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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 prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva; 

h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti; 

i) zabezpečenie bývania, údržby a obnovy bytového fondu. 

 

Dodatkom č. 3 k štatútu neziskovej organizácie nastala zmena v článku 9 od 01. 05. 2018, 

v ktorom je uvedené, že „Funkcia riaditeľa zaniká písomným odstúpením, stratou voliteľnosti 

alebo smrťou.“ 

 

Podrobnejšie informácie sa dajú získať na webovom sídle: www.pierott.com. 

 

 

http://www.pierott.com/
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2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu 

založenia neziskovej organizácie 

marec 2019 - Prezentácia organizácie PIEROTT v spoločnosti LEAR Corporation Seating 

Slovakia s.r.o. v Prešove. 

apríl/máj 2019 - Na sociálnych sieťach sme vyhlásili výzvu pre deti, v rámci ktorej sme 

deťom rozdali futbalové lopty.  

august/september 2019 - Vyhlásili sme výzvu, v rámci ktorej sme rozdali školské pomôcky 

deťom v našom meste a v blízkom okolí. 

september 2019 - PIEROTT DAY 2019 bol už 6. pokračovaním podujatia pre deti a celé 

rodiny. 

november 2019 – spustili sme pilotný projekt tenisovej akadémie PIEROTT. 

november/december 2019 - vyhlásili sme Vianočnú výzvu, v rámci ktorej nám ľudia dávali 

rôzne tipy, ako urobiť Vianoce krajšie pre deti, rodiny s deťmi, mamičkám s deťmi. 

 

Bližšie podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 – Správa o činnosti. 

 

 

3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých 

 

V súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

Pierott, n. o. účtuje v sústave podvojného účtovníctva. 

 

Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva.                  

Na základe účtovnej závierky nezisková organizácia zostavuje Súvahu, Výkaz ziskov a strát 

a Poznámky. Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve a sú súčasťou 

daňového priznania dani z príjmov. 

 

Účtovná závierka sa nachádza v prílohe č. 2. 
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4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju audítor overoval 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane v roku 

2019 nepresiahol sumu 200 000,- € a všetky príjmy neziskovej organizácie za rok 2019 neboli 

vyššie ako 500 000,- €, 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 190 105,83 €, 

Celkové výdavky boli na úrovni 186 890,12 €. 

 

6. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov 

 

Z podielu zaplatenej dane z príjmov: 10 116,95 € 

Z dotácií: 1 165,- € 

Dary: 178 656,70 € 

Iné: 167,18 €. 

 

7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie 

 

Stav aktív k 31. 12. 2019 predstavuje sumu 7 347,77 €. 

Z toho obežný majetok vo výške 7 347,77 € pozostáva z: 

a) krátkodobých pohľadávok: 42,64 € 

b) finančné účty: 7 305,13 €. 

 

K 31. 12. 2019 predstavovali finančné účty: 

pokladnica: 57,55 € (444,38 € v hotovosti; -386,83 € v ceninách - stravné lístky); 

na bankových účtoch 7 247,58 € (5 320,50 € + 772,48 € + 1 154,60 €);  
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Strana pasív k 31. 12. 2019 predstavuje sumu 7 347,77 €. 

Z toho vlastné zdroje krytia majetku sú: - 27 568,63 €. 

Medzi vlastné zdroje krytia majetku patrí: 

- základné imanie vo výške: 50,- €; 

- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie vo výške: 3 215,71 €. 

 

Cudzie zdroje krytia majetku sú vo výške 34 916,40 €. 

Z toho sú: 

- záväzky zo sociálneho fondu vo výške: 259,94 €; 

- záväzky z obchodného styku vo výške: 5 000,- €; 

- záväzky voči zamestnancom vo výške: 3 437,- €; 

- záväzky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam vo výške: 2 132,05 €; 

- záväzky voči daňovému úradu vo výške: 65,05 €; 

- ostatné záväzky vo výške: 18 909,36 €; 

- dlhodobý bankový úver vo výške: 5 113,- €. 

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

roka 

V roku 2019 nedošlo k žiadnym zmenám. 

 

 

 

 

 Mgr. Marián Beliš 

 riaditeľ n. o. 


