
Správa o hospodárení OZ Čisté srdce za rok 2013 
          v eurách 

Počiatočný stav k 1.1.2013  Pokladňa: 

154,66 

 

Účet (1) 

368,59 

Účet (2) 

1,25 

Spolu : 

524,46 

Príjmy :     

2% dane 0 405,24 0  

Členské   23 x 5= 115 0 0  

Dary od FO /dobrovoľné vstupné na podujatia 440+86 526  0 0  

Úroky v banke 0 0,03 0,31  

Dotácia z VUC 0 0 10000  

Dotácia Orange 0 300 0  

spolu 641 705,27 10000,31 11346,58/11871,04 

Výdavky:     

Výdavky na aktivity:      

AM/materiál na aktivity s deťmi 418,93 139,93   

AK/kuchársky+občersvenie deťom 164,51    
AC/dobrovoľníci 39,60    

AA/vstupenky 26,00    

AAC/cestovné na výlety 93,62    

Služby k aktivitám 0 108 280  

Výdavky na manažment a réžiu: 0    

Mzdy 0  6630  

Platby do poistných fondov 0  1546,74  

OR/občerstv. Réžia 44,60    

MR/materiál réžia 301,34  391,6  



CR/cestovné réžia 25,2    

PR/poštovné réžia,,notárske a bankové  popl. 68,3 45,75 61,5  

SR/služby réžia 55,04  740  

Zrážková daň 
0 

0 0  

 
1237,14 293,68 9649,84 11180,66/11671,04 

 

 

 0  

Výsledok hospodárenia 2013: -200 

Konečný stav k 31.12.2013 121,09 330,11 39,18 490,38 
 

KOMENTÁR 

 

Občianske združenie Čisté srdce hospodárilo v r. 2013 s finančnými prostriedkami vo výške 11871,04eur, ktoré získalo z príspevkov a darov tak 

ako je uvedené v tabuľke, ako aj zo zostatku z r. 2012.  Na realizáciu projektu :  „Záujmové a zážitkové aktivity pre deti a mládež ako 

prevencia sociálno-patologických javov“ prispel  dotáciou Bratislavský samosprávny kraj. Na činnosť spojenú s divadelnými aktivitami pre 

deti prispela Nadácia Orange. Veľká vďaka patrí aj všetkým tým členom a sympatizantom OZ Čisté srdce, ktorí mu venovali 2% svojej dane. 

 

Celkové výdavky r. 2013 predstavujú sumu  11180,66 eur. Účel použitia prostriedkov je zrejmý z tabuľky.  Výdavky financované 

z poskytnutých dotácií boli podrobne vyúčtované poskytovateľom dotácií. 

 

Aktivity a práca s deťmi v Centre záujmových aktivít môžu prebiehať vďaka účelne vybaveným priestorom.  Občianske združenie Čisté srdce na 

svoju činnosť využíva materiálnu základňu, ktorú poskytuje v Centre Obec  Veľké Leváre. Dobré výsledky práce môžeme dosahovať vďaka 

dostatočnej motivácii dospelých, ktorí sa venujú deťom. 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 letných prázdnin. Na to sú potrební ľudia, ktorí si každú hodinu v Centre poctivo nielen odpracujú, ale 

aj vopred  pripravia a premyslia. Podľa vedenej evidencii o aktivitách v Centre a prítomných animátoroch a učiteľoch vyplýva,  že skutočne 

odvedená obetavá  práca učiteľov a animátorov v mnohých prípadoch prevyšuje hodiny vykázané pre vyplatenie odmeny.  

 

Za OZ Čisté srdce vypracovala: Ing.  Mária Biksadská, v.r. (predsedníčka OZ Čisté srdce) 

Veľké Leváre, marec 2014 


