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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 

Nezisková organizácia Daniela J. Krátkeho (ďalej len ako „n.o.“) vznikla dňa 29.06.2020 a bola 

zaregistrovaná Okresným úradom v Bratislave pod registračným číslom OVVS-70790/547/2020-NO. 

N.o. vznikla v súlade so zákonom č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich 

všeobecne prospešné služby, najmä na poskytovanie nasledovných druhov všeobecne prospešných 

služieb: 

a) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry 

- organizovanie workshopov, táborov, víkendových akcií, besied, prednáškovej činnosti, 

odborných seminárov a iných vzdelávacích podujatí, 

- tvorba inštruktážnych a metodických materiálov, 

- publikačná činnosť, 

- individuálne osobné a online poradenstvo, 

- spolupráca na programoch s inými inštitúciami, organizáciami a jednotlivcami 

b) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt 

- organizácia podujatí  

c) ochrana ľudských práv a základných slobôd 

- publikačná činnosť 

- poradenstvo 

d) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť 

- realizácia projektov z grantových fondov, 

- dobrovoľnícke aktivity 

- predaj výrobkov 

e) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva 

- organizovanie školení a seminárov 

- dobrovoľnícke aktivity 

f) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti 

- poradenské, konzultačné, vzdelávacie služby 

- publikačná činnosť 

 

Orgánmi neziskovej organizácie sú: 

a) Správna rada, ktorú tvorí Daniel Krátký, Prof. Dr. Peter Littmann a JUDr. Zuzana Tiliščáková 

b) riaditeľ – Juraja Galajdová (v roku 2020) 

c) revízor – Mgr. Marián Haverlík 
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Cieľom a záujmom n.o. je pomoc a podpora rozvoja nadania detí, ako aj zvyšovanie motivácie 

k ďalším voľnočasovým aktivitám a vzdelávaniu sa. Veríme, že práve záujmové krúžky rozvíjajú detskú 

osobnosť, talent, a zároveň ich učia k samostatnosti, zodpovednosti, tolerancii a spolupráci. Naša 

organizácia podporuje mimoškolské aktivity detí, krúžky, letné tábory a ďalšie záujmy detí, ktorých 

žiadatelia (rodičia/ starí rodičia) sú spätí so slovenským poľnohospodárstvom, a to ako zamestnanci, 

alebo členovia družstva. Žiadosti o finančný príspevok sa schvaľujú dvakrát ročne, na prvý a druhý 

školský rok. Žiadosti o finančný príspevok na letné tábory n.o. schvaľuje osobitne. Riaditeľ n.o. tiež úzko 

spolupracuje s lokálnymi komisiami družstiev, ktorí sú nápomocní pri schvaľovaní žiadostí.  

 

Identifikačné údaje 

Názov organizácie Nezisková organizácia Daniela J. Krátkeho 

Sídlo organizácie Galvaniho 16130/7A, 821 04 Bratislava 

IČO 53101197 

Štatutárny zástupca v roku 2020 Juraja Galajdová 

Súčasný štatutárny zástupca Mgr. Miroslava Hančaková 

 

 

2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2020 V OBLASTI 

POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 

 
Vznik Neziskovej organizácie Daniela J. Krátkeho 

Nezisková organizácia Daniela J. Krátkeho vznikla v júni 2020 a v priebehu najbližších mesiacov 

od jej založenia sa aktívne pracovalo na rozvoji a zvyšovaní povedomia tejto novovzniknutej organizácií. 

Po založení n.o. sa expedovalo takmer 20 000 listových zásielok (1100 členom 

poľnohospodárskych družstiev + 18 800 prenajímateľom pôdy), ktorých úlohou bola informovanosť 

cieľovej skupiny o novovzniknutej neziskovej organizácii.  Súčasťou zásielok bol aj magazín, ktorý mal 

priblížiť ciele a záujmy n.o., a tiež formulár na zapojenie sa do súťaže, ktorá bola zorganizovaná pri 

príležitosti založenia Neziskovej organizácie. Do súťaže sa zapojilo 82 súťažiacich, ktorí splnili podmienky 

súťaže v zmysle Štatútu. Losovanie súťaže prebiehalo na Družstve vo Vrbovom (30.09.2020) , kde sa nám 

podarilo odovzdať 25 výhier (5x darčekový kôš, 5x poukaz na nákup kníh v kníhkupectve Martinus, 1x 

domáca interiérová kamera, 1x kompletný satelitný TV set, 4x tablet, 4x poukaz na vstup do Vodného 

parku Bešeňová, 3x pobytový poukaz v Bardejovských kúpeľoch, 2x pobytový poukaz v sieti Trinity 

Hotels & Resorts). 

 

Ďalšie aktivity v tomto období boli zamerané na tvorbu a rozvoj webového portálu 

www.pomozdetom.sk , kde si mohla cieľová skupina prečítať bližšie informácie o n.o., jej vedení 

a podmienkach žiadosti o finančný príspevok.  

 

http://www.pomozdetom.sk/
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Podpora detí v prvom školskom polroku 2020/2021 

 

V roku 2020 sme prijímali žiadosti na školský polrok, ktorý sa začal 01.09.2020 a žiadatelia mohli 

požiadať o finančný príspevok do 20.09.2020. O schválení príspevku rozhodovala Správna rada, pričom 

výsledok schválenia/ neschválenia príspevku bol komunikovaný žiadateľom v termíne do 15.10.2020.  

 

V danom školskom roku bolo doručených 56 žiadostí o finančný príspevok na rozličné mimoškolské 

aktivity, ako:  tanečný krúžok, výtvarný krúžok, hudobný odbor, športový krúžok, spev, gymnastika, 

a pod. Boli sme radi, že sme mohli schváliť všetky doručené žiadosti, avšak treba poznamenať, že druhá 

polovica kalendárneho roku 2020 bola značne ovplyvnená pandémiou COVID-19. Prebiehajúca 

pandémia zmenila formu výučby detí na školách, čo malo samozrejme dopad  aj na činnosť a fungovanie 

samotných krúžkov a mimoškolských aktivít detí. Činnosť  niektorých športových a kontaktných 

mimoškolských aktivít bola úplne pozastavená, no aj napriek tomu sme boli schopní podporiť 40 

mimoškolských aktivít detí, ktoré prebiehali formou online, napr. spev, hudobný odbor, jazykové krúžky, 

gymnastika a pod. V priebehu celého školského roka nám rodičia detí zasielali fotografie a videá, aby 

nám ukázali, že aj napriek tomuto ťažkému obdobiu, majú ich deti radosť a potešenie zo svojich 

záujmových krúžkov. 

 

 Koniec kalendárneho roka sme zavŕšili odovzdaním vianočných darčekov, spoločenské hry 

Farmárska revue, ktoré boli venované Neziskovej organizácii spoločnosťou Kratky Global: Advisors, a.s. 

Hry, v počte kusov 480, boli odovzdané niektorým členom a zamestnancom poľnohospodárskych 

družstiev vybraných lokálnymi komisiami družstiev.    

 

3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV V NEJ 

OBSIAHNUTÝCH 
 

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení Nezisková 

organizácia Daniela J. Krátkeho účtuje v sústave podvojného účtovníctva. 

Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Príprava a zostavenie účtovnej závierky 

sa skladá z 3 etáp : 

1 etapa: prípravné práce – sem patrí zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok do účtovného 

denníka, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie uzávierkových účtovných operácií 

2 etapa: uzatvorenie účtovných kníh t.j. účtovná uzávierka 

3 etapa: zostavenie účtovných výkazov t.j. účtovná závierka 

Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva. Na základe 

účtovnej závierky Neziskovej organizácie Daniela J. Krátkeho bola táto dňa 30.06.2021 schválená 

správnou radou n.o. Účtovná závierka k 31.12.2020: Súvaha, Výkaz ziskov a strát a poznámky. Tieto 

výkazy tvoria účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve a sú súčasťou daňového priznania dane 

z príjmov. 
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4. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 
 

Vzhľadom na skutočnosť, že príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane  

neprekročili v roku 2020 sumu 200 000 eur a všetky príjmy Neziskovej organizácie Daniela J. Krátkeho 

za rok 2020 neboli vyššie ako 500 000 eur, audit v súlade s § 33 ods. 3 Zákona vykonaný nebol. 

 

5. PREHĽAD O VÝNOSOCH A NÁKLADOCH 
 

CELKOM VÝNOSY (V EUR)    36 947 EUR 
NÁKLADY (V EUR)                  39 683 EUR 
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA (V EUR)   – 2 736 EUR 

 

 

6. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE 
 

Stav aktív a pasív k 31.12.2020 predstavuje sumu 2 613 EUR. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

7. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE 
 

Správna rada Neziskovej organizácie Daniela J. Krátkeho sa neuzniesla na žiadnych zmenách v 

štatúte ani zložení orgánov neziskovej organizácie v roku 2020.  

 

 

 

 

AKTÍVA K 31.12.2020 PREDSTAVOVALI: 

1. NEOBEŽNÝ MAJETOK            0 EUR 
2. FINANČNÉ ÚČTY    2 591 EUR 
3. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE AKTÍV   22 EUR 

PASÍVA K 31.12.2020 PREDSTAVOVALI: 

1. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU ČIASTKU   – 2 736 EUR 
2.  CUDZIE ZDROJE KRYTIA MAJETKU ČIASTKU    5 349 EUR  
3. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE PASÍV     0 EUR 
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Vypracovala: Mgr. Miroslava Hančaková 

Ekonomickú časť vypracoval: Mgr. Marián Haverlík 

Schválené Správnou radou dňa 30.06.2021 


