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ÚVOD  

  

Podmienky vzniku a právne postavenie občianskeho združenia upravuje zákon č. 83/1990 

Zb. o združení občanov v znení neskorších predpisov. Ďalej sa riadi zákonom č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve a Opatrením Ministerstva financií SR z 1. decembra 2010 č. MF/24975/201074, 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú 

založené alebo zriadené za účelom podnikania.  

  

Činnosť občianskeho združenia sa riadi stanovami, ktoré sú prístupné na stránke 

www.kreativklasov.sk   

  

Poslaním Občianskeho združenia „KREATÍV PLUS“ je zvýšenie kvality života prijímateľov 

sociálnej služby (ďalej PSS) „KREATÍVU“ Zaradenia sociálnych služieb Klasov ( ďalej „KREATÍV“ 

ZSS Klasov“).  

Prioritou je:  

1.  Podpora, rozvoj a realizovanie aktivít a podpora  materiálneho zabezpečenie rozvoja 

sociálnych služieb pre PSS „KREATÍVU“ ZSS Klasov, ktorých financovanie je zabezpečené 

mimorozpočtových prostriedkov získaných formou darov a grantov.  

2. Podpora, rozvoj a realizovanie aktivít a podpora materiálneho zabezpečenia pre rozvoj 

sociálnych služieb pre PSS „KREATÍVU“ ZSS Klasov financovaných z prostriedkov  2% daní z 

príjmu fyzických alebo právnických osôb.  

Účel použitia:         

- realizovanie športových, kultúrnych a spoločenských akcií pre PSS „KREATÍVU“ ZSS  Klasov,        

- organizovanie relaxačno-rehabilitačných aktivít a pobytov pre PSS „KREATÍVU“ ZSS Klasov,        

- skvalitnenie podmienok a prostredia pre poskytovanie sociálnych služieb PSS „KREATÍVU“   

ZSS Klasov.   

  

  

Výročná správa slúži pre vyhodnotenie úspešnosti plnenia cieľov, ktoré boli stanovené na rok 

2019. Finančná analýza príjmov a výdavkov  poskytuje informácie ako sa hospodárilo v 

občianskom združení v danom kalendárnom roku.  

  

  



2  Činnosť občianskeho združenia v roku 2019  

Činnosť občianskeho združenia (ďalej OZ) v roku 2019 prebiehala v súlade s účelom, na ktoré 

bolo OZ zriadené. Získané finančné prostriedky 2% daní z príjmu fyzických alebo právnických 

osôb boli použité na materiálne zabezpečenia, podporu, rozvoj a realizovanie aktivít PSS 

„KREATÍVU“ ZSS Klasov. Získané  finančné prostriedky boli použité v súlade so stanovami OZ. 

V nasledujúcej časti sú uvedené aktivity vychádzajúce z účelu použitia finančných 

prostriedkov:  

Výška  príjmu v roku 2019 z príspevkov od fyzických a právnických osôb, ktorí nám poukázali 

2% dane z príjmu za rok 2018 bola 9 433,59 €. Tieto príspevky budú vyčerpané najneskôr do 

konca roka 2020.   

Finančný dar od p. JUDr. Andrei Cvikovej 200,00 €. 

Zúčtovanie kladných úrokov v roku 2018 bolo 3,07  €.   

Spolu to činilo  9 636,66 €.    

 

V roku 2019 bolo  z účtu OZ vyčerpané  13 367,76 €.      

  

3  Finančná správa  

  

3.1 Účtovná závierka za rok 2019  

  

Podľa základnej právnej normy zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a podľa opatrenia MF 

SR z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74. Občianske združenie „KREATÍV PLUS“ nemalo 

na začiatku účtovného obdobia roka 2019  pohľadávky, záväzky a úvery.  

  

Majetok OZ v roku 2019 tvoril finančný majetok v členení peniaze v pokladni a na bankovom 

účte ČSOB.  

  

ku 1.1. 2019  

  

- počiatočný stav v pokladni                                                   1 427,53 € 

- počiatočný stav na účte v ČSOB                                          8 145,00 € 

 Spolu:                                                                                        9 572,53 €  

  



 3.2 Prehľad o príjmoch  

  

Príjmy OZ v roku 2019 sú rozčlenené do dvoch skupín:    

A/  2 % z daní príjmu fyzických a právnických osôb                         9 433,59 €       

B/ finančný dar       200,00 € 

C/ úroky                      3,07     €  

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

Spolu:                                                                                                       9 636,66 €.      

   

  

3.3 Prehľad o výdavkoch  

  

Celkové výdavky OZ v roku 2019 sú rozložené do dvoch skupín:  

  

- režijné výdavky                                192,90  €  

- účelovo viazané výdavky           13 174,86 €  

  

- režijné výdavky                  

  

Účel:  daňové priznanie Suma: 89,50 €   

Účel:  obchodný vestník Suma: 3,50 €  

Účel: registrácia Ministerstvo vnútra Suma: 1,60 € 

Účel: výdavkový pokladničný doklad Suma: 1,25 € 

Účel:  pokuta za predčasný výber Suma: 37,55 € 

Účel:  notársky poplatok Suma: 59,50 €  

 

Celková suma režijných výdavkov v roku 2019 bola  192,90  €.   



 

 

 - účelovo viazané výdavky        

 

 Účel: výlety, rekreácie pre klientov zariadenia v celkovej sume:  2 640,00 € 

            Rekreácia na Liptove  Suma: 1404,00 € 

           Prímorský ozdravný pobyt v Chorvátsku  Suma: 1140,00 € 

           Incheba- vianočné trhy Bratislava  Suma: 96,00 € 

            

 

Účel: preprava klientov na rôzne akcie a aktivity  Suma:  2 200,00 € 

 

Účel: aktivity v zariadení v celkovej sume: 1 387,92 € 

Boccia Suma: 118,00 € 

Rozlúčka s letom Suma: 258,08 € 

Vianočný večierok Suma: 603,44 € 

Vianočné trhy v Bratislave Suma: 408,40 € 

 

Účel: výstavba oddychovej zóny s kaplnkou Suma: 4 000,00 € 

 

Účel: materiálne vybavenie  terapií Suma:  650,94 € 

 notebooky 2 ks- 506,00 € 

 pomôcky do stolárskej dielne- 144,94 €  

 

Účel: vzdelávanie zamestnancov Suma: 50,00 € 

 

Účel: pracovné pomôcky a kancelárske potreby Suma: 94,20 €   

  

Účel: krmivo pre zvieratá Suma: 134,85 €  



 

Účel: kurz Bazálnej stimulácie a vybavenie kútikov bazálnej stimulácie Suma: 2 016,95 € 

   

Celková suma účelovo viazaných výdavkov v roku 2019  bola 13 174,86  €.  

  

 

Režijné výdavky ( poplatok u notára), účelovo viazané výdavky ( aktivity OZ v súlade so 

stanovami OZ).  

  

  

  

4 Zostatok na účte  

 

Zostatok na účte OZ „KREATÍV PLUS“ evidujeme ku  01.01. 2020 v sume:   

 

- na bankovom účte Suma: 4 766,60 € 

 

- pokladňa Suma: 1 074,33 € 

  

  

 5  Záver  

  

Touto cestou chceme poďakovať všetkým našim darcom a prispievateľom. Svojou aktivitou 

a vytváraním finančného a materiálneho zázemia  nám pomáhajú plniť ciele a poslanie OZ.   

  

Táto výročná správa je dostupná na stránke www.kreativklasov.sk  

  

Štatutár OZ   Mgr. Adriana Majorová 

Kontakt:   OZ „KREATÍV PLUS“ 951 53 Klasov 287 


