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ÚVOD 

 

Už  po tisícročia ľudia pomáhajú ľuďom, ktorí to potrebujú. Solidarita 

stále existuje a na nej je postavený aj princíp sociálnej politiky Európskej únie. 

Bez solidarity by bolo na svete viac chudobných ľudí, boli by vojny, svet by bol 

úplne iný. A práve z dôvodu solidarity sa ľudia snažia pomáhať ľuďom v núdzi, 

zabezpečovať si podmienky aj pre výchovu detí tvorbou rôznych spoločenských 

aktivít. Vytvárajú sa nové športové ihriská a zabezpečuje sa aj pomoc 

zdravotne postihnutým a starým občanom, na základe toho, že štát nedokáže 

pokryť všetky potreby solidarity.   

V dnešnej dobe, kedy  si svet hovorí, že je vyspelí, stále existujú 

medzery, ktoré hlavne štát  ako sme už uviedli nedokáže pokryť. A práve tieto 

medzery sa snaží hlavne zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách 

poskytujúcich všeobecne prospešné služby vyplňovať. Tak tomu je aj pri našej 

neziskovej organizácii, ktorá vznikla na základe potrieb regiónu Svidník na 

pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú. 

Nezisková organizácia EURO-DONO vznikla v roku 2009 a teda tento 

rok je dvanástym rokom jej fungovania. Hlavným cieľom neziskovej organizácie 

je poskytovanie všeobecne prospešných služieb podľa zákona č. 213/1997 Z. z. 

o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 

v novelizovanom znení § 2 ods. 2, teda služby na podporu regionálneho rozvoja 

a zamestnanosti.  

 Nezisková organizácia EURO-DONO, n. o. funguje už dvanásty  rok. Aj 

v minulom roku sa snažila v čo najširšej pomoci občanom, a to prostredníctvom 

rôznych projektov, do ktorých sa zapojila. A práve uvedená výročná správa 

poukazuje na aktivity, ktoré nezisková organizácia vykonávala v roku 2020.  

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,  

Forma hospodárenia:  nezisková organizácia 

Riaditeľ:   Martin Ždiňak 

 

Členovia správnej rady organizácie: 

Riaditeľ neziskovej organizácie:  Martin Ždiňák 

Správna rada:     Hana Ždiňaková, 

Anna Ždiňaková, 

Michaela Ždiňaková 

Dozorná rada:     Jaroslav Adamčík 

Revízor správnej rady:    Jaroslav Adamčík 

 

 V roku 2020 nenastali žiadne zmeny, či už v správnej rade n.o, alebo 

dozornej rade.  

 

1.1 POSLANIE ORGANIZÁCIE 

 

Účelom založenia neziskovej organizácie EURO-DONO je poskytovanie 

všeobecne prospešných služieb. Vo svojom štatúte má nezisková organizácia 

viacero všeobecných prospešných služieb, ktoré môže vykonávať. Ale medzi 

prioritné služby, ktoré vykonáva, resp. chce vykonávať 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. 

b) Vyvíjať činnosť smerujúcu proti potláčaniu základných ľudských práv a 

slobôd, odstraňovať predsudky voči obyvateľom iných rás a národností, 
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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) 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. 

e) Poskytovať základné sociálne poradenstvo ako samostatnú odbornú 

činnosť, terénnu sociálnu službu prostredníctvom terénnych programov 

a špecializované sociálne poradenstvo zamerané na cieľové skupiny  

marginalizovaných komunít“.  

f) Poskytovať opatrovateľskú službu terénnou formou pre občanov s ťažkým 

zdravotným  postihnutím,  občanov s nepriaznivým zdravotným  stavom 

a seniorov. 

g) Poskytovanie sociálnych služieb podľa Zákona o sociálnych službách 

č.448/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Zabezpečovanie 

a podpora najmä terénnych a ambulantných sociálnych služieb na 

zotrvanie prijímateľa v prirodzenom domácom prostredí. 

 

Uvedené všeobecno-prospešné služby vykonáva nezisková organizácia 

ako prioritné služby na ktoré sa zameriava.  
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2.  PREHĽAD ČINNOSTI VYKONÁVANÝCH V ROKU 2020 

 

Terénna sociálna práva v obci Kapišová 

 

Nezisková organizácia vykonávala v roku 2020  na základe podpísania 

zmluvy, zo dňa 30.01.2020, medzi Implementačnou agentúrou MPSVaR 

a neziskovou organizáciou terénnu sociálnu prácu v obci Kapišová, a to 

v zmysle  NP TSP II. Terénna sociálna práca v rámci uvedeného projektu 

sa vykonávala do 31.08.2019. Od 01.09.2019 uvedený projekt bol 

ukončený, čím nezisková organizácia prerušila vykonávanie terénnej 

sociálnej práce do konca roka 2019.  

Od podpísania novej zmluvy medzi IA MPSVaR a neziskovou 

organizáciou, sa od 03/2020, opätovne začali poskytovať sluţby pre 

znevýhodnených občanov, a to najviac marginalizovanej rómskej 

komunite v uvedenej obci.  

Terénna sociálna práca v uvedenej obci sa osvedčila, klienti získali 

veľkú dôveru, voči zamestnancovi, čím táto pomoc je ešte lepšia 

a efektívnejšia.  

Rok 2020 bol aj pre neziskovú organizáciu veľmi ťažký. Protipandemické 

opatrenia spojené s vírusom COVID-19, boli dosť obmedzujúce, pričom 

pracovníčka TSP bola v prvej línii. To sa odzrkadlilo aj na práci, pretože 

v takomto čase bolo veľmi náročné vyvíjať aktivity na pomoc tejto komunity.  

Ale aj napriek tomu, sa podarilo zabezpečiť všetky potrebné úkony 

spojené s protipandemickými opatreniami, robila sa osveta, získavali sa nové 

informácie, pričom sa zabezpečovalo aj pre túto komunitu pravidelné testovanie 

na COVID-19 a pomoc ľuďom, ktorí sa uvedeným vírusom nakazili.  

 

Denný stacionár Ladomirová 

 

Ďalšou činnosťou, ktorou sa nezisková organizácia venuje, je činnosť 

poskytujúca sociálne služby pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov 

v obci Ladomirová. Ide o „Denný stacionár Ladomirová“, ktorý funguje od 

15.01.2018. V dennom  stacionári sa poskytujú  služby pre klientov, ktorí sú 

odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, ako sociálne poradenstvo, sociálna 
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rehabilitácia, biblioterapia, muzikoterapia, aromaterapia, pracovná terapia 

a pod.  

Na základe otvorenia „Denný stacionár Ladomirová“, nezisková 

organizácia podpísala s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny „Zmluvu 

o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby 

v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej 

osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, podľa § 78a, zákona 

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2020.  

Protipandemické opatrenia súvisiace s vírusom COVID-19 sa taktiež 

odzrkadlili na poskytovaní služieb pre občanov umiestnených v dennom 

stacionári. Nemohlo sa poskytovať napr. pracovná terapia vo vonkajšom 

prostredí, nemohli sa organizovať podujatia, či už narodeninové, oslavy Deň 

žien, Deň matiek, Deň otcov a pod. Vírus COVID-19, neobišiel ani Denný 

stacionár, kde sa nakazila zamestnankyňa. Vzhľadom k tomu, že už od začiatku 

boli prijaté veľmi efektívne opatrenia na zabránenie  šírenia vírusu, okrem 

zamestnankyne sa v Dennom stacionári nenakazili žiadni klienti.  

Preto aj touto formou chceme poďakovať všetkým zamestnancom, či už 

pracovníčke TSP v Kapišovej, alebo zamestnancom Denného stacionára 

Ladomirová, že v takejto ťažkej dobe zvládli svoju prácu, aj keď museli čeliť 

oveľa väčším rizikám, ako iné profesie. 

Podobne ako po minulé roky, tak aj v roku 20 sa prostredníctvom 

neziskovej organizácie  zabezpečoval aj bezplatný rozvoz stravy občanom 

v priebehu roka, a to za spolupráce 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.  

 

Cyklistické preteky – SVIDNÍK TOUR 

 

Neodmysliteľnou každoročnou aktivitou, ktorú organizuje nezisková 

organizácia je konanie Cyklistických pretekov SVIDNÍK TOUR – Východ Road 

Liga. 

Cyklistické preteky pre amatérov a verejnosť SVIDNÍK TOUR, sa konali 

9.8.2020, zo štartom o 10:00 hod.  v priestoroch amfiteátra vo Svidníku.  
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Podotýkame, že išlo už o 9. ročník Cyklistických pretekov SVIDNÍK 

TOUR – Východ Road Liga. Čiže nezisková organizácia nelení a každoročne sa 

venuje aj podpore športu v našom regióne. .  

Podobne ako po minulé roky, aj v roku 2020 štartovali nielen ženy do 39 

rokov, ale aj do 40 rokov, kadeti (2005-2003), Elite VRL (2002-1991), Muži A 

(1990-1981), Muži B (1980-1971), Muži C (1970-1961), Muži D (1960-1956) 

a Muži E (1955 a starší).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

História cyklistických pretekov 

 

Vášnivý cyklista a riaditeľ neziskovej organizácie EURO-DONO, 

Martin Ţdiňak, ktorý má v nohách niekoľko tisíc kilometrov, pozýva 

kaţdoročne cyklonadšencov na Východ Road Ligu – seriál cyklistických 

pretekov pre amatérov v mestách východného Slovenska. 
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Ako riaditeľ n. o. p. Martin Ždiňak hovorí:  „Kedysi som hrával 

futbal, ale po zranení som sa nevedel začleniť a dostať späť do športu. 

Mal som dvakrát operované koleno. Vytiahol som z pivnice bicykel a zistil 

som, že to kolenám prospieva a regeneruje. Takto to všetko pred asi 12 

rokmi začalo. Nejaké 20 - 30 kilometrové krátke okruhy a pomaly. 

Pokračovalo to kúpou nového bicykla, neskôr ešte lepšieho a drahšieho. 

Postupne som sa tomu začal venovať naplno.“  

Okrem cestného bicykla má rád aj ten horský a sem tam zájde aj na 

turistiku. V zime preferuje plávanie, bežky a lyže, ktoré sú neoddeliteľnou 

súčasťou prípravy na cyklistickú sezónu. Robí to s radosťou, baví ho to. Rád sa 

tiež venuje rodine a svojim deťom.  

PRÍBEH VÝCHOD ROAD LIGY 

Ako ďalej p. Martin Ždiňak uvádza: „Asi pred deviatimi rokmi sme 

založili Východ Road Ligu - seriál cyklistických pretekov pre amatérov v 

mestách východného Slovenska., ktorá je ligou na území prešovského 

kraja a košického kraja. Bolo to preto, lebo slovenský pohár v cyklistike, 

ktorý organizuje SZC sa zväčša realizuje na západe Slovenska. Keď sa 

chlapci z prešovského či košického kraja chceli zúčastňovať pretekov, 

museli cestovať ďaleko. Povedali sme si, že si urobíme vlastnú ligu.  Táto 

myšlienka vznikla v našich hlavách v metropole šariša v Bardejove,“  

PRETEKÁRI SA ZLEPŠUJÚ, ÚROVEŇ SA ZVYŠUJE 

P. Martin Ždiňak uvádza, pre usporiadanie takýchto cyklistických 

pretekov sú nevyhnutné rôzne povolenia od správcov ciest, od Okresného 

úradu Prešov, od dopravných inšpektorátov Svidník a Bardejov. Musí byť 

pripravená a vyznačená trasa, pretože účasť pretekárov je medzinárodná a nie 

každý tento región pozná. „Sú k dispozícii sprievodné vozidlá, sprievodné 

motorky a dobre vyznačená trasa, ktorú pripravujeme tak, aby nikto 

nezablúdil.“  

„Organizácia VRL pretekov je takmer profesionálna s elektronickou 

časomierou. Každý pretekár má svoj čip a 15 minút po dojazde sú presné 

výsledky. Nedochádza k žiadnym omylom. V minulosti sme v našich 
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začiatkoch túto časomieru nemali, meralo sa stopkami, vznikali zbytočné 

konflikty. Teraz je to fajn.“  

VÝCHOD ROAD LIGA MYSLÍ AJ NA NAJMENŠÍCH CYKLISTOV 

VRL je seriál, ktorý ponúka väčšinou okolo 14 kôl. Okrem toho VRL 

organizuje naprieč východným Slovenskom aj detské cyklistické preteky DVRL 

a ani v tomto prípade sa nevynechal svidnícky okres. „Už 8. augusta 2020 boli 

pre deti v spolupráci s CVČ Svidník pripravené na amfiteátri vo Svidníku 

detské cyklopreteky v kategóriách od najmladších po najstarších. 

Súťaživosť týchto drobcov je úplne úžasná. Pre úplne najmenších je 

pripravená cca 150 metrová trasa, až po 3600 metrovú pre najstarších,“ 

prezradil a aj touto cestou pozval aj tých najmladších milovníkov cyklistiky na 

preteky, kde víťazom bude každý.  

PREČO PRÁVE ŠPORT A CYKLISTIKA? 

„V kategórii tkz. veteránov, od 60 rokov vyššie vidíme ľudí, ktorých 

trápia iné problémy akými sú napr. kto prišiel do cieľa skôr, že iný  má 

lepšie kolesá a pod. Poniektorí sú pritom sedemdesiatnici. Ich rovesníci 

majú iný život. Chodia po lekároch a berú lieky. Títo športovci, ktorí sa do 

tohto vyššieho veku dopracovali cyklistikou, vôbec neriešia lekárov ani 

lieky. Ich životný štýl im dopomohol k super krásnej a zdravej starobe. 

Keď vidím ako sa dá aj takýto vyšší vek prežiť v dobrej kondícii, je to 

motivujúce,“ uzavrel M. Ždiňak.  

 Čiţe riaditeľ n. o. okrem svojej práce nielen pomáha 

prostredníctvom n. o. znevýhodneným občanom, seniorom, ale a rozširuje 

povedomie športu nielen v našom regióne, ale aj na celom Slovensku.  
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3. CIELE NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE V ROKU 2020 

 

Cieľom neziskovej organizácie v roku 2020 bolo hlavne pokračovať v 

poskytovaní sociálnych  služieb v obci Kapišová, ale aj rozširovať svoje 

sociálne služby, čo sa aj podarilo, a to otvorením „Denný stacionár 

Ladomirová“. Sociálne služby nezisková organizácia poskytuje rôznym 

občanom, ktorí sú na ňu odkázaní, a to nielen pre marginalizované rómske 

komunity, ale aj iné marginalizované komunity, ako sú občania so zdravotným 

postihnutím, seniori, dlhodobo nezamestnaní a pod.  

Ďalšie ciele, ktoré nezisková organizácia chce udržiavať, je každoročne  

 zvyšovať počet účastníkov,  a to v organizovaní športového podujatia, ktoré sa  

organizuje v spolupráci s Východ road liga, amatérska cyklistická liga. Ide 

o dobrovoľné združenie občanov, ktorí jej prostredníctvom vykonávajú 

záujmové činnosti v oblasti športu, telesnej výchovy a amatérskej cyklistiky. 

Združuje organizátorov pretekov jednotlivých kôl VRL v kalendárnom roku. 

Združenie je neziskovou organizáciou.  

Uvedené ciele, ktoré si nezisková organizácia stanovila v roku 2019 na 

rok 2020, boli úspešne naplnené, pričom svojimi aktivitami vytvorila nové ciele, 

ktoré pomohli hlavne znevýhodneným občanom, ale aj zapájaním sa detí, 

mládeže, ale aj dospelých, do športových podujatí.    
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4 FINANČNÁ SPRÁVA NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE ZA ROK 

2020 

 

 Následne uvádzame finančnú správu neziskovej organizácie za rok 2020 

podľa daňového  priznania, výkazu o príjmoch a výdavkoch, ale aj výkazu 

o majetku a záväzkoch, ktoré bolo podané Daňovému úradu. 

 Daňové priznanie bolo vypracované za obdobie od 01.01.2020 do 

31.12.2020  na neziskovú organizáciu EURO-DONO, so sídlom na ul. Gen. 

Svobodu 684, 089 01  Svidník.  

 

4.1 PREHĽAD O PEŇAŢNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH 

 Následne uvádzame prehľad o príjmoch  a výdavkoch za obdobie od 

01.01.2020 do 31.12.2020.  

Príjmy Č. r. Nezdaňovaná 

činnosť 

Zdaňovaná 

činnosť 

Z vkladu zriaďovateľa alebo zakladateľa 01 X 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 1900,00,- X 

Z dedičstva 08 X X 

Z organizovaných akcií 09 X X 

Z dotácií 10 65199,- 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 60,- X 

Príjmy celkom (súčet r. 01 aţ r. 15) 16 67159,- X 

  

Ako uvádzame, príjmy boli vo výške 65199,-  €. Tieto boli použité na 

mzdy zamestnancov, ktorí boli zamestnaní  v roku 2020, a to v rámci NP TSP II. 
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Väčšia časť  finančných prostriedkov bola použitá na mzdy pre zamestnancov 

zamestnaných v „Denný stacionár Ladomirová“, ale aj na financovanie iných 

projektov, ale aj na organizovanie cyklistických pretekov.  

 

Výdavky Č. r. 
Nezdaňovaná 

činnosť 

Zdaňovaná 

činnosť 

Zásoby 17 X X 

Služby 18 X X 

Mzdy, poistné a príspevky 19 61266,- X 

Dary a príspevky iným subjektom 20 X X 

Prevádzková réžia 21 X X 

Splátky úverov a pôžičiek 22 1900,- X 

Sociálny fond 23 X X 

Ostatné 24 2715,- X 

Výdavky celkom (súčet r. 17 aţ r. 24) 25 65881,- X 

Rozdiel príjmov a výdavkov (r.16-25) 26 1728,- X 

Daň z príjmov 27 X X 

 

 Výdavky neziskovej organizácie činili finančné prostriedky na mzdy, 

poistné a príspevky  vo výške 65881,-  €. Ostatné výdavky boli v sume 2715,-  

€. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bol 1728,-  €.  

 Čiže v roku 2020 nezisková organizácie hospodárila s plusom 1728,- 

EUR.  Uvedené finančné prostriedky predstavovali  náklady na mzdy, ktoré 

nezisková organizácia dostala na prevádzkovanie „Denný stacionár 

Ladomirová“, ktoré neboli v danom roku vyčerpané.  
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4.2 STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE 

 Následne uvádzame stav majetku a záväzkov za obdobie od 01.01.2020 

do 31.12.2020.  

Majetok Č. r. 
Účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

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 8078,- 49,- 

Ceniny 07 X X 

Priebežné položky (+/-) 08 X X 

Bankové účty 09 6838 13541 

Krátk.  cenné papiere a ostatný 

krátk. finančný majetok 

10 X X 

Majetok celkom (súčet r. 01 

aţ r. 10) 

11 14916,- 13590,- 

 

Záväzky Č. r. 

 

Účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 

predch. účtovné 

obdobie 

Záväzky 12 5045,00,- 3956,00,- 

Z toho: Sociálny fond 13 X X 

           Fond prevádzky, údržby a opráv 14 X X 

Úvery a pôžičky 15 X,- X 

Záväzky celkom (súčet r. 12 a r. 15 16 5045,- 3956,- 

Rozdiel majetku a záväzkov (r.11-16) 17 9871,- 9634,- 

  

Ako môžeme sledovať v stave a pohybe majetku, za uvedené obdobie 

naša nezisková organizácia mala k 31.12.2020 majetok v hodnote 14916,-  €. 

Na bankovom účte bolo 8078,- €. Záväzky celkom  boli v hodnote 5045,- € 

a rozdiel medzi majetkom a záväzkami činil  9871,-  €.  
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5 ZMENY A  ZLOŢENIE ORGÁNOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE 

 

V roku 2020 nedošlo k zmene, ani v správnej, ani v dozornej rady 

neziskovej organizácii. Taktiež neboli žiadne zmeny v štatúte neziskovej 

organizácii, tak ako to bolo po minulé roky.  

Dá sa povedať, že situácia v neziskovej organizácii sa stabilizovala, ciele 

sú postupne naplňované a správna rada úspešne riadi neziskovú organizáciu.  
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ZÁVER 

 

Na záver možno skonštatovať, že v od roku 2009, 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 2020 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.  

 

Rok 2020 bol poznačený šírením vírusu COVID-19, ktorý poznačil nielen 

veľa rodín, ale aj ľudí. Nezisková organizácia sa nielen v súčasnosti zapája do 

podpory vakcinácie obyvateľov, a to hlavne z marginalizovaných rómskych 

komunít, čím sa prispieva k jeho šíreniu, ale hlavne k úmrtiu veľkého počtu ľudí. 

 

Výročná správa bola schválená na zasadnutí správnej rady neziskovej 

organizácie dňa 30.03.2021. 

 

 

       ..................................................... 

          Podpis a pečiatka 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 1x - Výkaz príjmov a výdavkov – rok 2020 

  1x – Výkaz o majetku a záväzkoch – rok 2020 

  1x – Schválená Účtovná závierka – rok 2020 


