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1.

Úvod

Nezisková organizácia Otvorené mysle, n. o., so sídlom Volgogradská 18, 080 01 Prešov,
IČO: 45740372, vznikla dňa 01. 02. 2013 na základe rozhodnutia Obvodného úradu
v Prešove, odbor všeobecnej vnútornej správy pod č. OVVS-383/2013-NO podľa ustanovenia
zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné
služby v znení neskorších predpisov.
Dodatkom č. 1 k štatútu neziskovej organizácie od 16. 04. 2014 nastala zmena v názve
neziskovej organizácie.
Starý názov bol: Otvorené mysle, n. o.
Nový názov je: Pierott, n. o.
Pierott, n. o. poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby:
a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt;
b) ochrana ľudských práv a základných slobôd;
c) výskum a vývoj.
Dodatkom č. 2 k štatútu neziskovej organizácie nastala zmena od 30. 06. 2014, rozširuje sa
druh všeobecne poskytovaných služieb o
d) poskytovanie zdravotnej starostlivosti;
e) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť;
f) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry;
g) tvorba a ochrana životného prostredie a ochrana zdravia obyvateľstva;
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti;
i) zabezpečenie bývania, údržby a obnovy bytového fondu.
Orgánmi neziskovej organizácie sú:
a) správna rada;
b) riaditeľ;
c) revízor.
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2.

Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu
založenia neziskovej organizácie

PIEROTT DAY
Miesto: Lanové centrum Prešov
Dátum: 20. 06. 2015

Zbierka PIEROTT DMS 2015
Číslo zbierky: SVS-OVS3-2014/033526
Miesto a dátum zbierky: SR, od 01. 01. 2015 do 30. 11. 2016
PROJEKT: KTO SA HRAJE, NEHNEVÁ
Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: 104/2015/OO
Získaná dotácia z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: 10 000,- €.
Cieľom realizácie projektu je umožniť občanom v zložitej sociálnej situácii vykonávať
športové aktivity a následné zapojenie širokej verejnosti do športových turnajov z dôvodu
zvýšenia kvality sociálnych vzťahov, zlepšenia fyzickej a pohybovej zdatnosti, s aktívnym
zapojením rizikových skupín občanov ohrozených kriminalitou a sociálne patologickými
javmi.
Odovzdali sme 200 kvalitných lôpt deťom zo sociálne slabších rodín a taktiež talentovaným
deťom a mládeži. Zrealizovali sme dva turnaje s celkovým počtom 340 účastníkov. Do
turnajov sa zapojili občania v rôznom veku, v zmiešaných družstvách. Turnaje boli
organizované na vysokej úrovni, čo potvrdili aj samotní účastníci. Zápasy boli vedené
profesionálnymi rozhodcami, každý účastník mal zabezpečenú teplú stravu a pitný režim. Po
ukončení turnajov sme boli požiadaní organizovať ďalšie ročníky, tak zo strany poskytovateľa
priestorov, ako aj zo strany účastníkov. Do mediálnej kampane sa zapojili známe osobnosti,
ako napríklad herci Radošinského naivného divadla, členovia FS Sedličan a známe športové
osobnosti, ako sú Rasťo Staňa a Szilárd Németh. Aj vďaka nim sme mali veľmi dobrú odozvu
na celý projekt, kde inzerciu a kampaň na sociálnych sieťach videlo viac ako 100.000 ľudí.
Na sociálnych sieťach sme navyše urobili súťaž v „lajkovaní“ fotiek zo športových turnajov,
kde víťazi dostali vecné ceny.
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PROJEKT: PIEROTT DAY 2015 - DEŇ PRE DETI, ICH RODIČOV A PRIATEĽOV
Číslo projektu: 034/2015/TŽAP
Získaná dotácia z Karpatskej nadácie: 1 000,- €.
Program sa začal 20. 06. 2015 o 13:30 ukážkou Jazdnej polície z Košíc v trvaní 20 minút.
Dvaja skúsení príslušníci policajného zboru predviedli na svojich koňoch výsledky
niekoľkoročného tréningu. Táto časť mala veľmi pozitívny ohlas, pritiahla pozornosť detí,
dospelých, dokonca aj obyvateľov okolitých bytových domov. Moderovania sa ujala Martina
Poláková. O 14:00 mala príhovor k návštevníkom podujatia primátorka mesta Prešov pani
Ing. Andrea Turčanová, ktorá tým otvorila súťažné disciplíny.
Deti sa mohli vďaka koníkom z Ranča Pohoda zadarmo povoziť od 14:00, dva kone vozili
deti nepretržite až do 17:30. Napriek pretrvávajúcemu veľkému záujmu sme museli z dôvodu
vyčerpania koní túto časť ukončiť. Na druhej strane treba vyzdvihnúť prístup majiteľa koní,
ktorý mal pôvodne prísť na 3 hodiny, to znamená do 17:00.
Deti sa mohli postupne prihlasovať do jednotlivých súťaží, do kopania pokutových kopov
sa mohli v osobitnej kategórii zapojiť aj dospelí. V bránke stáli brankári FC Tatran Prešov,
ktorí chytajú vo vekovej kategórii do 16 rokov. Súťaže prebiehali dve hodiny, zapojili sa do
nej deti od 8 rokov, najstarší súťažiaci mal po štyridsiatke.
Keďže sa celé podujatie konalo v Lanovom centre v Prešove, pre deti sme pripravili detský
Hero Race. Bola to súťaž v prekonávaní prekážok s tým, že trať mala dve časti. Prvú časť
tvorili lanové prekážky, ktoré sú na danom mieste umiestnené natrvalo, druhú časť sme
vytvorili priamo na mieste v deň pretekov. Deti si tak mohli vyskúšať svoju zdatnosť
a šikovnosť, táto súťaž prebiehala až do ukončenia celého podujatia.
Pre najmenších návštevníkov bola pripravená súťaž lezúňov, ktorí si lozením na
pripravených kobercoch zmerali svoje sily. Ani mamičky neostali pozadu a vytvorili osobitnú
kategóriu, ktorá však mala skôr symbolický a zábavný charakter.
Medzitým na pódiu prebiehal kultúrny program. Ako prvé vystúpilo Duo Farsa, ktoré
predviedlo svoju fantastickú hru na gitare. Nasledovala speváčka Michaella, ktorá si k svojim
pesničkám vzala na pódium deti z publika, aby si spoločne zatancovali. Ozdobou podujatia
bolo vystúpenie ľudového súboru Sedličan, ktorý zaspieval aj zatancoval niekoľko ľudových
piesní. Svoje spevácke umenie ukázali aj žiačky základnej umeleckej školy, ktoré svojim
výkonom inšpirovali ostatné deti. Tie sa následne zapojili do súťaže karaoke. Medzi
jednotlivými vystúpeniami prebiehali na pódiu rozhovory, za zmienku stojí rozhovor
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s riaditeľkou spoločnosti LEAR, pani Ing. Danielou Petríkovou, alebo so zakladateľmi
neziskovej organizácie PIEROTT.
Približne o 17:30 prebehlo na pódiu vyhodnotenie súťaží a odovzdanie cien víťazom. Prvé
tri miesta boli ocenené medailou, víťaz každej kategórie dostal navyše víťazný pohár.
V súťaži karaoke bolo ocenených 5 detí, okrem medailí a pohára dostali CD-čka a kalendáre,
ktorá deťom venovala speváčka Kristína.
Deti dostávali za účasť v jednotlivých súťažiach malé odmeny, v podobe magnetiek,
kľúčeniek, alebo sladkého koláča. Po celý čas podujatia prebiehala ochutnávka produktu
MooGoo, čo je sirup do mlieka. Súčasťou ochutnávky bol aj maskot – kravička, s ktorou sa
mohli deti zabaviť aj odfotiť.
Na podujatí bol po celý čas prítomný profesionálny fotograf, rovnako ako aj človek, ktorý
urobil z podujatia videozáznam. Na sociálnych sieťach sme zverejnili

prvé fotografie

z podujatia, keďže ich je viac ako 170, budeme ich naďalej postupne zverejňovať počas
najbližších týždňov. Videozáznam bol zostrihaný na niekoľko tématických častí a všetky boli
uverejnené na youtube. Náklady v oboch prípadoch v plnej miere znáša PIEROTT, n.o.
Celkovo sa na podujatí zúčastnilo viac ako 500 ľudí, čo je vzhľadom na premenlivé
počasie a pôvodne odhadovaný počet návštevníkov v počet 300 ľudí, viac ako uspokojivé.
O priebeh podujatia sa starali zamestnanci Lanového centra v Prešove, ako aj 10 dobrovoľníci
a členovia neziskovej organizácie PIEROTT. Podarilo sa nám zrealizovať všetky plánované
súťažné disciplíny, ktorých sa aktívne zúčastnilo viac ako 100 detí a 25 dospelých. Môžeme
teda konštatovať, že sme naplnili ciele projektu – dostať deti od počítačov na čerstvý vzduch,
motivovať ich k pohybu, súťaživosti, a umožniť im zažiť kúsok kultúry v podobe
profesionálnych umelcov. Budeme sa snažiť, aby nasledujúci ročník PIEROTT DAY bol ešte
zaujímavejší a priniesol návštevníkom viac zábavy, i kultúrnych zážitkov.
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3.

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

V súlade s § 9 ods. 2 písm. c) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov, Pierott, n. o. účtuje v sústave jednoduchého 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;

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 nezisková organizácia 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, ak ju audítor overoval

Vzhľadom na skutočnosť, že dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu
a z rozpočtu obce neprekročili v roku 2015 sumu 33 193 € a príjmy neziskovej organizácie za
rok 2015 neboli vyššie ako 169 969 €, audit v súlade s § 33 ods. 3 zákona č. 213/1997 Z. z.
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších
predpisov vykonaný nebol.

5.

Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Celkové príjmy boli na úrovni 15 727,98 €, z toho
Dary z verejných zbierok: 342,40 €
Osobný vklad zakladateľa: 2 450,- €
Z podielu zaplatenej dane z príjmov: 1 893,61 €
Z dotácií: 11 000,- €
Úroky v banke: 0,21 €
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Celkové výdavky boli na úrovni 15 635,27 €, z toho
Výdavky za služby spojené s vedením účtu, overovaním podpisov, predĺženie zbierky boli na
úrovni 143,50 €.
Výdavky za projekt Kto sa hraje, nehnevá vo výške 12 558,39 €.
Výdavky za projekt Karpatskej nadácie vo výške 1 367,52 €.
Osobná spotreba zakladateľa bola 1 050,- €.

6.

Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov

Dary z verejných zbierok: 342,40 €
Osobný vklad zakladateľa: 2 450,- €
Z podielu zaplatenej dane z príjmov: 1 893,61 €
Z dotácií: 11 000,- €
Úroky v banke: 0,21 €

7.

Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

Stav aktív a pasív k 31. 12. 2015 predstavuje sumu 528,49 €.
Z toho majetok vo výške 528,49 € pozostáva z:
a) dlhodobého majetku: 0,- €
b) krátkodobého majetku: 528,49 €.

K 31. 12. 2015 predstavoval:
1. finančný majetok čiastku: 528,49 € (1,78 € v hotovosti, 135,63 € na bankovom účte;
362,39 € na bankovom účte DMS, 28,69 € na bankovom účte Projektu Kto sa hraje,
nehnevá);
2. obežný majetok čiastku 0,- €;
3. vlastné zdroje krytia majetku čiastku 0,- €;
4. cudzie zdroje krytia majetku čiastku 0,- €;
5. oprávky k dlhodobému hmotnému majetku čiastku 0,- €;
6. oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku čiastku 0,- €;
7. dlhodobé záväzky čiastku 0,- €;
8. krátkodobé záväzky čiastku 0,- €
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8.

Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu
roka

Dňa 20. 01. 2015 bola vymenovaná nová správna rada v tomto zložení: Peter Klimkovský,
Peter Vidašič, Edita Ramačová.

Mgr. Marián Beliš
riaditeľ n. o.

