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1. Úvodné informácie
Občianske združenie PECKA (ďalej len „združenie“) je dobrovoľné mimovládne a nepolitické združenie,
zoskupujúce rodiny s deťmi s diagnózou Pes equinovaruscongenitus (ďalej len PEC) a iným pohybovým
postihnutím.
Sídlom združenia je ul. M. Dulu 46, 036 08 Martin. Združenie je právnickou osobou v zmysle § 18 ods. 2
písmeno a/ Občianskeho zákonníka, založenou na základe Zákona č. 83/1990 Zb. o združení občanov.
1. Poslaním združenia je zoskupovanie a podpora rodín s dieťaťom postihnutým diagnózou PEC alebo iným
pohybovým ochorením.
2. Združenie podporuje v rámci svojich možností rodiny s postihnutými deťmi s diagnózou PEC alebo iným
pohybovým postihnutím.
Podporuje, zviditeľňuje a rozvíja problematiku postihnutia PEC formou prednášok, seminárov,
publicistickej činnosti, spolupráce s masmédiami a aj v spolupráci s inými združeniami.
3. Pomáha riešiť aktuálne krízové situácie podľa možnosti a právomoci tohto združenia.
4. Presadzuje skvalitňovanie zdravotníckej starostlivosti o deti s diagnózou PEC alebo iným pohybovým
postihnutím s využitím najnovších poznatkov a najefektívnejších diagnostických a liečebných postupov.
5. Nadväzuje kontakty a získava pre spoluprácu odborníkov zo všetkých oblastí (právnej, zdravotníckej a
sociálnej), ktorí sa zaoberajú potrebami detí s diagnózou PEC alebo iným pohybovým postihnutím.
6. Organizuje vzdelávacie a osvetové aktivity pre členov združenia, laickú aj odbornú verejnosť.
7. Odporúča konkrétne zdravotnícke pracoviská a odborníkov-špecialistov na danú problematiku na
Slovensku, v Čechách a v Rakúsku.

1.1.História občianskeho združenia
Myšlienka založiť občianske združenie vznikla na začiatku roku 2009 z iniciatívy matiek, ktoré majú deti
postihnuté PEC. Cieľom bolo zabezpečiť väčšiu informovanosť verejnosti o tejto diagnóze.
Združenie vzniklo 27. februára 2009 schválením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod číslom spisu
VVS/1-900/90-33500.
Zakladateľmi združenia boli:
-

Mgr. Žaneta Gajdošová
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- Ing. Martina Batková
- Dana Méryová
- Mária Bariová
Menované boli zároveň členkami prípravného výboru.

1.2.Organizačná štruktúra
K 31.12.2012 mázdruženie32 členov.
Združenie nie je zamestnávateľom.
9. marca 2009 sa konalo valné zhromaždenie združenia. Hlasovaním sa rozhodlo o zložení orgánov združenia.
Za predsedu bola zvolená Mgr. Žaneta Gajdošová a podpredsedu Dana Méryová. Hospodárkou bola zvolená
Ing. Martina Batková.Za predsedu dozornej rady bola zvolená Mária Báriová.
Orgány združenia robia svoju prácu bezplatne a dobrovoľne.
V roku 2012 k nám pribudli aj dobrovoľníci, ktorí pre nás vykonávali rôzne druhy dobrovoľníckej činnosti
v oblasti organizačnej, ekonomickej, tlmočníckej, v oblasti technickej podpory atď.
Pre rok 2012 eviduje združenie 12 dobrovoľníkov.

2. Aktivity v roku 2012
2.1 Finančná pomoc
V priebehu roka boli poskytnuté finančné prostriedky na zabezpečenie liečby detí členov združenia v súlade
s uzavretými dohodami o refundácií prostriedkov z podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2011.
Niektorým novým členom, ktorí v roku 2012 nezbierali pre svoje dieťa peniaze prostredníctvom 2%, boli
poskytnuté finančné príspevky na liečbu ich detí na základe zmlúv o poskytnutí finančného príspevku.
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2.2 Letáky
Prostredníctvom propagačných letákov k postihnutiu PEC sme sa snažili informovať čo najširšiu verejnosť o
PEC. Letáky boli prostredníctvom členov umiestnené v nemocniciach, kúpeľných zariadeniach, rehabilitačných
strediskách na Slovensku a aj na klinike vo Viedni.

2.3 Webová stránka
Podľa minuloročného plánu združenie spustilo v prvý januárový týždeň 2012 novú web stránku, ktorá
zodpovedá technicky aj esteticky nárokom užívateľov. Stránku vytvorila v spolupráci s firmou iMPROVEGROUP,
s.r.o.Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice.
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Stránka je upravená presne na mieru podľa našich požiadaviek. Najnavštevovanejšia je diskusia a sekcia Naše
príbehy. Pridávanie príbehov bolo pripravené tak, aby každý registrovaný užívateľ vedel sám pridať svoj
príbeh. Naďalej počas roka bola upravovaná diskusia podľa návrhov od diskutujúcich.

2.4 Stretnutie členov združenia
Počas roka sa priebežne individuálne stretávali rodiny z rovnakých regiónov osobne a odovzdávali si cenné
informácie.
Oficiálne celoslovenské stretnutie členov zduženia sa konalo 5.5.2012 v penzióne Mária v Liptovskom Mikuláši.
Každý zúčastnený člen dostal priestor na krátke predstavenie a zhrnutie svojich skúseností s liečbou. Mohli si
navzájom pozrieť rôzne ortopedické pomôcky svojich detí, informovať sa o spôsobe ich zakúpenia, prípadne
preplatenia cez zdravotnú poisťovňu.
Niektoré deti predviedli aj praktické ukážky cvičenia, mamy ukázali spôsob masáže odporúčaný odborníkom
Dr.Ch.Radlerom z kliniky vo Viedni.
Všetci členovia sa zaviazali do určeného termínu zverejniť svoj príbeh na webovej stránke združenia. Túto
povinnosť si splnili a tak v priebehu roka pribudlo množstvo nových príbehov a skúseností rodín z celej SR.
Deti využili priestory penziónu na hry a všetci prítomní sa zhodli na význame a zmysle pravidelných
každoročných stretnutí rodín.

2.5 Tlmočenie vo Viedni
Viaceré rodiny využili bezplatnú pomoc členky združenia na tlmočenie pri návšteve Dr.Radlera vo Viedni.
Rodiny,ktoré si nedokázali zabezpečiť tlmočenie vo vlastnej réžii a žiadali o pomoc, boli o tejto možnosti
pomoci informované.
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3. Zhodnotenie cieľov roku 2012
Výročná správa dáva priestor na vyhodnotenie plnenia cieľov, ktoré boli pre rok 2012 stanovené.
1. Viesť účtovníctvo v občianskom združení
Zodpovedná : Ing. Martina Batková
Termín splnenia: priebežne
Táto úloha vyplýva združeniu z legislatívy platnej na území SR. Občianske združenie PECKA účtuje v systéme
podvojného účtovníctva.
Úloha splnená v termíne.
2. Podať daňové priznanie za rok 2012
Zodpovedná : Mgr. Žaneta Gajdošová, Ing. Martina Batková
Termín splnenia: do 31.3.2013
Vzhľadom na to, že združenie malo v roku 2012 iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov, príjmy
zdaňované zrážkou a príjmy oslobodené od dane podľa § 13 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov (členské
príspevky),nemalo povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2012.
Úloha splnená v termíne.
3. Zostaviť účtovnú závierku,vyhotoviť výročnú správu
Zodpovedná : Mgr. Žaneta Gajdošová, Ing. Martina Batková
Termín splnenia: do 30.6.2013
Povinnosť zostaviť účtovnú závierku vyplýva združeniu z § 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Združenie
zostavilo účtovnú závierku k poslednému dňu účtovného obdobia t. j. k 31.12.2012.
4. Audit účtovnej závierky
Zodpovedná: Mgr. Žaneta Gajdošová, Ing. Martina Batková
Termín splnenia: do 31.12.2013
Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom vyplýva združeniu z § 19 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z.z. o
účtovníctve. Podľa neho majú túto povinnosť aj právnické osoby, ktorých suma ročného podielu prijatej dane
je vyššia ako 33.193,92 eura, a to za účtovné obdobie, v ktorom boli tieto finančné prostriedky použité.
Rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 1.1.2013 bola za audítorskú firmu pre rok 2012 zvolená všetkými
prítomnými firma AREPO - AUDIT s.r.o., Štverník 834/2, 906 13 Brezová pod Bradlom, č. licencie 220.
Dňa 5.10.2012 bol vykonaný audit účtovnej závierky za obdobie 1.1.-31.12.2011.
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5. Registrácia združenia do zoznamu prijímateľov 2% na rok 2013
Zodpovedná : Mgr. Žaneta Gajdošová
Termín splnenia: do 1.12.2012
Ak chce byť občianske združenieprijímateľom 2% z podielov zaplatenej danez príjmov a prostredníctvom
týchto financií realizovať svoje ciele, je nutné , aby bolo združenie zaregistrované u notára v registri určených
právnických osôb v stanovenom termíne. Táto úloha bola splnená v stanovenom termíne.
6. Oslovenie fyzických a právnických osôb s cieľom získať pre združenie 2% z dane z príjmov za rok 2012
Zodpovední: všetci členovia združenia
Termín splnenia: do 31.3.2013
Táto úloha bola splnená v termíne.
7. Spracovanieagendy k finančným prostriedkom získaných z 2% zo zaplatenej dane roku 2011
Zodpovedná : Mgr. Žaneta Gajdošová, Ing. Martina Batková
Termín splnenia: do 20.9.2012
Úlohu je nutné splniť pre získanie prehľadu oprijatých prostriedkocha ich následného prerozdelenia medzi
jednotlivých členov v zmysle uzavretej dohody o refundácií prostriedkov.
Úloha bola splnená v termíne.
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4. Správa o hospodárení Občianskeho združenia PECKA za rok 2012

SÚVAHA V €
Aktíva
Neobežný majetok

Obežný majetok

MAJETOK Spolu

2012

2011

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
32 981,67
Časové rozlíšenie - náklady budúcich období
1,93
33 435,58

25 264
2 244
27 508

2012

2011

164,19
564,32
150,00

183
-19
150

1,00

2 241

32 556,07
33 435,58

24 953
27 508

Pasíva
Vlastné zdroje krytia majetku

Imanie a peňažné fondy
Fondy tvorené zo zisku
Nevysporiadaný výsledok hosp. min. rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Cudzie zdroje
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové výpomoci a pôžičky
Časové rozlíšenie - výnosy budúcich období
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE Spolu

10

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT V €
Náklady
Materiál
Energie
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne náklady
Dane a poplatky
Poskytnuté dary
Iné ostatné náklady
Odpisy majetku
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
Poskytnuté príspevky z podielu zaplat. dane
NÁKLADY Spolu

Výnosy

2012
940,49

2011
830

2 626,64

333

1 321,60
119,37

739
112

314,00
28 735,85
34 057,95

8 662

2012
Tržby za výrobky, služby, tovar
Aktivácia
Úroky
Prijaté dary
Iné ostatné výnosy
Tržby z predaja majetku
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté členské príspevky
Príspevky z podielu zaplatenej dane

VÝNOSY Spolu
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Daň z príjmov

Výsledok hospodárenia po zdanení

10 676
2011

44,25

7

314,00
260,00
320,00
33 692,34
34 630,59
572,64

240
190
10221
10 658
-18

8,32

1

564,32

-19,00
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5. Plány na rok 2013
5.1 Udržiavanie a upravovanie web stránky
1. Pokračovať v rozvíjaní webovej stránky.
2. Vyzývať diskutujúcich na vylepšovanie web stránky, najmä funkcionalitu diskusie.
3. Zvážiť založenie skupiny Peckárov na Facebooku.

5.2 Osobné stretnutie členov združenia
Vzhľadom na pozitívne skúsenosti z predošlých celoslovenských stretnutí plánuje združenie ďalšie osobné
stretnutie aj v roku 2013.
Miesto stretnutia je plánované v liptovskom regióne vzhľadom na množstvo ubytovacích a rekreačných
zariadení. Zvolené bude zariadenie s bazénom kvôli rehabilitácii detí, ak bude možnosť liečebných procedúr,
bude takéto zariadenie uprednostnené. Združenie poveríopäť organizovaním stretnutia externú firmu. Odhad
finančných nákladov na túto akciu bude predložený hospodárke Ing.Batkovej a následne na schválenie
všetkým zakladateľom združenia.
Plánovaný termín stretnutia: jún 2013.
Cieľom stretnutia je cez osobný kontakt členov združenia vytvoriť priestor pre výmenu skúseností rodičov s
PEC, ide napr. o informácie o jednotlivých fázach liečenia v rôznom veku detí, názorné porovnanie
ortopedických pomôcok od rôznych výrobcov, informácie o možnostiach rehabilitácie a pod.

5.3 Výroba nových propagačných materiálov
Každý člen združenia dostane na stretnutí propagačné materiály s logom združenia. Bude vybraná
najvýhodnejšia ponuka od reklamnej agentúry alebo tlačiarne.
Navrhnuté budú celkom nové druhy reklamných predmetov. Tieto budú rozdané v kombinácii so staršími
zásobami podľa aktuálneho stavu skladu.
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5.4. Ostatná činnosť
Aj naďalej bude združenie:
1. zaoberať sa šírením informácií na zviditeľnenie problematiky ochorenia PEC, a to nielen
prostredníctvom web stránky,ale aj rozmiestňovaním letákov v čakárňach pediatrických,
neurologických, fyzioterapeutických a ortopedických ambulancií v mieste bydliska každého
prispievateľa na internetovom fóre,
2. pomáhať novým rodinám, ktoré sa zoznamujú s ochorením PEC či už pred alebo po pôrode ich dieťaťa,
3. rozširovať členskú základňu, oslovovať každého užívateľa,ktorý sa prihlási do internetovej diskusie
združenia, aby sa stal členom združenia. Aktívne oslovovovať v čakárni u špecialistu Dr.Radlera vo
Viedni všetky slovenské rodiny s diagnózou PEC a informovať ich o možnosti financovania liečby
prostredníctvom združenia,
4. apelovať na členov, aby uverejnili osobné príbehy svojich detí s ochorením PEC prostredníctvom web
stránky, čo bude požadovať od každého člena združenia, rovnako aj od rodín obdarovaných
jednorazovým finančným darom,
5. ponúkať bezplatnúslužbu tlmočeniačlenkou združenia pri návšteve ambulancie Dr.Radlera vo Viedni.V
pláne je nájsť k spolupráci ďalšie osoby so znalosťou nemeckého jazyka pre sprievod rodín na
konzultácie na ortopedickú kliniku vo Viedni, nakoľko ich počet narastá a nie je možné pokryť všetkých
prostredníctvom jednej členky združenia
6. pozývať všetkých aktívnych diskutujúcich, najmä rodiny s novorodencami na osobné stretnutia,
7. hľadať nových dobrovoľníkov ochotných pomáhať v organizovaní stretnutí, pomôcť v medializácii
združenia alebo iných činnostiach združenia.

6. Vyjadrenie dozornej rady
Občianske združenie PECKA si plní všetky svoje stanovené ciele a čoraz viac sa dostáva do povedomia rodičov
novonarodených detí s touto diagnózou. Títo rodičia už majú informácie od členov OZ o diagnóze PEC a liečba
nových prípadov je tak od začiatku odborná, sú im poskytnuté informácie a pomoc, aby sa v probléme
13

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

s liečbou mohli hneď od začiatku liečby správne zorientovať. OZ úspešne napreduje a získava si priaznivcov aj
medzi širokou verejnosťou.
Do ďalšej práce prajem všetkých členom veľa síl a elánu. Čas, ktorý venujú pre deti s touto diagnózou, naozaj
nie je zbytočný a má zmysel. Dôkazom našej práce sú pekné „nožičky“ našich detí.
Vážime si pomoc všetkých, ktorí podporili aktivity nášho občianskeho združenia PECKA v roku 2012, či už
sponzorskými darmi alebo dobrovoľnou prácou.
Mária Bariová
predseda dozornej rady
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