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1. Prehľad činností neziskovej organizácie vykonávaných v kalendárnom roku
Nezisková organizácia poskytovala všeobecne prospešné služby prostredníctvom
Opatrení sociálnoprávnej ochrany detí sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových
situácií v rodine, realizáciou: 14 projektov pre štátnu správu, a to ÚPSVaR SR v rámci činnosti
vykonávaných v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. v platnom znení:
Pracovali sme v priebehu roka 2020 :
-

so 60 maloletými deťmi v rámci výchovných a sociálnych programov v zmysle §17 ods.4
zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. v platnom znení,
v rámci § 11 ods.3 písm. b), bod 1 s 92 maloletými deťmi;
v rámci § 11 ods.3 písm. b), bod 2 sme pracovali so 134 deťmi;
v rámci § 11 ods.3 písm. b), bod 3 sme pracovali s 10 deťmi;

Prehľad zrealizovaných Opatrení SPODaSK
ÚPSVaR Považská Bystrica

§ 17 ods. 4

ÚPSVaR Považská Bystrica

§ 11 ods. 3. písm. b) bod 2

ÚPSVaR Dunajská Streda

§ 11 ods. 3, písm. b) bod 1

ÚPSVaR Dunajská Streda

§ 17 ods. 4

ÚPSVaR Námestovo

§ 11 ods. 3, písm. b) bod 1

ÚPSVaR Pezinok

§ 11 ods. 3, písm. b) bod 1

ÚPSVaR Piešťany

§ 11 ods. 3 písm. b), bod 2

ÚPSVaR Piešťany

§ 11 ods. 3 písm. b), bod 1

ÚPSVaR B. Štiavnica

§ 11 ods. 3 písm. b), bod 1

ÚPSVaR Ružomberok

§ 17 ods. 4

ÚPSVaR Veľký Krtíš

§ 11 ods. 3. písm. b) bod 2

ÚPSVaR Martin

§ 17 ods. 4

ÚPSVaR Trenčín

§ 11 ods. 3. písm. b) bod 2

ÚPSVaR Malacky

§ 11 ods.3 písm. b), bod 1

Poskytovali sme aj supervízie pracovníkom Kľúč, n. o., pre pracovníkov zariadenia sociálnych
služieb DSS Nestor, o. z..
Získali sme v roku 2020 dotáciu v rámci predloženej Žiadosti o poskytnutie dotácie na
podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácie na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately z MPSVaR SR príspevok 6300,00 € účelovo viazané na mzdu
a odvody pre 1 odborného pracovníka na plný pracovný úväzok na 9 mesiacov
Dňa 29.7.2020 bol ukončený zmluvný vzťah s IA MPSVaR SR na základe nášho
oznámenia o nesúhlase s hromadnou zmenou zmluvy o poskytnutí NFP projekt s názvom
„Skompetentnenie rodiny“, číslo ITMS2014+: 312041G560.
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Bola nám poskytnutá vo výške 1544,0 € z MPSVaR SR dotácie podľa § 11a NV SR č.

103/2020 Z. z. v znení NV SR č. 271/2020 Z. z. ako odmeny pre zamestnancov, ktorí
vykonávali prácu v čase Covid karantény v prvej vlne .
K 31.12.2020 sme mali 1 zamestnanca na hlavný pracovný pomer, 2 osoby na dobu
určitú na hlavný PP a 28 osôb na dohodu o vykonaní práce a dohodu o pracovnej činnosti.
2. Zmeny v zložení orgánov neziskovej organizácie v priebehu roka n e d o š l o.
Členovia správnej rady:
1. Mgr. Ivana Groman, /predseda/
2. Mgr. Petra Procházková /člen/
3. Mgr. Monika Ráb /člen/
Revízor:
JUDr. Marcela Szabóová
3. Ročná účtovná závierka, prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch, stav a pohyb
majetku a záväzkov neziskovej organizácie
Podľa ustanovení o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú
založené alebo zriadené na účel podnikania účtuje v sústave podvojného účtovníctva, zostavuje
účtovnú závierku a predkladá audítorovi a príslušnému daňovému úradu v termínoch pre
podávanie daňových priznaní k dani z príjmov:
SÚVAHA:
Aktíva celkom
Neobežný majetok Obežný majetok - pokladnica
- bankové účty

13 216,99
0,00
50,49
13 166,50

Pasíva celkom
Vlastné zdroje krytia – základné imanie
- peňažný fond
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov
Výsledok hospodárenia za úč.obd.
Cudzie zdroje- záväzky voči dodávateľom
- ostatné záväzky
Časové rozlíšenie - výdavky bud.období

13 216,99
66,38
48 000,00
-37 348,88
-8 335,06
347,20
4 647,29
5 840,06

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Výnosy celkom
- príjmy z činnosti projektov n.o.
- tržby za činnosť supervízie
- tržby z predaja DHM
- prijaté dary

232 479,48
225 269,48
710,00
1 500,00
5 000,00

Náklady celkom
- mzdy

240 814,54
114 167,15
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- zákonné soc. a zdravot. poistenie
- kancelárske potr.
- režijný materiál
- cestovné
- telefón
- poštovné
- prepravné (autobusová doprava)
- účtovné služby
- ubytovanie, strava
- nájom
- vstupné
- notárske služby, overov. listín
- vzdelávanie, kurzy, školenia
- ostatné služby
- Iné nákl. (bank.popl, poistné...)
- odpisy

34 848,96
847,93
1 532,62
26 427,33
306,09
340,70
5 197,08
12 708,00
8 806,80
2 150,00
665,90
105,67
1 440,00
22 128,26
563,34
2 818,00

Rozdiel výnosov a nákladov/Výsledok hospodárenia – 8 335,06 Eur.
3.1. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
účet

Stav k 1.1.2020
(v EUR)

Príjmy (v EUR)

Výdavky (v EUR)

Zostatok k 31.12.2020
(v EUR)

Pokladňa

74,45

87 499,44

87 523,40

50,49

Bankové
účty

16 053,99

279 820,78

282 708,27

13 166,50

3.2. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov
Výnosy z vlastnej činnosti
Výnosy z darov
Výnosy z dotácii

710,00 EUR
5 000,00 EUR
225 269,48 EUR

3.3. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie
Stav aktív a pasív k 31.12.2020 predstavuje sumu 13 216,99 EUR.
Z toho aktíva vo výške 13 216,99 EUR tvorí:
1.
dlhodobý majetok:
0,00 EUR
2.
krátkodobý majetok: 13 216,99 EUR
K 31.12.2020 predstavoval (i) pasíva :
1.
vlastné zdroje krytia majetku čiastku
2.
cudzie zdroje krytia majetku čiastku
Z toho:
dlhodobé záväzky čiastku

2 382,44 EUR
4 994,49 EUR
0,00 EUR
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3.

krátkodobé záväzky čiastku
výdavky budúcich období

4 994,49 EUR
5 840,06 EUR

V Bratislave dňa 12.3.2021
Spracovala: PhDr. Dana Maňasová, PhD.
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