Študentská rada Boţeny Němcovej
občianske združenie
Technickej univerzity v Košiciach

Správa o pôsobení ŠRBN
obdobie: 01 - 06/2013

Predloţil:
Bc. Pavol Verčimák
predseda ŠRBN
2013

1. Informácie o organizácií:

Výpis
z registra organizácií
(výpis má informatívny charakter)
Identifikačné údaje
Identifikačné číslo (IČO):
Daňové identifikačné číslo(DIČ):

42245931
2023466588

Obchodné meno:

Študentská rada Boženy Němcovej
Študentský domov B.Němcovej 1,
040 01 Košice
Košice I

Adresa sídla:
Okres:

Základné charakteristiky
Právna forma:
Predmet prevažujúcej činnosti
(OKEČ):

701

Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub)

91332

Činnosti záujmových zväzov, klubov

Sektor pre národné účty:

15000

Druh vlastníctva:

6

Dátum vzniku:
Dátum zániku:

06.12.2011

Neziskové inštitúcie slúžiace
domácnostiam
Vlastníctvo združení, politických strán a
cirkví

Konkrétny cieľ činnosti:
Občianske združenie ŠRBN založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. z. o združovaní
občanov v znení neskorších predpisov si stanovuje tieto ciele združenia:
 zastrešovať študentov ubytovaných na internáte B. Němcovej
 prijíma a rieši návrhy a pripomienky členov ŠRBN,
 rozvíjať a ochraňovať duchovné a kultúrne hodnoty
 vytvárať priestor a zariadenia pre realizáciu kultúrno-spoločenského života,
 rozvíjať technické zariadenia a zručností: vzdelávacia činnosť a poradenské služby,
 podporovať výskum, vývoj, vedecko-technických služieb a informačných služieb
 zabezpečovať rozvoj informatizačnej siete v lokalite pôsobenia organizácie
 informovanosť študenta o spolupráci s externými firmami,
 poskytovať sociálnu pomoc a humanitárnu starostlivosť,
 zabezpečiť zriaďovanie a riadenie činnosti klubov ŠRBN

2. Zloţenie organizácie:
Zoznam členov
ŠRBN, B.Němcovej 1, Košice 040 01

Predseda ŠRBN:

Pavol VERČIMÁK

(SjF)

Predseda klubu IT Klub Boţenka:

Attila SOVÁK

(FEI)

Predseda klubu Študentská polícia:

Martin ŠTELLMACH (SjF)

Kultúrny referent:

Veronika ROŠKOVÁ (SjF)

Technický hospodár:

Matúš SCHNEIDER

(SjF)

Športový referent:

Filip BLAŠKO

(SjF)

Referent pre sociálne služby:

Miroslav SARVAŠ

(SjF)

Zdravotník:
Členovia klubu IT Klub Boţenka:
AttilaSovák
Jozef Stašik
Milan Guľa
Dominik Agnetin
Ladislav Vaško
Ľubomír Prokopovič
Zoltán GÖNCZI
Michal Jajčišin
Matúš Jurčišin
Členovia klubu Študentská polícia:
Martin Štellmach
František Kičák
Lukáš Gavenda
Ľuboš Tušek
Maroš Gallik
Maroš Grieš
Peter Skokan
Tomáš Bodnár
Tomáš Mlaka
Vladimír Šipoš
Martin Paulina

-

3. Činnosť Študentskej rady Boţeny Němcovej
od 01.02.2013 do 01.06.2013
vedenie predseda ŠRBN Pavol Verčimák
Február 2013
-

vytvorenie konceptu činností pre obdobie letného semestra 2013
prerokovanie plnenia činností počas letného semestra
otvorenie letného semestra 2013, informovanosť a komunikácia
plánovanie a prerozdeľovanie úloh členom ŠRBN, ciele na nové obdobie,
schválenie podpory akcie kvapka krvi pod záštitou SČK
podpora športovej činnosti - čalúnenie lavičiek v posilňovni
schválenie nákupu pracieho prášku, ktorý je k dispozícii študentom, ktorí
využívajú práčovne

Marec 2013
-

riešenie podmienečných vylúčení študentov, ktorí porušovali ubytovací poriadok
zakúpenie nových spotrebičov ako vysávače a žehlička pre ubytovaných študentov
zmeny v online prihlasovaní na využívanie práčovne
plánovanie zmien v posilňovni
porušovanie morálky v posilňovni a následné riešenie problému
hľadanie ďalších sponzorov na výstavu altánku medzi blokmi C a D
zorganizovanie Veľkonočného futbalového turnaja
nábor nových členov do študentskej rady

Apríl 2013
-

obstaranie športových potrieb
nábor nových členov študentskej polície a IT klubu
vyhotovenie a podanie nových zoznamov členov ŠRBN a jednotlivých klubov
zmena podmienok pri organizácii akcií s názvom "katedrovice"
potvrdenie objednávky výstavby altánku v priestoroch ŠD
finančný dar od dekana strojníckej fakulty v hodnote 1500,-eur
finančný dar na realizáciu akcie Rusínska zábava
plánovanie akcie „Grilovačka“ hneď po dokončení výstavby altánku
nákup potrebných vecí pre sociálne služby v ŠD
vytvorenie ankety s cieľom zistenia záujmu ubytovaných študentov

Máj 2013
-

realizácie výstavby altánku
získanie miestnosti v suteréne bloku C za účelom spoločenskej miestnosti
otváracia akcia altánku "Grilovačka"
prejednanie plánov na nasledujúci semester

4. Významné projekty za uplynulé obdobie
Pripojenie do lokálnej internátnej siete

6347 eur

Študenti môžu využívať v našom študentskom domove hneď niekoľko služieb, kde najväčšia
pozornosť patrí pripojeniu na internet.
Študenti majú túto a všetky ostatné (posilňovňa, práčovňa, účasť na sociálno-kultúrnych
akciách) služby sprístupnené pokiaľ sú členmi nášho občianskeho združenia ŠRBN a majú
zaplatený členský poplatok 27 eur. Z každej platby členského poplatku, a to na každom
internáte pod záštitou TUKE putuje 16 eur na spoločný účet ústavu UVT, z ktorého potom
čerpajú internáty po vypracovaní projektov na IT záležitosti súvisiace s bezproblémovým
chodom a neustále sa zlepšujúcou službou Internet.

Administratíva a vedenie zdruţenia

1309 eur

Táto položka má prevažné náklady na spracovanie a vedenie účtovníctva. Taktiež zahŕňa aj
poplatky za telefón, papier, poštu, cestovné náklady a iné kancelárske potreby využívané
študentskou radou ako aj ostatnými klubmi v študentskom domove.

Altánok - úpravy

1753 eur

Od Januára 2013 sme sa aktívne zapojili do myšlienky vytvoriť spoločné miesto pre trávenie
voľného času. Altánok ako sme nazvali projekt bol správnym rozhodnutím. Počas vytvárania
projektu sme oslovili aj kľúčového partnera TUKE, ktorý nám vyhovel a dostali sme
povolenie na realizáciu projektu. Strojnícka fakulta nám po prezentácii a predložení projektu
Altánok prispela sumou 1500,- Eur na realizáciu projektu. Počas 5 mesiacov sa nám podarilo
zabezpečiť dokončenie projektu a odovzdanie študentom do užívania. Podieľali sme sa aj na
sprievodných úlohách akou bola návrh projektu či jeho vizualizácia. Zároveň sme zabezpečili
doplnenie prác ako sú prístupový chodník a kvalitnej zabezpečenie dlažby. Nakoľko sa
altánok využívať aj vo večerných hodinách zaobstarali sme solárne svietidlá a v budúcnosti
plánujeme nainštalovať elektrickú prípojku.

Športové aktivity

342 eur

Združenie sa svojou aktivitou neustále usiluje aj o podporu a rozvoj telesnej aktivity a športu
pre ubytovaných študentov a členov ŠRBN, o.z. Pre zabezpečenie aktivít sme realizovali
nákup cvičebných pomôcok. Zároveň sme sa podieľali na skvalitnení služieb a podmienok
chodu posilňovne a telocvične ŠD Boženy Němcovej. Ďakujeme všetkým športovcom za
dodržiavanie cvičebného poriadku.

Spoločenské podujatia a spolupráca

766 eur

ŠRBN, o.z ako zvyčajne usporadúva v spolupráci s SČK podujatie s názvom Kvapka krvi,
počas ktorého študenti dobrovoľne darujú krv a tým pomôžu v humanitárnej oblasti. Nakoľko
sa usilujeme aj o kultúrno – spoločenskú osvetu pripravili a realizovali sme akciu pod názvom
"Grilovačka", ktorá bola otváracou akciou novopostaveného altánku, kde šlo hlavne o
budovanie komunity a vzájomné spoznávanie. Podujatie malo aj účel poslania a to v podobe
podpory detskej fakultnej nemocnice.
Reklamné predmety - Promo

461 eur

Členovia Občianskeho združenia ŠRBN a jednotlivé kluby majú vystupovať reprezentatívne,
preto sa ako každoročne objednali veci v podobe tričiek, viest, mikín, hrnčekov, pier či tašiek
s logom ŠRBN, ktorými jednotliví členovia reprezentujú svoju účasť v kluboch alebo v rade,
poprípade slúžia ako darčeky na akcie a podujatia organizované Študentskou radou Boženy
Němcovej.
Podpora organizácií

240 eur

V rámci spolupráce s organizáciami TUKE sme sa zapojili do podpory Projektu AZU.
Konkrétne sme zabezpečili fungovanie modulových prednášok "Kreatívna dielňa". Síce
malou sumou ale s jasným úmyslom zapojili do podpory projektu. Zároveň sme sa ako
organizácia zapojila do rozvoja lokálneho centra podpory na TUKE. ŠRBN, o.z. podporuje aj
iné kultúrno-spoločenské akcie, ktoré úzko súvisia aj s našimi ubytovanými študentmi a
ostatnými študentskými domovmi pod záštitou TUKE. Preto sme sa jednoznačne zhodli na
podpore Rusínskej zábavy, ktorá sa konala 12.apríla, kde vystupovali ako jeden z partnerov
podujatia.

Technické zabezpečenia

774 eur

Z dôvodu aktuálnej potreby a akútneho riešenia problémov je nevyhnutné zakúpenie
predmetov a vecí využívaných pri rôznych podujatiach. Zároveň je potrebný nákup
predmetov a zabezpečenie servisu pri poskytovaných službách ako je práčovňa či vysávače.
Spravidla sa jedná o menšie položky ako predlžovačka, žiarovky a pod. Je potrebné
poďakovať študentom, že s poskytnutými zariadeniami narábajú so súladom správneho
využívania a obsluhy.
Nákup majetku

421 eur

Vzhľadom na realizáciu projektu "Altánok" bolo potrebné zakúpiť vybavenie a preto sme sa
rozhodli investovať aj do kúpy majetku. Zakúpili sme nové sety na sedenia a tiež gril či iné
materiálne veci s tým súvisiace. Taktiež sa nakúpili nové vysávače či žehlička, ktoré sú
neustále využívané členmi združenia.

5. Hospodárenie ŠRBN obdobie: letný semester 2013
Počiatočný stav k 1.1.2013
Členské od študentov
Získané dary
Celkové náklady

1 571,- Eur
11 958,- Eur
1 500,- Eur
- 12 413,- Eur

Zostatok k 1.06.2013
ROZPIS JEDNOTLIVÝCH POLOŢIEK

2 616, - Eur

Služba Internet - UVT TUKE
Spracovanie účtovníctva
Reklamné predmety
Športové zariadenia
Kvapka krvi - Potraviny
Altánok - úpravy
Potraviny - Grilovačka
Nápoje - Grilovačka
Dar - Rusínska zábava
Dar- AZU
Kancelárske potreby
Nákup majetku
Technické zabezpečenia
Náklady na mobil
Náklady na bankové poplatky
Toner, farba do tlačiarne

6 347,- Eur
720,- Eur
461,- Eur
342, Eur
116,- Eur
1 753,- Eur
350,- Eur
300,- Eur
50,- Eur
190,- Eur
109,- Eur
421,- Eur
881,- Eur
165,- Eur
114,- Eur
94,- Eur

Náklady spolu

12 413,-Eur

Záverečné informácie:
Všetky informácie uvedené vo výročnej správe sú zároveň prehľadom aktivít, ktorým sa
chceme venovať aj naďalej. V budúcnosti sa chce ŠRBN, o.z. zamerať na zvýšenie aktivity
vedenia ŠRBN v sociálnej, kultúrnej, vzdelávacej a informatizačnej oblasti. Ďalej si
občianske združenie stanovuje nové ciele, a to zlepšenie vedenia a hospodárenia organizácie.

V Košiciach dňa 12. júla 2013

..........................................................
Pavol VERČIMÁK

