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1. ÚVOD
Nezisková organizácia DEŤÚRKOVO, n. o. so sídlom: Čapajevova 4971/11, 080 01
Prešov, IČO: 50700375 vznikla dňa 20.01.2017 na základe rozhodnutia pod č. OVVS568/2017-NO úradu v Prešove podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z . z.
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení
(ďalej len „Zákon“).
DEŤÚRKOVO, n. o poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:
a) Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti;
b) Tvorba, rozvoj a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt;
c) Výchova a vzdelávanie a rozvoj telesnej kultúry.
Hlavným cieľom DEŤÚRKOVA, n. o. je najmä: výchova a vzdelávanie detí
predškolského veku podľa princípov Montessori pedagogiky.
Orgánmi neziskovej organizácie sú:
a) Správna rada – je najvyšší orgán,
b) Riaditeľ – je štatutárnym orgánom,
c) Revízor – je kontrolný orgán.
2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2018
Počas roka 2017 DEŤÚRKOVO, n. o. realizovala/zabezpečovala nasledovné činnosti:
DEŤÚRKOVO n. o., v zastúpení Ing. Danielom Krišom založila súkromnú materskú
škole DEŤÚRKOVO na Čapajevovej ulici č. 11, 080 01 Prešov od 1.9.2017.
Súkromná materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku
v spolupráci s rodinou v súlade s ich individuálnymi a vekovými osobitosťami a vytvára
podmienky na hravú, oddychovú a záujmovú činnosť detí v predškolskom veku. Dopĺňa
rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj
osobnosti dieťaťa na základe princípov Montessori pedagogiky. Pripravuje na život v
spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Zabezpečuje prípravu
detí na povinnú školskú dochádzku.
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
DEŤÚRKOVO, n. o. 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 peňažného denníka, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov
a zaúčtovanie uzávierkových účtovných operácií
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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 DEŤÚRKOVO, n. o. zostavuje Výkaz o majetku a záväzkoch
a Výkaz o príjmoch a výdavkoch. Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku v sústave
podvojného účtovníctva a sú súčasťou daňového priznania daní z príjmov.
4. VÝROK AUDITORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
Vzhľadom na skutočnosť, že dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu a z
rozpočtu obce neprekročili v roku 2018 sumu 33 193 eur a príjmy DEŤÚRKOVO n. o. za
rok 2018 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)

46 832,33

55 833,21

Zostatok
k 31.12.2018
- 9 000,88

6. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE
Stav aktív a pasív k 31.12.2018 predstavuje sumu 2 376,61 EUR. Z toho majetok vo
výške 2 376,61 EUR pozostáva z:
a) dlhodobého majetku: 0 EUR
b) krátkodobého majetku: 5 109,12 EUR
K 31.12.2018 predstavoval (i):
1. finančný majetok čiastku 0 EUR;
2. obežný majetok čiastku 2 352,61 EUR;
3. vlastné zdroje krytia majetku čiastku -18 380,27 EUR;
4. cudzie zdroje krytia majetku čiastku 19 011,28 EUR;
5. oprávky k dlhodobému hmotnému majetku čiastku 0 EUR;
6. oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku čiastku 0 EUR
7. dlhodobé záväzky čiastku 167,13 EUR;
8. krátkodobé záväzky čiastku 18 052,49 EUR.
7. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE
Správna rada DEŤÚRKOVO, n. o. sa neuzniesla na žiadnych zmenách v štatúte ani
zložení orgánov neziskovej organizácie.
Mgr. Katarína Kukoľová
riaditeľka DEŤÚRKOVO n. o.|
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