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1. ÚVOD
Nezisková organizácia Robme radosť, n.o. so sídlom: Fučíková 981/3, 914 41 Nemšová,
IČO: 5223598 vznikla dňa 01/02/2019 na základe rozhodnutia Okresného úradu v
Trenčíne podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z . z. o neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení (ďalej len
„Zákon
“).
Robme radosť, n. o poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:
1. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry:
- organizovanie workshopov, táborov, víkendových akcií, besied, prednáškovej
činnosti, odborných seminárov a iných vzdelávacích podujatí;
- tvorby inštruktážnych a metodických materiálov;
- publikačná činnosť;
- individuálne osobné a online poradenstvo;
- spolupráca na programoch s inými inštitúciami, organizáciami, či jednotlivcami
2. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť:
- realizácia projektov z grantových fondov;
- dobrovoľnícke aktivity
- predaj výrobkov
3. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- organizácia kultúrnych podujatí
4. ochrana ľudských práv a základných slobôd
- publikačná činnosť
- poradenstvo
5. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- organizovanie školení a seminárov
Hlavným cieľom Robme radosť, n.o. je najmä: pomoc ľuďom a najmä deťom, ktorí si
nedokážu pomôcť sami.
Orgánmi neziskovej organizácie sú:
a) správna rada
b) riaditeľ
c) revízor

2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA
ROK 2019
Počas roka 2019 Robme radosť, n.o. realizovala / zabezpečovala nasledovné činnosti
(zoznam činností spolu so stručným popisom):
a) Športový deň pre rodiny s deťmi, ktorého cieľom bolo efektívne trávenie voľného
času s rodinami a poukázanie na možné voľnočasové aktivity v meste Nemšová.
b) Darovanie krvi, zúčastnenie sa na odbere krvi, ktorý organizovalo občianske
združenie Dobrí Dobran v obci Dobrá 15.4.2019.
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c) Zbierka PET štuplov
d) Spolupráca na zbierke hračiek so študentami UTB v Zlíne pre znevýhodnené deti.
e) Vianoce z krabičky, projekt ktorý sme organizovali v závere roka, ktorého cieľom
bolo vyzbierať krabice s hračkami pre vybrané detské centrá.

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 Robme
radosť, n.o. účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Príprava a zostavenie
účtovnej závierky sa skladá z 3 etáp :
1etapa: prípravné práce – sem patrí zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný
rok do peňažného 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 Robme radosť, n. o. zostavuje Výkaz o majetku
a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch. Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku
v jednoduchom účtovníctve a sú súčasťou daňového priznania dani z príjmov.

4. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
Vzhľadom na skutočnosť, že dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu
a z rozpočtu obce neprekročili v roku 2019 sumu 33 193 eur a príjmy Robme radosť, no.
za rok 2019 neboli vyššie ako 165 969 eur, audit v súlade s § 33 ods. 3 Zákona vykonaný
nebol.-

5.PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOV

Celkom

Príjmy (v EUR)

Výdavky (v EUR)

1 046

626

Zostatok
k 31.12.2019
420

6. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE
Stav aktív a pasív k 31.12.2019 predstavuje sumu 346 EUR. Z toho majetok vo výške 0
EUR pozostáva z:
a) dlhodobého majetku: 0 EUR
b) krátkodobého majetku: 0 EUR
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K 31.12.2009 predstavoval (i):
1. finančný majetok čiastku 0 EUR;
2. obežný majetok čiastku 346 EUR;
3. vlastné zdroje krytia majetku čiastku 0 EUR;
4. cudzie zdroje krytia majetku čiastku 0 EUR;
5. oprávky k dlhodobému hmotnému majetku čiastku 0 EUR;
6. oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku čiastku 0 EUR
7. dlhodobé záväzky čiastku 0 EUR;
8. krátkodobé záväzky čiastku 0 EUR.

7. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE
Správna rada Robme radosť, n.o. sa neuzniesla na žiadnych zmenách v štatúte ani
zložení orgánov neziskovej organizácie.

Daša Uherková
Riaditeľ n.o.
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