doprava, účastnícke poplatky,),  

Vystavenie finálnych faktúr  

(Z: Franeková,  Prokšová) 

 

 

 

 

 

Február – október 2012 

Odborný seminár 

SYMEP, organizovaný 

katedrou  (KVES) 

Príjem a kontrola účastníckeho poplatku 

Príprava objednávok (strava, ubytovanie) 

Vystavenie daóvých dokladov a finálnych faktúr 

(Z: Braciník, Prokšová) 

September -október 

2012 

Aktivity Senior klubu 

KAP-EF 

Tiuristické akcie: 

Výstup na Gerlachovský štít 

Výstup na Slavkovský štít 

(Z: Choluj) 

September 2012 

Október 2012 

Schôdzky výkonného 

výboru KAP-EF 

Informácie o činnosti KAP-EF 

(Z:  Braciník, Franeková) 

priebežne 

Hlásenia združenia 

KAP-EF na Daňový 

úrad a do Sociálnej 

poisťovne 

Mesačné hlásenia na Daňový úrad 

Mesačné hlásenia do Sociálnej poisťovne 

(Z: Prokšová) 

priebežne 

 

Spracovala prof. Ing. M. Franeková, PhD.      Žilina, 23. 10. 2012 

predsedníčka KAP-EF 

Na vedomie: predsedovi Správnej rady KAP-EF: prof. Ing. M. Dadovi, PhD. 


