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Neinvestičný fond

Spôsob použitia podielu zaplatenej dane
Výška použitého podielu
zaplatenej dane na tento
účel (EUR)

Účel použitia podielu
zaplatenej dane

2014

2013

prijaté v roku:

za rok:

zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto
údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb

Dar - finančný príspevok na organizačné
zabezpečenie akcie "Folklordanceaerobic"

139,74
Podpora a rozvoj telesnej kultúry
zamestnancov TUKE

1

Dar - 800 € na úhradu nákladov na vydanie
výročnej publikácie 2002/2014 - prezentácie
prác študentov , 483,10 revitalizácia učebne
W2

1283,10
Podpora vzdelávania a
príspevok na Metal inspirations
2014

2

Príspevok na organizáciu akcie "Balady a
nálady"

1500
Podpora a rozvoj kultúry
študentov a zamestnancov
TUKE

3

Príspevok na podporu činnosti speváckeho
zboru TUKE Collegium technicum a jeho
Vianočný koncert

1300
Podpora a rozvoj kultúry
študentov a zamestnancov
TUKE

4

Dar - náklady súvisiace s výučbou (adm.
potreby, tablet, cestovné, stoličky)

1457,42

Podpora rozvoja vzdelávania,
vedecko-výskumnej činnosti na
Fakulte výrobných technológií so
sídlom v Prešove

5

Dar - spolufinancovanie cestovných výdavkov
na športové akcie

540
Podpora a rozvoj telesnej kultúry
v rámci športovej organizácie
bývalých zamestnancov TUKE

6

Príspevok na odmeny za vynikajúce výsledky v
oblasti vedy a techniky

2000
Podpora vedecko-výskumnej
činnosti študentov a
zamestnancov TUKE

7

Príspevok na špirálne stabilizačné cvičenie SM
Systém

534,18
Podpora ďalšieho vzdelávania
zamestnancov Katedry telesnej
výchovy TUKE

8

Dar - revitalizácia učební, nákup výpočtovej
techniky do laboratórií, príspevok na ND pre
elektromobil

1081,74

Podpora a rozvoj telesnej
kultúry, zachovanie kultúrnych
hodnôt, podpora vzdelávania a
vedecko-výskumnej činnosti na
Fakulte elektrotechniky a
informatiky

9

Úhrada faktúr za vedenie účtovníctva (518,40
a audit ročnej účtovnej závierky (540)

1058,40Podpora činnosti fondu10

Dar - 6 000 odmeny pre študentov v súťaži
"Strojár-inovátor", spotrebný materiál na eko-
vozítko, podpora na kultúrne podujatia pre
zamestnancov fakulty

11970

Podpora a rozvoj telesnej
kultúry, zachovanie kultúrnych
hodnôt, podpora vzdelávania a
vedecko-výskumnej činnosti na
Strojníckej fakulte

11
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Príspevok na akciu poriadanú pre študentov
TUKE a iných VŠ v SR "Akademické
vzdelávanie"

250Podpora vzdelávania študentov12

Dar - revitalizácia priestorov v budove L9
(maľba, koberce, informačné tabule) na
umiestnenie historických materiálov o TUKE

2000
Podpora vedy a výskumu,
propagácie TUKE

13

25114,58Spolu:

Účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu neinvestičného
fondu Spoločnosť absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach ku dňu 31.12.2014,
na výsledky jej hospodárenia za rok končiaci k danému dátumu v súlade so zákonom o
účtovníctve.Košice, 11.marca 2015        Ing. Oľga Dienešová, audítor

Výrok auditora:
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