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ÚVOD
Solidarita je jedným z hlavných princípov zachovania ľudskosti človeka.
Bez solidarity by nielen naša spoločnosť, ale aj celý svet boli na pokraji zániku.
Čím viacej ľudí je solidárnych, tým viac je človek – človekom. A aj
u z uvedeného dôvodu sme my ako nezisková organizácia, začali vykonávať
verejno-prospešnú činnosť, ktorá je zameraná hlavne na pomoc ľuďom nielen
v núdzi, ale aj starým a bezbranným.
Naša nezisková organizácia

sa snaží uplatňovať princíp solidarity

v spoločnosti a snaží sa pomáhať ľuďom v núdzi, zabezpečovať podmienky pre
výchovu detí tvorbou rôznych spoločenských aktivít a pod. Táto pomoc vzniká
hlavne na základe toho, že štát nedokáže pokryť všetky potreby solidarity.
Najmä v dnešnej dobe, kedy

si svet hovorí, že je vyspelí, stále existujú

medzery, ktoré štát ako sme už uviedli nedokáže pokryť. A práve tieto medzery
sa snaží riešiť zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Tak tomu je aj pri našej neziskovej
organizácii, ktorá vznikla na základe potrieb regiónu Svidník na pomoc ľuďom,
ktorí to potrebujú.
EURO-DONO, n. o.

vznikla v roku 2009 a teda rok 2012 je štvrtým

rokom jej fungovania. Cieľom neziskovej organizácie je poskytovať všeobecne
prospešné služby, podľa platných legislatívnych noriem na Slovensku.
Uvedená výročná správa je vypracovaná na základe zákona č. 213/1997
Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
a to podľa § 34 ods. 1 a 2.
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1 IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov organizácie:

„EURO-DONO, n. o.“

Sídlo organizácie:

Gen. Svobodu 684/11, 089 01 Svidník

Zakladateľ:

Martin Ždiňak,

Kontakt:

tel.: 0903 397 414,

Forma hospodárenia:

nezisková organizácia

Riaditeľ:

Martin Ždiňak

Členovia správnej rady organizácie:
Riaditeľ neziskovej organizácie:

Martin Ždiňák

Správna rada:

Hana Ždiňaková,
Anna Ždiňaková,
Mgr. Katarína Cuperová

Dozorná rada:

Jaroslav Adamčík

Revízor správnej rady:

Jaroslav Adamčík

1.1 POSLANIE ORGANIZÁCIE

Účelom založenia neziskovej organizácie EURO-DONO je poskytovanie
všeobecne prospešných služieb. Medzi všeobecne prospešné služby, ktoré
vykonáva nezisková organizácie, a ktoré sa nielen v jej zakladacej listine, ale aj
v štatúte neziskovej organizácie patria:
a) v spolupráci so štátnymi a súkromnými poskytovateľmi zdravotnej a inej
sociálnej starostlivosti, zabezpečovať komplexnú starostlivosť starým,
zdravotne, mentálne a hendikepovaným ľuďom, s cieľom skvalitnenia,
uľahčenia a zabezpečia ich každodenných životných potrieb ako aj
zabezpečenie

ich

opätovnej

integrácie

do

spoločnosti;

pomáhať

zmierňovať a odstraňovať následky živelných katastrof.
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b) vyvíjať činnosť smerujúcu proti potláčaniu základných ľudských práv a
slobôd, odstraňovať predsudky voči obyvateľom iných rás a národností,
prispievať k ich spokojnému spolužitiu s väčšinovým obyvateľstvom po
všetkých stránkach vzájomných spoločenských interakcií.
c) zvyšovať

vzdelanostnú

úroveň

hlavne

u

znevýhodnených

skupín

obyvateľstva, dlhodobo nezamestnaných, Rómov, občanov so zdravotným
postihnutím s cieľom zvýšenia ich konkurencieschopnosti na trhu práce;
predchádzanie a zmierňovanie následkov civilizačných chorôb zvyšovaním
uvedomelosti ľudí k potrebe pravidelného športovania a dodržiavania
zásad zdravého životného štýlu, potláčať nežiaduce správanie u detí
propagáciou a vzbudzovaním ich záujmu o telesnú kultúru a šport.
d) uchovávanie

a prezentácia ľudových

tradícií

jednotlivých

regiónov

Slovenska a tradícií národnostných menšín žijúcich na Slovensku; ochrana,
obnova a prezentácia kultúrnych a historických pamiatok, pamätníkov,
historických hodnotných artefaktov a turisticky atraktívnych miest; obnova
a údržba vojenských cintorínov, vojnových hrobov a pamätníkov.
e) zvyšovanie podielu tvorby energií z alternatívnych zdrojov; podpora
vývoja, výskumu a poradenstvo v oblasti výroby energií z alternatívnych
zdrojov;
f) zvyšovanie informovanosti obyvateľov jednotlivých oblastí Slovenska o
spoločenskom a kultúrnom dianí prostredníctvom elektronických a
printových médií.
g) uľahčenie prístupu zo strany konečných žiadateľov k prostriedkom
štrukturálnych fondov, grantov a k prostriedkom štátnej podpory z cieľom
zabezpečenia

rozvoja

jednotlivých

regiónov

Slovenka;

zlepšenie

zahraničnej prezentácie Slovenska, jeho jednotlivých krajov, VUC, miest a
obcí, ako aj zaujímavostí, pamätihodností a turisticky atraktívnych miest;
zvýšenie návštevnosti jednotlivých častí Slovenska zo strany zahraničných
turistov.
Ďalej nezisková organizácia poskytuje aj všeobecne prospešné služby
v týchto oblastiach:
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1. Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych
hodnôt
2. Ochrana ľudských práv a základných hodnôt
3. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
4. Tvorba a ochrana životného prostredia
5. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Môžeme pritom konštatovať, že už štvrtým rokom sa zameriavame na
pomoc starším občanom, ale aj občanov s ťažkým telesným a zdravotným
postihnutím. V priebehu roka 2012 sme sa snažili naplňovať cieľ neziskovej
organizácie a okrem pomoci starším občanom, občanom so zdravotným
postihnutím

sme

pomáhali

aj

deťom

a občanom

pochádzajúcim

z

marginalizovaných rómskych komunít, ktorých je nielen v meste Svidník, ale aj
v celom okrese značná časť.

6

2 PREHĽAD ČINNOSTI VYKONÁVANÝCH V ROKU 2012
V roku 2012 sa nezisková organizácia EURO-DONO snažila pokračovať
v nabehnutom tempe a v priebehu uvedeného roku poskytovala naďalej
celoročne sociálne služby v meste Svidník a v okolitých obciach, a to hlavne
formou organizovania spoločného stravovania pre dôchodcov a občanov so
zdravotným postihnutím. Zabezpečovali sme bezplatný rozvoz stravy uvedeným
občanom v priebehu roka. Na uvedené pracovné činnosti sme zamestnali
jedného zamestnanca, ktorý bol evidovaným znevýhodneným uchádzačom
o zamestnanie na úrade práce.
Rozvoz stravy sa zabezpečoval prostredníctvom súkromnej firmy
Reštaurácia MARTIN, Martin Ždiňak, Sov. Hrdinov 629/113, 089 01 Svidník.
Uvedená firma poskytovala a poskytuje aj v súčasnosti motorové vozidlo
a pohonné hmoty pre rozvoz stravy zdarma. Naša nezisková organizácia
zabezpečila pracovníka, ktorý stravu rozvážal.
V priebehu roku 2012 sme sa snažili sme sa zapojiť aj do rôznych
projektov. Medzi takéto projekty patrilo aj projekt prostredníctvom Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Opatrenie 2.1 Podpora SI osôb
ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom
rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na MRK. Pretože projekt sa
zo strany Európskeho sociálneho fondu niekoľko krát presúval, tak uvedený
projekt sme podávali až v roku 2013 a bližšie informácie o ňom budú uvedené
vo Výročnej správe za rok 2013.
Na základe spolupráce s neziskovou organizáciou HKK SK sme realizovali
v mesiaci október – november 2012 petičnú akciu na záchranu vrátenia
právomoci ÚPSVaR Bardejov, detašovanému pracovisku Svidník. Tieto náhle
prešli na ÚPSVaR Bardejov, čím sa poškodilo nielen nezamestnaným, ale aj
súkromným podnikateľom a starostom obcí vo vybavovaní rôznych príspevkov
na podporu zamestnanosti. Pretože všetci nielen nezamestnaní občania museli
od 01.09.2012 príspevky na podporu zamestnanosti vybavovať v meste
Bardejov, premietlo sa to nielen vo zvýšení ich finančných

nákladov na
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cestovné, ale aj času na vybavovanie príspevkov. Petícia bola odoslaná
Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny a na základe nej bola tlačová
konferencia, za účasti ministra PSVaR p. Richtera, ktorý prisľúbil nápravu
a vrátenie kompetencií naspäť do okresného mesta Svidník.
Petičná akcia bola úspešná a časť kompetencií sa vrátilo naspäť do
okresného mesta Svidník, čím sa podarilo neziskovej organizácii naplniť jej
hlavný cieľ, a to pomoc občanom.
Naďalej

pokračovala

spolupráca

s partnermi

iných

mimovládnych

neziskových organizácií. Spolupracovalo sa s neziskovou organizáciou Spojme
srdcia pre zdravie, ale aj spoločnosť psoriatikov a atopikov Slovenska, klub
Svidník. Spoluprácu sme viedli aj s Mestským úradom vo Svidníku pri riešení
pretrvávajúcej nepriaznivej situácie, ktorá vznikla na základe zbúrania bytového
domu občanov pochádzajúcich z marginalizovanej rómskej komunity ešte v roku
2010, a to pri zabezpečení dovozu stravy, ošatenia a podobne.

3 CIEĽ ORGANIZÁCIE V ROKU 2012
Cieľom organizácie v roku 2012 bolo naďalej dostávať neziskovú
organizáciu do povedomia ľudí a tak ju zviditeľňovať v našom regióne. Ďalším
cieľom bolo rozšíriť pôsobenie neziskovej organizácie v zabezpečovaní projektov
podporujúcich kultúru a oddych pre občanov. Aj keď sa stanovený cieľ
nepodarilo celkom naplniť, aj tak sme úspešne zvládli uvedené obdobie
a v nasledujúcom období sa budeme zameriavať na získanie finančných
prostriedkov z Európskych fondov na pomoc nielen mestám, obciam, ale aj
občanom žijúcim v našom regióne.
Ďalším základným cieľom neziskovej organizácie bolo spolupracovať
s inými neziskovými organizáciami, občianskymi združeniami, ale aj školami
v regióne. Hlavným cieľom bolo pomáhať nielen dôchodcom, ale aj občanom so
zdravotným postihnutím pri ich stravovaní, a to zabezpečením bezplatného
dovozu stravy k nim domov, čo sa nám podarilo v priebehu skoro celého roka.
Na uvedenú činnosť sme mali zamestnaného jedného zamestnanca.
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4 FINANČNÁ SPRÁVA NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE ZA ROK
2012
Následne uvádzame finančnú správu neziskovej organizácie za rok 2012
podľa daňového

priznania, výkazu o príjmoch a výdavkoch, ale aj výkazu

o majetku a záväzkoch, ktoré bolo podané Daňovému úradu dňa 18.03.2013.
Daňové priznanie bolo vypracované za obdobie od 01.01.2012 do
31.12.2012 na neziskovú organizáciu EURO-DONO, so sídlom na ul. Gen.
Svobodu 684, 089 01 Svidník.

4.1 PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH
Následne uvádzame prehľad o príjmoch

a výdavkoch za obdobie od

01.01.2012 do 31.12.2012.
Príjmy

Č.r.

Nezdaňovaná

Zdaňovaná

činnosť

činnosť

Z vkladu zriaďovateľa alebo zakladateľa

01

1 400,-

X

Z majetku

02

X

X

Z darov a príspevkov

03

X

X

Z členských príspevkov

04

X

X

Z podielu zaplatenej dane z príjmov

05

X

X

Z verejných zbierok

06

X

X

Z úverov a pôžičiek

07

X

X

Z dedičstva

08

X

X

Z organizovaných akcií

09

X

X

Z dotácií

10

X

X

Z likvidačného zostatku inej účtovnej jednotky

11

X

X

Z predaja majetku

12

X

X

Z poskytovania služieb a predaja vlast. výrob.

13

X

X

Fond prevádzky, údržby a opráv

14

X

X

Ostatné

15

X

X

Príjmy celkom (súčet r. 01 až r. 15)

16

1 400,-

X
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Ako uvádzame, príjmy boli vo výške 1 400,- €. Tieto boli použité na mzdu
zamestnanca, ktorý bo zamestnaný v roku 2012.

Výdavky

Č.r.

Nezdaňovaná

Zdaňovaná

činnosť

činnosť

Zásoby

17

X

X

Služby

18

X

X

Mzdy, poistné a príspevky

19

2 546,92,-

X

Dary a príspevky iným subjektom

20

X

X

Prevádzková réžia

21

X

X

Splátky úverov a pôžičiek

22

X

X

Sociálny fond

23

X

X

Ostatné

24

77,49,-

X

Výdavky celkom (súčet r. 17 až r. 24)

25

2 644,41,-

X

Rozdiel príjmov a výdavkov (r.16-25)

26

- 1 244,41,-

X

Daň z príjmov

27

X

X

Výdavky neziskovej organizácie činili finančné prostriedky na mzdy,
poistné a príspevky vo výške 2 546,92,- €. Ostatné výdavky boli v sume 77,49,€, pričom vklad zriaďovateľa a lebo zakladateľ činil 1 400,- €. Rozdiel medzi
príjmami a výdavkami bol – 1 244,41,- €.
Čiže

v roku

2012

nezisková

organizácie

hospodárila

s mínusom.

V budúcom období chceme zamestnať viac zamestnancov a zvýšiť tak príjem
neziskovej organizácie, ktorý bude použitý na zvýšenie aktivít a všeobecne
prospešných služieb našou neziskovou organizáciou.
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4.2 STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
Následne uvádzame stav majetku a záväzkov za obdobie od 01.01.2012
do 31.12.2012.
Majetok

Č.r.

Účtovné

Bezprostredne

obdobie

predchádzajúce účtovné
obdobie

Dlhodobý nehmotný majetok

01

X

X

Dlhodobý hmotný majetok

02

X

X

Dlhodobo finančný majetok

03

X

X

Zásoby

04

X

X

Pohľadávky

05

X

X

Peniaze

06

13,14,-

Ceniny

07

X

X

Priebežné položky (+/-)

08

X

X

Bankové účty

09

9,36,-

826,-

Krátkodobé cenné papiere

10

X

X

11

22,50,-

1 247,-

421,-

a ostatný krátkodobý finančný
majetok
Majetok celkom (súčet r. 01
až r. 10)

Záväzky

Č.r.

Bezprostredne
Účtovné

predch. účtovné

obdobie

obdobie

Záväzky

12

X

1 176,-

Z toho: Sociálny fond

13

X

X

14

X

X

Úvery a pôžičky

15

X

X

Záväzky celkom (súčet r. 12 a r. 15

16

X

1 176,-

Rozdiel majetku a záväzkov (r.11-16)

17

22,50,-

71,-

Fond prevádzky, údržby a opráv

11

Ako môžeme sledovať v stave a pohybe majetku, za uvedené obdobie
naša nezisková organizácia mala k 31.12.2012 majetok v peniazoch v hodnote
13,14,- €. Na bankovom účte bolo 9,36,- €. Majetok celkom činil 22,50,- €.
Záväzky boli v hodnote 0,- € a rozdiel medzi majetkom a záväzkami činil
22,50,- €.
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ZMENY

A

ZLOŽENIE

ORGÁNOV

NEZISKOVEJ

ORGANIZÁCIE
Správna rada sa neuzniesla na zmenách v štatúte. Uzniesla sa iba na
zmene v Zakladacej listine neziskovej organizácie, kde v čl. V. sa uzniesla na
zmene v zložení orgánov neziskovej organizácie správnej rady. Člen správnej
rady Mgr. Vladislav Cuper podal žiadosť o odstúpenie z postu člena správnej
rady, čo správna rada akceptovala a Mgr. Vladislav Cuper prestal byť členom
v správnej rade neziskovej organizácie.
Správna rada vymenovala nového člena správnej rady, a to Mgr. Katarínu
Cuperovú ako nástupcu za Mgr. Vladislava Cupera.
Z predloženej výročnej správy a výroku nezávislého audítora vyplýva, že
nezisková organizácia hospodárila v roku 2012 efektívne s uvedená efektívnosť
sa odrazila aj na hospodárení v priebehu roka 2012.
Výročná správa bola prerokovaná a schválená správnou radou dňa
15.06.2013.
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ZÁVER
Na záver možno skonštatovať, že i v pomerne krátkom čase fungovania
neziskovej organizácie, boli vybudované dobré základy pre bezproblémové
fungovanie neziskovej organizácie v nasledujúcich rokoch s cieľom naplnenia
účelu, na ktorý bola nezisková organizácia založená.
V roku 2012 nezisková organizácia mala niekoľko aktivít,

ktoré boli

úspešne realizované. Veríme, že v ďalšom období bude nielen počet
zamestnancov narasť v neziskovej organizácii, ale aj počet aktivít a finančné
zdroje pomocou ktorých môžeme zlepšovať všeobecne prospešné služby, ktoré
naša nezisková organizácia vykonáva. Veríme, že výsledky, ktoré sme v tomto
období získali, budú v ďalšom období ešte pozitívnejšie.

Výročná správa bola schválená na prvom zasadnutí správnej rady
neziskovej organizácie dňa 15.06.2012.

.....................................................
Podpis a pečiatka

Prílohy:

1x - Výkaz ziskov a strát – rok 2012
1x – Výkaz o majetku a záväzkoch – rok 2012
1x – Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby – rok 2012
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