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1. Identifikačné a     kontaktné údaje občianskeho združenia

Názov občianskeho združenia: Cesta pomoci – Way to help
Adresa pre poštový styk: M.R.Štefánika 1790/101, 922 03 Vrbové
IČO: 45017417 
DIČ: 2024171941
Právna forma: občianske združenie
E-mail: info@cestapomoci.sk
Telefón: +421 (0) 915 775 744

2. Základná charakteristika občianskeho združenia

Občianske združenie Cesta pomoci – Way to help, o. z. je nezisková organizácia.  Cieľom je
poskytovať  všestrannú  pomoc  a  podporu  (predovšetkým  finančnú)  postihnutým  s
neurologickými a motorickými poruchami  pohybového systému,  členom ich rodín a
podporovať zlepšenie kvality ich života, vyhľadávať postihnutých s cieľom informovať
ich o existencii združenia a o aktivitách, ktoré vykonáva, poskytovať všestrannú pomoc,
najmä prostredníctvom osvetovej činnosti a poradenstva, vo všetkých oblastiach života,
komunikovať  s  organizáciami  a  štátnymi  orgánmi,  ktorých  činnosť  súvisí  alebo
ovplyvňuje život,  možnosti  liečby a realizácie  sa  najmä telesne postihnutých ľudí  a
snažiť  sa  presadiť  zmeny a  opatrenia,  ktoré  pozitívne  ovplyvnia  životnú  a  sociálnu
situáciu postihnutých a ich rodín, realizovať aktivity smerujúce k získaniu finančných
prostriedkov,  ktoré  budú  následne  použité  najmä  na  rehabilitáciu  konkrétnych
postihnutých  pacientov  v  rehabilitačných  zariadeniach,  alebo  na  iné  zlepšenie  či
uľahčenie ich životnej a sociálnej situácie. 

Logo občianskeho združenia:  

3. Orgány občianskeho združenia

Orgánmi  občianskeho združenia sú:

1. Valné zhromaždenia

2. Predsedníctvo 

3. Revízna komisia

1. Valné  zhromaždenie  je  najvyšším  orgánom  združenia,  tvoria  ho  všetci  členovia
združenia. Členovia Valného zhromaždenia majú právo zúčastniť sa na rokovaniach
Valného zhromaždenia a hlasovať o rozhodnutiach ním prijatých. Valné zhromaždenie
je  uznášaniaschopné,  ak  sa  na  jeho  rokovaní  zúčastní  nadpolovičná  väčšina  jeho
členov.  Rozhodnutia  Valného  zhromaždenia  sú  prijímané  nadpolovičnou  väčšinou
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prítomných  členov.  Valné  zhromaždenie  zvoláva  minimálne  štyri  krát  ročne
Predsedníctvo  združenia  písomnou pozvánkou zaslanou všetkým členom združenia
aspoň 8 dní vopred.

Do pôsobnosti Valného zhromaždenia patrí:
- prijímať a meniť stanovy združenia 
- voliť a odvolávať členov Predstavenstva
- schvaľovať rozpočet a účtovnú uzávierku združenia
- rozhodovať o záležitostiach strategického významu
- prijímať ročnú správu o činnosti združenia, rozpočet a správu o hospodárení združenia
- rozhodovať o dobrovoľnom rozpustení združenia 
- rozhodovať o iných záležitostiach, o ktorých si to Valné zhromaždenie vymienilo
- potvrdzovať rozhodnutie predsedníctva o vylúčení člena

2. Predsedníctvo  je  riadiacim  a štatutárnym  orgánom združenia,  tvoria  ho  3  členovia
volení  Valným  zhromaždením  na  dobu  určitú,  t.  j.  do  odvolania  Valným
zhromaždením. Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.
Predsedníctvo  sa  schádza  podľa  potreby,  minimálne  však  jedenkrát  za  mesiac.
Rozhodnutia  Predsedníctva  sa  prijímajú  v prípade  súhlasu  všetkých  členov
Predsedníctva. Štatutárne právo má výlučne Predseda združenia

Do pôsobnosti Predsedníctva patrí:
- riadiť činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia
- rozhodovať o bežných veciach súvisiacich s prevádzkou združenia
- rozhodovať o vylúčení členov, ktorí konajú v rozpore so stanovami združenia
- rozhodovať o prijatí nových členov
- pripravovať ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení

združenia, ktorú predkladá na schválenie Valnému zhromaždeniu
- ustanovovať likvidátora pri zániku združenia
- rozhodovať  o všetkých  záležitostiach  združenia,  ktoré  podľa  stanov  nespadajú  do

právomoci Valného zhromaždenia alebo ktoré si Valné zhromaždenie vyhradilo

3. Revízna  komisia  je  kontrolným  orgánom  združenia,  tvoria  ho  3  členovia  volení
Valným  zhromaždením.  Členstvo  v Revíznej  komisii  je  nezlučiteľné  s členstvom
v Predsedníctve  združenia.  Revízna  komisia  zodpovedá  za  svoju  činnosť  Valnému
zhromaždeniu.

Do pôsobnosti Revíznej komisie patrí:
- dozerať  nad  dodržiavaním  stanov  združenia,  rozhodnutí  orgánov  združenia

a všeobecne záväzných právnych predpisov
- dbať  na  súlad  medzi  rozhodnutiami  orgánov  združenia,  stanovami  a všeobecne

záväznými predpismi
- posudzovať ročnú správu o činnosti združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení

združenia vypracovanú Predsedníctvom pred tým, ako ju prijme Valné zhromaždenie.

4. Členovia občianskeho združenia: 

Predseda občianskeho združenia: Rastislav Kubiš - štatutárny orgán

Podpredseda občianskeho združenia: Ján Šlahor
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Ekonóm občianskeho združenia:  Ing. Magdaléna Repáňová

Predseda občianskeho združenia: Mgr. Tomáš Andrísek

5. Prehľad činností uskutočnených organizáciou za rok 2016

Počas roka 2016 Cesta pomoci – Way to help o.z. vykazovala nasledovné činnosti:

a) získanie finančných prostriedkov z 2% z daní

b) finančná pomoc pri nákupe doplnkov na invalidný vozík fyzickým osobám

c) finančná pomoc pri kúpe invalidného vozíka fyzickým osobám

d) finančná pomoc pri kúpe špeciálnej autosedačky fyzickým osobám

e) finančná pomoc pri kúpe kočíka fyzickým osobám

f) organizácia charitatívnej akcie vianočné trhy Vrbové

g) aktualizovanie web stránky

h) organizácia charitatívneho plesu

i) organizácia charitatívnej akcie Cesta pomoci deťom na festivale Vrbovské Vetry

j) organizácia charitatívnej akcie MUFUZA vo Vrbovom

k) organizácia charitatívnej akcie Silvester vo Vrbovom

l) získavanie nových partnerov

m) zaregistrovanie sa do darcovského portálu podporte.sk 

n) vytvorenie výziev na darcovskom portáli dakujeme.sk

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

V súlade  s  §  4 ods.  2  zákona č.  431/2002 Z.  z.  o účtovníctve  v platnom znení   Cesta
pomoci – Way to Help, .o.z. účtuje v sústave podvojného účtovníctva. 
 
Účtovná  závierka  je  výsledným  produktom  účtovnej  uzávierky.  Príprava  a zostavenie
účtovnej závierky sa skladá z 3 etáp :
 
1etapa: prípravné práce – sem patrí  zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný 

      rok v podvojnom účtovníctve neziskových organizácií, vykonanie 
inventarizácie  majetku  a záväzkov  a zaúčtovanie  uzávierkových  účtovných  
operácií

2 etapa: zostavenie účtovnej uzávierky 
3 etapa: zostavenie účtovných výkazov t.j. účtovná závierka

 
Účtovná uzávierka predstavuje sústavu výstupných informácií z bežného účtovníctva. Na základe
účtovnej závierky Cesta pomoci – Way to Help, o.z. zostavuje Súvahu a Výkaz ziskov a strát
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a Poznámky.  Tieto  výkazy  tvoria  účtovnú  závierku  v podvojnom  účtovníctve  a sú  súčasťou
daňového priznania dani z príjmov.

 
 
 

S Ú V A H A rok 2016

STRANA AKTÍV

Majetok spoločnosti 3311,78

Dlhodobý hmotný majetok 0,00

Obežný majetok 3311,78

Dlhodobé pohľadávky 0,00

Finančný majetok 3311,78

Časové rozlíšenie 0,00

AKTÍVA CELKOM              3311,78

STRANA PASÍV

Vlastné zdroje 3009,16

Výsledok hospodárenie za účtovné obdobie 1110,50

Cudzie zdroje 302,62

Rezervy 0,00

Dlhodobé záväzky 0,00

Krátkodobé záväzky 302,62

Časové rozlíšenie 0

PASÍVA CELKOM 3311,78
 

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT rok 2016
Spotreba - materiálu 3772,14
              - energie 0
Náklady na reprezentáciu 308,39
Ostatné služby 7439,25
Mzdové náklady 312,18
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 109,78
Zákonné sociálne náklady 0,00
Ostatné dane a poplatky 0
Iné ostatné náklady 28,58
ÚČTOVNÁ TRIEDA 5 SPOLU 15774,65
Tržby z predaja služieb 4742,05
Úroky 0
Iné ostatné výnosy 163,64
Príspevky z podielu zaplatenej dane 4404,40
Príspevky od PO a FO 7790,93
ÚČTOVNÁ TRIEDA 6 SPOLU 17101,02
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PRED ZDANENÍM 1326,37
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA PO ZDANENÍ 1110,50
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      7. Výrok audítora k     ročnej účtovnej závierke

Občianske združenie nemá povinnosť mať overenú účtovnú závierku audítorom.

      8. Zmeny a     nové zloženie organizácie

Správna rada  Cesta  pomoci  –  Way to  Help,  o.z.  sa  neuzniesla  na  žiadnych  zmenách

v štatúte ani zložení orgánov neziskovej organizácie.

      9. Predpokladaný budúci vývoj neziskovej organizácie

V roku 2017 sa nezisková organizácia Cesta pomoci – Way to help o.z.  plánuje naďalej

zviditeľňovať a získavať ďalších:

-  darcov 2% z daní

-  partnerov,  ktorí  svojou  finančnou  pomocou  pomáhajú  vo  fungovaní  občianskeho

združenia

- podporovateľov, ktorí pravidelne finančne prispievajú a pomáhajú tým v raste počtu

detí, ktorým sme pomohli

- prispievateľov,  ktorí jednorázovo finančne pomohli účasťou na jednej z našich akcií

- spolupracovníkov, ktorí nám akokoľvek pomáhajú pri organizovaní našich akcií. 

Cieľom činnosti je získavať prostriedky na pomoc telesne postihnutým deťom, financovať

doplatky resp. nákup zdravotných pomôcok. Preto je jedným z našich cieľov oslovovanie

a vyhľadávanie  detí,  ktoré  našu  pomoc  potrebujú.  Okrem  osobného  kontaktu  na  to

využívame Facebookovú stránku, web stránku a Facebookovú skupinu. Začiatkom roka je

obdobie  uplatňovania  2%  z daní.  A to  je  prioritou  prvých  štyroch  mesiacov  v roku.

V priebehu  ďalších  mesiacov  plánujeme  organizovanie  kultúrnych  akcií,  z ktorých

výťažok bude použitý na plnenie cieľov občianskeho združenia. Prvou akciou v roku bude

Vítanie  jari  vo  Vrbovom,  na  ktorom  budeme  formou  verejnej  zbierky  a  predajným

stánkom získavať finančné prostriedky. V mesiaci júl by sme chceli opäť zorganizovať

futbalový  zápas  MUFUZA s bohatým obsadením známych  osobností,  so  sprievodným

programom pre deti a dospelých, s bohatou ponukou občerstvenia, s tombolou a súťažou
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v kopaní jedenástok. V tom istom mesiaci by sme mali byť súčasťou festivalu Vrbovské

Vetry,  na  ktorom  bude  mať  občianske  združenie  Cesta  pomoci  na  starosti  tombolu,

z ktorej  výťažok  pôjde  na  plnenie  cieľov  o.  z.   Na  konci  roka  v meste  Vrbové

zorganizujeme vianočné trhy s kultúrnym programom.  Hlavnou akciou  v roku je  ples,

ktorého  3.  ročník  sa  bude  konať  začiatkom  roka  2018.   Všetky  akcie  a činnosť

občianskeho združenia je zameraná na zisk finančných prostriedkov, ktoré budú použité

na pomoc telesne postihnutým deťom. 
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Mgr. Tomáš Andrísek

Predsada o.z. 
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