
Výročná správa o činnosti 
a hospodárení neziskovej 
organizácie za rok 2020



Deťom a rodinám na Slovensku 
pomáhame už 8 rokov. Za ten čas sme 
splnili niekoľko detských snov, odovzdali 
stovky darov, či podali pomocnú ruku tam, 
kde to malo zmysel. Deťom pomáhame 
vďaka našim podporovateľom, ktorí nám 
dôverujú. Táto dôvera sa mení na radosť 
detí a celých rodín. 

Na fotke: Marko Šambronský a Mgr. Marián Beliš, riaditeľ 
PIEROTT n.o., pri položení prvej loptičky pri úspešnom 
pokuse o zápis do Guinnessovej knihy rekordov.



Zdravie
Hradíme liečby a zdravotné pomôcky deťom, 
u ktorých sa dá pokrok odsledovať.

Talent
Podporujeme športový a umelecký talent 
u detí, ktoré to potrebujú.

Vzdelanie 
Zabezpečujeme základné školské pomôcky 
pre deti v núdzi.

Kto sme
PIEROTT je nezisková organizácia, ktorá vznikla 
v roku 2013 za účelom transparentnej, 
kontrolovanej a efektívnej pomoci deťom, 
u ktorých sa preukázaná pomoc dá odsledovať 
reálne dosiahnutými výsledkami. 

Čo robíme
Pomáhame deťom v oblastiach: 



PIEROTT
v číslach
400 +
detí sme obdarovali

22
okresov zasiahnutých našimi aktivitami

1200 +
darcov nás podporilo

10 000+
ľudí navštívilo naše podujatia



17,8 % 
Každému piatemu dieťaťu na Slovensku 
chýbajú 3 zo 14 základných potrieb 

6 z 1000 
Počet detí na Slovensku, ktoré sa nedožijú, 
kvôli chudobe svojich prvých narodenín.

23 % 
Detí vo veku 4-6 rokov nechodí aj kvôli 
chudobe do predškolského zariadenia.

Prečo pomáhame deťom?

Každé 5-te dieťa na Sloven-
sku žije na pokraji chudoby.



Každá pomoc 
má svoju tvár
Za každou našou pomocou je príbeh 
konkrétneho dieťaťa, rodiny. Ak to okol-
nosti dovoľujú, naša pomoc nekončí 
venovaným darom. Stávame sa súčasťou 
tohto príbehu. S deťmi udržiavame kon-
takt, sledujeme ich pokroky, spoznávame 
ich osobnosť. Robíme všetko preto, aby 
naša pomoc mala reálny dopad, ktorý je 
viditeľný, alebo merateľný.



Ak sa s deťmi rozprávate, rýchlo zistíte, 
že svet detí je iný, ako svet dospelých. 
Je krásny, všetko je v tomto svete možné.

Deti rady snívajú, niekedy o malých, 
inokedy o veľ kých veciach. Niektoré 
deti snívajú o lepšom zdraví, iné o novej 
futbalovej lopte, ďalšie zasa o novej 
školskej taške.

My sme radi, že vďaka našim podporo-
vateľom môžeme niektoré detské sny 
premeniť na skutočnosť.



Prehľad činností 
za rok 2020



Naše aktivity

Deti majú talent
www.detimajutalent.sk

Pierott podporuje talentované deti. Takýchto 
detí je na Slovensku veľa, len o nich ľudia 
nevedia. Preto sme pre šikovné deti vytvorili 
priestor, kde môžu svoju šikovnosť ukázať. 

Deti hodnotila široká verejnosť, ale aj odborná 
porota: Zuzana Kraváriková - herečka, Martin 
Harich - spevák, Johnny Perfecto Mečoch 
- tanečník.



V našej celoslovenskej talentovej súťaži mohli 
deti vo veku od 5 do 15 rokov ukázať svoj talent 
v kategóriách tanec, hudba a spev, voľná 
disciplína.

Najšikovnejšie deti v každej kategórii 
od nás získali finančnú podporu pre 
ich ďalšie napredovanie.

1 mil.
Divákov na internete

200
Súťaziacich detí 

Súťaž v roku 2020 zasiahla:



Naše aktivity

HERO RACE 
www.herorace.sk

Od založenia organizácie PIEROTT organizujeme 
športové a kultúrne podujatia pre malých aj 
veľkých. Spájame tak ľudí, vytvárame nové 
priateľstvá, dávame im príležitosť vyskúšať si 
nové veci. 

V roku 2020 sme usporiadali preteky HERO 
RACE. Je to zábavný prekážkový beh, kde mali 
svoju kategóriu deti, začínajúci dospelí, ale aj 
skúsení pretekári. Každý si mohol vyskúšať na 
vlastnej koži, čo všetko je schopný zvládnuť, a tak 
objaviť hrdinu vo svojom vnútri. 



Na štart pretekov HERO RACE sa postavilo 100 
detí, ktoré si užili kopec zábavy. Nikomu nevadilo, 
že sa zašpinili, dôležitejšia bola odvaha postaviť 
sa na štart. Deti nebežali na čas, ale pre zábavu, 
na každého čakala v cieli medaila a občerstvenie.

Najlepším vzorom pre deti sú ich rodičia. 
Na štart omnoho náročnejšej trate sa postavilo 
viac ako 200 dospelých pretekárov. Aj na tých 
čakala v cieli originálna medaila a najmä dobrý 
pocit z prekonania všetkých prekážok. Tu sa už 
bežalo na čas, najlepšie výkony boli odmenené 
ručne kovanou trofejou. 

Pripravené boli aj nafukovacie hrady, hudobný 
program a stánky s občerstvením.



Naše aktivity

Tenisová 
akadémia
www.pierott.com

Tenis je jeden z finančne náročnejších športov. 
Ak majú rodičia vybrať pre svoje deti nejaký 
šport, tenis je často na posledných miestach. 
Spojili sme sa s tenisovými odborníkmi a vytvorili 
sme pre deti vo veku od 5 do 8 rokov priestor, 
kde si môžu tenis bezplatne vyskúšať. 



Do Tenisovej akadémie PIEROTT mohli prísť deti 
bez akejkoľvek skúsenosti s tenisom. Tréningy 
viedli profesionálni tréneri, niektorí z nich 
spolupracujúci aj so slovenskou reprezentáciou. 

Náš projekt sa zapáčil výrobcovi 
športového oblečenia, firme 4F, ktorá 
všetkým deťom venovala úplne nové 
sety oblečenia a topánok. 

30+
deťom

Tenisová akadémia pomohla:



Naše výzvy

www.budetodobre.sk

V roku 2020 nás všetkých zasiahla 
pandémia a priniesla so sebou veľa 
problémov. Mnohé rodiny sa ocitli v núdzi, 
pomoc potrebovali rodiny s deťmi, 
ale aj starší ľudia. 

Vďaka našim podporovateľom sme 
mohli zakúpiť a rozniesť základné 
potraviny, alebo hygienické balíčky. 
Náš projekt „Bude to dobré“ pomohol 
viac ako 200 domácnostiam. 



Naše výzvy

Školské pomôcky
www.pierott.com

Začiatok školského roku znamená, že rodičia 
musia siahnuť hlbšie do vrecka a kúpiť školské 
pomôcky pre svoje deti. Niektoré rodiny to majú 
ťažšie, najmä ak majú viac detí, alebo sa o deti 
stará iba jeden rodič. 

Práve takýmto rodinám darujeme základné 
písacie, technické, a aj praktické školské 
pomôcky.



Náš malý 
bojovník Marko
Markov príbeh sme spoznali v roku 2016. Rýchlo 
sme pochopili, že Marko a jeho rodina si zaslúžia 
našu podporu a pomoc. Je to výnimočný 
chlapec, ktorý svojimi zdravotnými pokrokmi 
šokuje svet.

Lekári kvôli nefungujúcej časti mozgu Markovi 
predpovedali, že strávi celý život na lôžku, bez 
pohybu. S tým sa nechcela zmieriť jeho rodina 
a začali hľadať cesty, ako Markovi pomôcť. 
Vďaka nekonečnej drine, finančne nákladným 
rehabilitáciám a aj operačným zákrokom, 
sa podarilo niečo nepredstaviteľné. Marko 
dnes dokáže chodiť, hrať sa so svojim zdravým 
bratom, a dokonca začal chodiť do školy. 

Boj za Markovu lepšiu budúcnosť je dlhodobý, 
radi ho v tomto boji budeme naďalej podporovať.   



,,Ďakujeme všetkým v Pierotte, 
že si nás všimli, že nám pomáhajú 
a nevzdávajú to. Ďakujeme 
aj všetkým darcom, že v nás, 
ktorým pomáhate, veríte. 

To, že to má zmysel a bez Vás
by to nešlo, dokazujú tí, ktorí 
s vďakou a úctou Vašu pomoc 
prijímajú. Jednoducho, zázraky 
sa dejú.’’

Kristína Šambronská
Markova mamka



Naše výzvy

Vianočná výzva
www.pierott.com

Vianoce by mali byť obdobím splnených prianí. 
Nie každý má to šťastie, že prežíva Vianoce 
pri bohato prestretom stole, alebo si nájde 
pod stromčekom nejakú maličkosť.

Pred každými Vianocami dostávame 
množstvo žiadostí a námetov, ako niekomu 
urobiť Vianoce krajšie. 

Vianočný zoznam PIEROTT v tomto roku 
obsahoval napríklad zimné topánky, zimnú 
bundu, ortopedický matrac, detskú futbalovú 
bránku, ale aj sadu tenisových loptičiek 
do tenisovej akadémie. 



Finančné 
ukazovatele



1. 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.

2. Výrok audítora k ročnej 
účtovnej závierke, 
ak ju audítor overoval

Vzhľadom na skutočnosť, že príjem verejných 
prostriedkov a podielov zaplatenej dane v roku 
2020 nepresiahol sumu 200 000,- € a všetky 
príjmy neziskovej organizácie za rok 2020 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.



3. Prehľad o peňažných 
príjmoch a výdavkoch

Celkové príjmy boli na úrovni 

228 454,01 €,

Celkové výdavky boli na úrovni 

212 022,64 €.

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

Z podielu zaplatenej dane z príjmov: 19 874,27 €

Z dotácií: 1 810,- €

Dary: 208 529,74 €.



5. Stav a pohyb majetku a záväzkov 
neziskovej organizácie

Stav aktív k 31. 12. 2020 predstavuje 

sumu 28 911,43 €.

Z toho obežný majetok vo výške € pozostáva z:
a) krátkodobých pohľadávok: 79,05 €;
b) finančné účty:  28 832,38 €. 

K 31. 12. 2020 predstavovali 

finančné účty 28 832,38 €:

pokladnica: 400,18 € 
(446,14 € v hotovosti; -45,96 € v ceninách - stravné lístky);
na bankových účtoch 28 432,20 € 
(16 360,41 € + 2 773,48 € + 8 718,31 € + 580,- €);

Strana pasív k 31. 12. 2020 predstavuje 

sumu 28 911,43 €.

Z toho vlastné zdroje krytia majetku sú: 50,- €.

Medzi vlastné zdroje krytia majetku patrí:
- základné imanie vo výške: 50,- €;

Cudzie zdroje krytia majetku sú vo výške 28 861,43 €.

Z toho sú:
• záväzky zo sociálneho fondu vo výške: 553,54 €;
• záväzky z obchodného styku vo výške: 10 854,47 €;
• záväzky voči zamestnancom vo výške: 4 160,71 €;
• záväzky voči Sociálnej poisťovni a zdravotným  

poisťovniam vo výške: 2 576,17 €;
• záväzky voči daňovému úradu vo výške: 186,94 €;
• dlhodobý bankový úver vo výške: 3 010,- €.

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

V roku 2020 nedošlo k žiadnym zmenám.



Kontaktné údaje

NÁZOV ORGANIZÁCIE

PIEROTT, n.o.
Volgogradská 4787/18
080 01 Prešov
Slovenská republika
IČO: 45740372

RIADITEĽ NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

Mgr. Marián Beliš

ČÍSLO ÚČTU

SK37 1100 0000 0029 4946 2542
TELEFÓN

0910 845 055
E-MAIL

info@pierott.com

Okamžitá pomoc

Naskenujte kód 
vo vašej bankovej 

aplikácii a podporte nás 
ľubovoľnou sumou.

www.pierott.com


