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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 equinovarus congenitus (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 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.

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
- Ing. Martina Batková
- Dana Méryová
- Mária Bariová
Menované boli zároveň členkami prípravného výboru.
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1.2.Organizačná štruktúra
K 31.12.2011 má občianske združenie 19 členov.
Občianske združenie PECKA nie je zamestnávateľom.
9. marca 2009 sa konalo valné zhromaždenie občianskeho združenia PECKA. 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.

2. Zhodnotenie roka 2011
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 2010.
Niektorým novým členom, ktorí v roku 2011 nezbierali pre svoje dieťa peniaze prostredníctvom 2%,
boli poskytnuté finančné príspevky na liečbu ich detí na základe zmlúv o poskytnutí finančného príspevku.
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 aj na klinike vo Viedni.
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2.1. Zhodnotenie cieľov roku 2011
Výročná správa dáva priestor na vyhodnotenie plnenia cieľov, ktoré boli pre rok 2011 stanovené.
a) Viesť účtovníctvo v občianskom združení
Zodpovedná : Ing. Martina Batková
Termín splnenia: priebežne
Táto úloha vyplýva občianskemu združeniu z legislatívy platnej na území SR. Občianske združenie PECKA
účtuje v systéme podvojného účtovníctva.
Úloha splnená v termíne.
b) Podať daňové priznanie za rok 2011
Zodpovedná : Mgr. Žaneta Gajdošová
Termín splnenia: do 31.3.2012
Vzhľadom na to, že Občianske združenie PECKA malo v roku 2011 len príjmy oslobodené od dane z príjmov,
nemalo povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2011.
Úloha splnená v termíne.
c) Registrácia združenia do zoznamu prijímateľov 2% na rok 2012
Zodpovedná : Mgr. Žaneta Gajdošová
Termín splnenia: do 1.12.2011
Ak chce byť občianske združenie prijímateľom 2% z podielov zaplatenej dane z 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.
d) Oslovenie fyzických a právnických osôb s cieľom získať pre združenie 2% z dane z príjmov za rok 2011
Zodpovední: všetci členovia združenia
Termín splnenia: do 31.3.2012
Táto úloha bola splnená v termíne.
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e) Spracovanie agendy k finančným prostriedkom získaných z 2% zo zaplatenej dane roku 2010
Zodpovedná : Mgr. Žaneta Gajdošová, Ing. Martina Batková
Termín splnenia: do 20.9.2011
Úlohu je nutné splniť pre získanie prehľadu o prijatých prostriedkoch a ich následného prerozdelenia medzi
jednotlivých členov v zmysle uzavretej dohody o refundácií prostriedkov.
Úloha bola splnená v termíne.
f) Zostavenie účtovnej závierky za rok 2011 a príprava podkladov k auditu účtovnej závierky za rok 2011
Zodpovedná : Ing. Martina Batková
Termín splnenia: do 31.3.2012
Táto povinnosť vyplýva združeniu zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Úloha bola splnená v termíne.
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2.2 Správa o hospodárení Občianskeho združenia PECKA za rok 2011

SÚVAHA V €
Aktíva
Neobežný majetok

Obežný majetok

2011

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie - náklady budúcich období

MAJETOK Spolu
Pasíva
Vlastné zdroje krytia majetku

Imanie a peňažné fondy
Fondy tvorené zo zisku
Výsledok hospodárenia minulých 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

2010

25 264
2 244
27 508

247
3
250

2011

2010

183 10 966
-19 -10 782
150
2 241

66

24 953
27 508

250
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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
NÁKLADY Spolu

Výnosy
Tržby za výrobky, služby, tovar
Aktivácia
Úroky
Prijaté dary
Iné ostatné výnosy
Tržby z predaja majetku
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté členské príspevky
Príspevky z podielu zaplatenej dane
VÝNOSY Spolu
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

2011
830

333

2010
8

83

68
739
112

67

8 662
10 676

10 930
11 156

2011

2010

7

2

240
190
10221
10 658

252
120
374

-18 -10 782
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3. Plány na rok 2012

3.1. Vytvorenie novej web stránky
Pre zabezpečenie lepšej informovanosti širokej verejnosti sa vedenie združenia rozhodlo webovú
stránku, doposiaľ tvorenú len laicky, nechať vytvoriť a spravovať firme na takú činnosť zameranú. Plánovaný
termín realizácie: prvý polrok 2012.

3.2. Plánované projekty
Osobné stretnutie členov OZ Pecka
Združenie plánuje organizovať stretnutie členov v zatiaľ nešpecifikovanom ubytovacom zariadení s cieľom
priameho osobného kontaktu jednotlivých členov združenia, ktorí žijú rôznych regiónoch SR. Z dôvodu
zaneprázdnenosti zakladateliek združenia poverí organizovaním stretnutia externú firmu, ktorá má dlhoročné
skúsenosti v danej oblasti. Odhad finančných nákladov na túto akciu bude predložený hospodárke Ing. Batkovej
a následne na schválenie všetkým zakladateľom združenia. Údaje budú k dispozícii vzhľadom na zvyšovanie
režijných nákladov až v prvom štvrťroku 2012.
Plánovaný termín stretnutia: máj 2012.
Cieľom stretnutia je cez osobný kontakt členov združenia vytvoriť priestor pre výmenu skúseností rodičov s
PEC, napr. informácie o jednotlivých fázach liečenia v rôznom veku detí, názorné porovnanie ortopedických
pomôcok od rôznych výrobcov, informácie o možnostiach rehabilitácie a pod.
Výroba propagačných materiálov
Každý člen združenia dostane na stretnutí propagačné materiály s logom združenia. Bude vybratá
najvýhodnejšia ponuka od reklamnej agentúry alebo tlačiarne. Noví členovia, ktorí pribudnú po termíne
stretnutia, obdržia darčekové predmety poštou.
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3.3. Ostatná činnosť
Aj naďalej bude združenie:
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,

-

-

pomáhať novým rodinám, ktoré sa zoznamujú s ochorením PEC či už pred alebo po pôrode ich dieťaťa,

-

rozširovať členskú základňu, oslovovať každého užívateľa, ktorý sa prihlási na 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,

-

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,

-

ponúkať bezplatnú službu tlmočenia členkou združenia pri návšteve ambulancie Dr.Radlera vo Viedni.

4. Vyjadrenie dozornej rady
Teší nás, že občianske združenie PECKA sa čoraz viac dostáva do povedomia rodičov, úspešne napreduje
a získava si priaznivcov aj medzi verejnosťou. Prajem všetkým členom o. z. veľa elánu do ďalšej práce, úspešné
projekty, ktoré zvýšia záujem verejnosti o naše združenie.
Vážime si pomoc všetkých, ktorí podporili aktivity nášho občianskeho združenia PECKA v roku 2011 či
už sponzorskými darmi alebo dobrovoľnou prácou.
Mária Bariová
predseda dozornej rady
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