
Správa o hospodárení OZ Čisté srdce v r. 2012 
          V eurách 

Počiatočný stav k 1.1.2012  Pokladňa:� 
157,61 

 

Účet (1) 

606,64 

Účet (2) 

0 

Spolu : 

764,25 

Príjmy : 910-400= 419,15-100= 8031,3-30= 9360,45-

530=8830,45 

2% dane 0 318,86 0  

Členské    26 x 5= 130 0 0  

Dary od FO  380     

Úroky v banke 0 0,29 1,3  

Dotácia z VUC 0 0 8000  

Dotácia ČS 400 100 30  

Výdavky: 912,99 657,2-430=227,2 8030,05-100na 

poistku 

9070,24 

Výdavky na aktivity:  
934,48odpočítať z pokladne: -201,58, -128,07 

604,83  1796,05  

AM/materiál na kativity 486,79 188   

AK/kuchársky 64,64    

AO/občerstvenie na aktivity 274,59    

AC/saška 22,11    
AA/vstupenky 27,00    

AAC/cestovné na výlety 59,35    

Výdavky na manažment a réžiu: 308,16    

Mzdy 
 
 6100  

Platby do poistných fondov 
 
 64,05  



OR/občerstv. Réžia 38,49    

MR/materiál réžia 167,76    

CR/cestovné réžia 28,11    
PR/poštovné réžia,,notárske a bankové  popl. 56,8 39,2 70,75  

SR/služby réžia 17,00    

Zrážková daň 
0 

0 0,2  

Dotácia ČS 

 

430   

 

 

   

Výsledok hospodárenia 2012: -239,79 

Konečný stav k 31.12.2012 154,66 368,59 1,25 524,46 
 

 

KOMENTÁR 

 

Občianske združenie Čisté srdce hospodárilo v r. 2012 s finančnými prostriedkami vo výške 8830,45 eur, ktoré získalo z príspevkov a darov, tak 

ako je uvedené v tabuľke. K dispozícii bol aj zostatok hospodárenia z r. 2011 vo výške 764,25 eur.  Hospodárenie prebiehalo jednak 

hotovostnými platbami v pokladni, ale aj cez bankové účty. V r. 2011 bol okrem pôvodného účtu ČS založený aj „projektový 

účet“, na ktorom hospodárime s prostriedkami poskytnutými z BSK na realizáciu projektu :  Záujmové a zážitkové aktivity pre deti a 

mládež ako prevencia sociálno-patologických javov.  

 

Celkové výdavky r. 2012 predstavujú sumu  9070,24 eur. Z toho výdavky vo výške 8000 eur boli vyúčtované voči BSK.  Účel použitia prostriedkov 

je zrejmý z tabuľky, kde sú podrobne roztriedené platby cez  pokladňu.  Výdavky z finančných prostriedkov cez projekt sú podrobne roztriedené 

podľa účelu použitia v tabuľke „vyúčtovanie príspevkov VUC“ ,  ktorá bola ako príloha č.3 súčasťou správy o realizácii projektu predložená na 

úrad BSK.  

 

Najvyššiu položku výdavkov na realizáciu projektu predstavujú odmeny vyplatené učiteľkám, animátorom za každodennú prácu s deťmi 

v centre. Vyplatených 6100 eur 8 ľuďom za prácu počas 12 mesiacov roku 2012 predstavuje priemerne  63,54 eur na jedného zamestnanca za 

mesiac. V centre sú prítomní dospelí animátori a učitelia denne min. 4 hodiny, pokrytie aktivít si vyžaduje aspoň 4-6 ľudí počas každého dňa, čo 

sa nám doteraz darilo ako-tak pokrývať. Treba prihliadnuť aj na nároky kladené na kvalitu a atraktivitu aktivít  počas 10 - 11 týždňov prázdnin. 



Na to sú potrební ľudia, ktorí si každú hodinu v centre poctivo nielen odpracujú, ale aj vopred  pripravia a premyslia. Podľa vedenej evidencie 

o aktivitách v centre a prítomných animátoroch a učiteľoch vyplýva,  že skutočne odvedená obetavá  práca učiteľov a animátorov v mnohých 

prípadoch prevyšuje to,  čo dostali zaplatené.  

 

 

Celkový výsledok hospodárenia – 239,79 svedčí o tom, že sme využili finančnú rezervu vytvorenú v predchádzajúcom roku. 

 

Aktivity a práca s deťmi v centre môžu prebiehať vďaka účelne vybaveným priestorom, vytvorenej  materiálnej rezerve a dostatočnej motivácii 

dospelých, ktorí sa deťom venujú. Veľká vďaka patrí aj všetkým tým členom a sympatizantom OZ Čisté srdce, ktorí mu venovali 2% svojej 

dane.  

Aj napriek použitým finančným prostriedkom, zostávajú rezervy, na riešenie ktorých by boli potrebné ochotné ruky aj financie. Napríklad práca 

správcu priestorov za symbolickú odmenu,  noví animátori, najmä na prácu s mládežou..., podmienky na organizovanie letných táborov pre deti 

a pod. 

 

Vypracoval: Ing.  Mária Biksadská 

Veľké Leváre, máj 2013 


