PAULÍNKA n.f., Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur

Dňa 19. 03.2019

Obvodný úrad Bratislava
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Tomášikova 46
832 05 Bratislava

Vec:
Výročná správa za rok 2018 - predloženie

V prílohe Vám zasielam výročnú správu a výkazy za rok 2018 neinvestičného fondu
s názvom PAULÍNKA n.f., so sídlom Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur.

Mgr. Beáta Kováčová,
správca PAULÍNKA, n.f.

Kontakt: t. č.: 0918 66 88 46
Email: paulinka@paulinka.sk

Výročná správa za rok 2018
1. Úvod
Neinvestičný fond PAULÍNKA, n.f. so sídlom Pannónska 21, 900 21 Svätý Jur vznikol 11.10.2004 bol
zaregistrovaný Krajským úradom v Bratislave pod registračným číslom OVVSaŽP-2728/161/2004-NF.
Účel neinvestičného fondu:
Účelom fondu je združovanie finančných prostriedkov na plnenie všeobecne prospešného účelu,
ktorým je ochrana a podpora zdravia a vzdelávania predovšetkým zdravotne ťažko postihnutej Paulíny
Ryšavej ako aj iných detí, mládeže a dospelých postihnutých detskou mozgovou obrnou (DMO) a inak
telesne postihnutých. Najmä na zaobstaranie rehabilitačných a zdravotných pomôcok ako aj pomôcok
uľahčujúcich ich právoplatné a plnohodnotné začlenenie do spoločnosti, na podporu liečebných
postupov, rehabilitačných pobytov a operácií na území SR i v zahraničí a nákladov spojených s
prevozom postihnutých. Ďalej na podporu nákladov osôb sprevádzajúcich postihnuté osoby.
Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila dňa 17.03.2019 predloženú výročnú správu za rok
2018.
-----

2. Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k účelu fondu.
Neinvestičný fond počas roka 2018 podporil v súlade s účelom fondu:
31.01. - 04.02. 2018 sme zorganizovali športovo-relaxačný pobyt pre zdravotne znevýhodnené deti
a mládež vo Valčianskej doline. Deti tu mali možnosť vyskúšať si zimné športy, najmä lyžovanie a iné
aktivity. Našou snahou bolo poskytnúť kvalitný program plný športu, relaxu a zábavy, v ktorom deti
zažili niečo podobné ako ich zdraví rovesníci. Práve vo Valči , ako v jedinom stredisku zimných športov
na Slovensku, FATRA SKI, s. r. o. vlastnia špeciálne lyže pre hendikepovaných (monoski a biski)
a disponujú aj vyškolenými asistentami a trénermi na zaškolenie a výcvik. Zimný mobikemp sme
zorganizovali pre rodiny, u ktorých je predpoklad, že v budúcnosti tieto aktivity budú ďalej rozvíjať
a napomôžu skvalitniť život zdravotne znevýhodnených detí: Rebeka Hussvéthová s rodinou, Matthias
Molnár s rodinou, Šimon Muškát s rodinou, Krištof Kubala s rodinou, Paulína Ryšavá s rodinou.
24.03.2018: zorganizovali sme v príjemných priestoroch Cafe Garage Vo Svätom Jure stretnutie detí a
mládeže - Veľkonočný workshop. Janka z Malého ateliéru nachystala vypálené veľkonočné dekorácie z
hliny, ktoré sme zdobili. Takisto sme si vyskúšali aj patchworkové zdobenie vajíčok. Deň nám
spríjemňovali aj Wings for human a dohodli sme sa, že v najbližších dňoch prídeme na Devín a bližšie
sa zoznámime aj s ostatnými operencami, za čo im veľmi pekne ďakujeme.
07.04. 2018: sme boli v Minizoo a sokoliarni na Devíne, kde sme sa stretli spolu s Wings for human.
Prezreli sme si priestory na edukáciu zdravotne znevýhodnených mladých ľudí a priestory minizoo.
Stretnutie sme zakončili spoločnou opekačkou.

19.04.2018 Sme sa zúčastnili Salóna vozíčkara v Senci, ktorý zorganizovala LETMO. Spolu s Nadáciou
AGEL sme mali príspevok o spoločne pripravovanom športovom projekte vo Valči.
04.05. – 08.05. 2018 sme zorganizovali relaxačný pobyt pre deti s DMO a ich rodičov v Penzióne
Pažický v Starej Lesnej. S deťmi sme relaxovali sme a v rámci workshopu sa naše deti zdokonaľovali
v maľbe na porcelán.
26.05.2018 Sme boli hosťami Dňa bez bariér, ktorý sa konal v Pezinku na ZŠ Fándlyho. Prezentovali sme
sa ako mladí ľudia, ktorí chcú žiť život naozaj bez bariér.
10.6.2018 Sme sa opäť stretli na našom Helpfeste. Tentoraz to bolo stretnutie najmä vozíčkarov.
V budúcnosti budeme uvažovať, či budeme v danom projekte pokračovať alebo či ho dajakým
spôsobom oživíme.
16.06.2018 spolu s Nadáciou AGEL sme zorganizovali 1.ročník športových hier pre hendikepované deti
vo Valči. prišli aj deti z detských domovov, aj zdraví. Spoločne sme súťažili v boccii, paracyklistike
a robili sme aj iné aktivity.
02.09.2018 sme boli spoluorganizátormi Prvého Spartan Race Special pre hendikepovaných na
Slovensku. Veríme, že to nebolo naposledy a stane sa z toho tradícia, kedy telesne a inak
hendikepované deti a mladí ľudia budú môcť športovať rovnako ako ich zdraví rovesníci.
24.10. – 28.10.2018 sme boli opäť relaxovať v Starej Lesnej. Tentokrát sme boli pozvaní skupinou
Fragile na ich koncert do Tatranskej Lomnice. Bol to nádherný zážitok, za ktorý veľmi ďakujeme.
03.11.2018 sme mali predvianočný workshop v školiacom stredisku Agapé vo Svätom Jure. Spoločne
s Jankou z Malého ateliéru sme robili hlinené ozdoby a vianočné dekorácie.
V súlade s účelom fondu boli financie poskytnuté formou daru deťom s DMO na: nákup rehabilitačných
pomôcok, úhrady medikamentóznej liečby, rehabilitácií systémom therasuit, záťažové cvičenia,
špeciálnu a ortopedickú obuv, vybavenie invalidných vozíkov, opravy zdvihákov a špeciálnych
elektrických prístrojov, odborné špeciálne lekárske vyšetrenia, na podporu vzdelania, relaxačné
pobyty, a na úhradu pohonných hmôt pri preprave hendikepovaných:
Michaela Červená:
Matthias Molnár:
Rebeka Hussvethová:
Šimon Muškát:
Krištof Kubala:
Paulína Ryšavá:

281,70 €
380,00€
400,00 €
440,00 €
400,00 €
7940,70 €

-----

3. Ročná účtovná závierka a vyhodnotenie základných údajov v nej zahrnutých a výrok audítora k nej, ak vznikla povinnosť jej overenia audítorom
Ročná účtovná závierka tvorí prílohu k tejto výročnej správe.
Ročnú účtovnú závierku nebolo potrebné overovať audítorom vzhľadom na objem finančných
prostriedkov.

-----

4. Prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu.
Prehľad o daroch a príspevkoch - príloha k výročnej správe.

----5. Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu a prehľad výdavkov v členení podľa jednotlivých druhov činností fondu a osobitne výšku výdavkov
na správu fondu
Prehľad príjmov a výdavkov – príloha k výročnej správe.

Príjmy:
Počiatočný stav k 01. 01. 2018:
pokladňa:
4 322,24
Banka:
8 758,75
Príjmy:
8 137,26

Výdavky
1. Výdavky na správu fondu:
- kancelária:
833,40
- poplatky banke:
120,5
- daň z príjmov:
0
2. Výdavky na účel fondu:
-

Projekty

1 475,86

-

Materiál na projekty

1 255,94

-

Príspevky fyz. osobám

9 032,40

3. Výdavky spolu:
Konečný zostatok v pokladni k 31. 12. 2018:
Konečný zostatok na účte k 31. 12. 2018:
Konečný zostatok spolu k 31. 12. 2018:

4 322,24
4 187,91
8 510,15

6. Stav majetku a záväzkov fondu k 31.12. 2018.
Neinvestičný fond nedisponuje majetkom.
Jeho majetok iba finančné prostriedky na účte a v pokladni.
Konečný zostatok spolu k 31. 12. 2018:
8 510,15 €

Neinvestičný fond nemá žiadne záväzky.
-----

7. Zmeny vykonané v štatúte a v zložení orgánov, ku ktorým došlo v hodnotenom období.
V sledovanom období nedošlo k žiadnym zmenám.

8. Ďalšie údaje, ktoré určí správna rada.
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe.
-----

9. Vyjadrenie revízora
Revízor preskúmal hospodárenie neinvestičného fondu a nemá pripomienky.

V Bratislave, 19.3.2019

.......................................................

PREHĽAD
o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2018

Názov: PAULÍNKA, n.f.

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zdroj
Počiatočný stav na účte
Počiatočný stav v pokladni
Úroky
Príspevky z podielu zaplatenej dane (2 %)
Finančný dar:
anonymné príspevky od fyzických osôb
príspevky od iných organizácií

Dar

Príjem
8758,75
4322,24
0

6837,26
1300

Spolu

V Bratislave, 19. 03. 2019

Príspevok

8137,26

Pečiatka:

13080,99

Podpis:

Pozn.

