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Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom- Žilinský región  

(SPOSA-ŽR-občianske združenie) 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA, ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A SPRÁVA AUDÍTORA  

za účtovné obdobie, ktoré skončilo 31.12.2017 
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1. Úvod 

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Žilinský región (SPOSA-ŽR), so sídlom Do Stošky 
8, 010 04 Žilina – Bánová, IČO:37800833, DIČ: 2021568780. 

Občianske združenie je vedené v registri združení na Ministerstve vnútra SR, Drieňová 22, 828 
86 Bratislava, registračné číslo VVS/1-900/90-16834-2 dňa 20.10.2005. 

Výročná správa vyhodnocuje činnosť a celkový priebeh hospodárenia v danom kalendárnom 
roku 2017.Povinnosť vypracovať výročnú správu vyplynula z § 20 zákona o účtovníctve 
v nadväznosti na § 19 odsek 4 zákona o účtovníctve.  

Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom vyplynula zo skutočnosti, že suma ročného 
podielu prijatej dane občianskeho združenia bola v roku 2016 vyššia ako 35 000 eur a tieto 
finančné prostriedky boli použité v rokoch 2016 a 2017.  

Dátum spracovania výročnej správy : 9.apríl 2018  

Výročnú správu vypracovala: Katarína Štrbáková – podpredseda združenia 

2. Činnosť združenia 

Činnosť občianskeho združenia sa riadi stanovami z 27.10.2010. 
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Základným poslaním občianskeho združenia je presadzovanie a podpora všetkých opatrení, 
ktorých cieľom je zlepšenie kvality života autizmom postihnutých jedincov. Združenie zastupuje 
záujmy detí, mládeže a dospelých postihnutých autistickým syndrómom.  

Počas roku 2017 sme pre členov OZ organizovali nasledujúce aktivity: 

- 2.apríl – „Vysvieťme to na modro“, do kampane sa zapojilo Mesto Žilina (vysvietenie 
Mestskej radnice a Burianovej veže) a Považské múzeum Žilina ( vysvietenie 
Budatínskeho zámku). 

- Posedenie ku dňu matiek 
- Rekondičný pobyt rodín detí s autizmom, ktorý sa konal 3 dni v Liptovskom Jáne 
- Športový deň v Rajeckej Lesnej 
- Rekondičný pobyt v Jasnej, výstup na Chopok 
- Výlet do Aquaparku Dolný Kubín 
- Mikuláš pre naše deti s autizmom 
- Stretnutie na Vianočných trhoch – občerstvenie 
- Koncoročné posedenie 

3. Organizačná štruktúra združenia  

Predseda OZ: Jarinová Jana 

Podpredseda OZ: Štrbáková Katarína 

Tajomník: Lamperová Ivana 

Členky predstavenstva: MUDr. Hostačná Zuzana, Benčíková Adriana 

Kontrolná komisia: Ing. Danišová Zuzana, Mgr. Jurčová Jana 

4. Plánované činnosti združenia na rok 2018 

-Organizovanie 2.Apríl-Svetový deň povedomia o autizme, rozsvieťme to na modro, bude 
rozsvietená Mestská radnica, Burianova veža a Budatínska veža. Pri tejto príležitosti sa 
uskutoční športový deň, spojený so zábavou pre naše deti s autizmom, ktorý sme naplánovali 
v mesiaci apríl, alebo máj(prispôsobíme počasiu). 

- Posedenie pri príležitosti dňa Matiek v mesiaci máj 

- Športový deň s gulášom v mesiaci august – september 

- Plávanie v bazéne ZŠ Martinská 

- Jesenná schôdza združenia, kde sa bude diskutovať o forme prerozdelenie finančných 
prostriedkov získaných v roku 2017 a 2018. 

-Mikulášske posedenie 

- Koncoročné posedenie a ukončenie roka 2018 

5. Iné informácie, ktorých zverejnenie vyžaduje zákon  

Občianske združenie má 31 členov –fyzických osôb.  
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Účtovná závierka združenia sa nezahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky. 

Občianske združenie nie je materskou spoločnosťou ani dcérskou spoločnosťou.  

Neexistujú podniky, v ktorých by bolo občianske združenie neobmedzene ručiacim 
spoločníkom. 

Občianske združenie nevynaložilo ani neúčtovalo žiadne náklady na výskum a vývoj. 

Občianske združenie nemá zriadenú organizačnú zložku v zahraničí.  

Občianske združenie neúčtovalo o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov a ani 
o obchodných podieloch materskej účtovnej jednotky. 

6 .  Analýza finančnej situácie združenia  

Najvýznamnejšiu položku príjmov občianskeho združenia (95,91 %) z celkových príjmov je 
príjem z podielov zaplatenej dane v roku 2017 v sume 20 060,66 eur. Z tohto príjmu boli podľa 
pravidiel, schválených členskou schôdzou poskytnuté finančné dary: 

 občianskemu združeniu toho istého zamerania so sídlom v Kysuckom Novom Meste 
v sume 7 210,14 eur (Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom – KNM). 

 rodičom autistických detí na nákup potrieb pre deti v sume 5 017,90 eur,  
 rodičom autistických detí na vo forme poukážok na nákup potrieb pre deti v sume 2 125 

eur.  

Občianske združenie má vykázaný v účtovnej závierke záväzok použiť prostriedky získané 
z podielu zaplatenej dane, prijatej v roku 2017 najneskôr do 31.12.2018 v sume 18 705,60 eur, 
ktorý korešponduje so zostatkom peňazí na osobitnom bankovom účte a v pokladni z týchto 
zdrojov.  

Finančnú situáciu združenia stabilizuje aj fakt, že budova školy, v ktorej sa uskutočňuje výchova 
a vzdelávanie autistických detí a dospelých má prenajatú za odplatu vo výške 0,03 € ročne. 
Nájomná zmluva je uzatvorená na dobu určitú, do 31.07.2021.  

7 .  Špecifikácia použitia príjmov získaných z podielov daní pri činnosti združenia  

Podrobný prehľad o účele a o výške výdavkov občianskeho združenia z podielu zaplatenej dane 
prijatej združením v roku 2016 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:  
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8 .  Účtovná závierka  
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