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VÝROČNÁ SPRÁVA 

 

ÚVOD 
 

V mene občianskeho združenia Pomáhaj a chráň Vám predkladám Výročnú správu občianskeho 

združenia za rok 2021, ktorý bol pre združenie veľmi náročný najmä z pohľadu štatutárnych zmien 

(transformácia na registrovaný sociálny podnik), ako aj z pohľadu zabezpečenia prevádzkovania 

karanténnej stanice pre psov a vytvorenie pracovných miest pre  našich zdravotne znevýhodnených 

zamestnancov. 

 

Občianske združenie vzniklo v roku 2017 a za dva roky nášho pôsobenia sa nám podarilo 

vybudovať karanténnu stanicu pre psov a mačky a zamestnať 3 zamestnancov, z toho sú dvaja invalidní 

dôchodcovia a 1 zraniteľná osoba. 

Hlavným cieľom a účelom združenia je: 

  

− podieľať sa na ochrane zvierat, pomáhať túlavým, týraným a opusteným zvieratám, 

− vytvárať materiálne podmienky pre zabezpečenie  poskytovania starostlivosti o život a zdravie 

zvierat a o ich výchovu, 

− spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy pri plnení úloh na úseku ochrany životného 

prostredia a v spolupráci s týmito orgánmi aktívne napomáhať k zlepšovaniu životného prostredia, 

− vplývať na zmenu legislatívneho stavu v súvislosti s ochranou zvierat, 

− podporovať súkromných ochrancov zvierat, ktorí vytvárajú podmienky pre záchranu, liečenie a 

ďalšie umiestnenie opustených alebo nechcených zvierat, 

− podporovať vznik ďalších depozitov, ktoré by mohli plniť funkciu prechodnej karantény pred 

začlenením zvieraťa do prostredia zdravých zvierat čí už formou priamej adopcie alebo dočasnej 

starostlivosti u súkromných ochranárov, 

− podporovať a spolupracovať s organizáciami a združeniami podobného zamerania, 

− podporovať a zastrešovať internetovú stránku www.pomahajachran.sk, 

− podporovať kastračný program pre zvieratá, 

− informovanie verejnosti o danej problematike formou osvety – informačné letáky, internet, médiá, 

vydávanie brožúr, info stránky, sociálne siete, 

− poradenská činnosť v oblasti problematiky opustených a nechcených zvierat, v oblasti výchovy,  

− poradenská činnosť fyzickým osobám, ktoré sa chcú venovať ochrane zvierat, riešia určitý problém 

z okolia nevedia s istotou ako postupovať,  

− poskytovať konzultačnú činnosť iných neziskovým organizáciám (útulky a karanténne stanice), 

ktoré zvažujú zriadenie sociálneho podniku, čím sa im snažíme odovzdať maximálne množstvo praktických 

informácií s cieľom ich rozvoja 

− činnosti smerujúca k výmene praktických informácií medzi útulkami a karanténnym stanicami 

v regióne, 

http://www.pomahajachran.sk/


− vytvárať enviromentálne a iné ekologické vzdelávacie programy a zabezpečovať ich 

implementáciu v okolí realizácie,  

− organizovať motivačné, vzdelávacie a iné detské tábory, výlety a stretnutia, ktorých účelom je 

vlastná, alebo sprostredkovateľská činnosť v zmysle stanovených cieľov združenia,  

− organizovanie spoločenských, športových a kultúrnych podujatí, rozvíjať rôzne športové aktivity 

mladých ľudí na Slovensku a tým prispievať k rozvoju a propagácii zdravého   životného  štýlu. 

 

Občianske združenie je v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z verejnoprospešný 

podnik, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu 

poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti: 

a) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, 

b) tvorba a ochrana životného prostredia obyvateľstva. 

 

Združenie sa v rámci svojej činnosti  venuje najmä odchytu túlavých psov z ulice a ich adopcií, ktorá 

je až po ich ošetrení, kastrácií a prípadnom liečení rôznych zdravotných problémov, či zranení.  Združenie 

celkovo svojou existenciou a aktivitami prispieva k ochrane zvierat a životného prostredia v okrese 

Humenné. 

Medzi hlavné aktivity združenia patrí certifikovaný odchyt túlavých psov z ulice, veterinárne 

ošetrenie, príjem nechcených zvierat z domácnosti v okrese, liečba ochorení a zranení zvierat, 

zabezpečenie karantény, dočasnej starostlivosti a adopcie. Týmito činnosťami združenie sleduje svoj 

hlavný cieľ a to dosahovanie merateľného pozitívneho vplyvu. 

V roku 2021 sme prijali do KS 231 zvierat, umiestnených bolo 186, vrátených pôvodnému majiteľovi 15 ks, 

čím sme splnili sociálny vplyv. Odchytom túlavých zvierat sme znížili riziko prenášania chorôb na iné 

zvieratá ale aj na ľudí. 

 

Občianske združenie počas roka 2021 sa zaoberalo vzdelávacou činnosťou. V čase od 26.7.2021 do 

6.8.2021 zorganizovalo letný denný tábor s bohatým programom pre deti od 5 rokov na ktorom sa 

zúčastnilo 21 deti. Počas dvoch týždňov sa deti naučili ako sa starať  o zvieratka v útulku, ako sa správať ku 

psíkom . Počas tábora mali rôzne športové aktivity a súťaže . Dňa 26. 4.2021 občianskemu združeniu bol 

priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku, druh integračný sociálny podnik. Dňa 02.06.2021 nám 

bolo vydané osvedčenie o živnostenskom oprávnení na poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou 

o zvieratá. 

 

 

Základné identifikačné údaje registrovaného sociálneho podniku (ďalej len ,,RSP“) 

 

Obchodné meno:     Pomáhaj a chráň o.z.r.s.p. 

Právna forma:      Občianske združenie 

Sídlo:      Štefánikova 1524/27, 066 01 Humenné 

Miesto podnikania (adresa prevádzkarne):           Osloboditeľov 117, 066 01  Humenné 

IČO:       51044587 



DIČ:       2120575600 

Dátum vzniku:      03.08.2017 

Druh registrovaného sociálneho podniku:   Integračný 

Dátum priznania štatútu RSP:   26.04.2021 

Štatutárny orgán:     Predseda  

 

 

1. Zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý má registrovaný sociálny 

podnik uvedený vo svojom základnom dokumente, a prehľad činností vykonávaných v 

kalendárnom roku 

 

Občianske združenie dosahovalo pozitívny sociálny vplyv tým, že zamestnalo na plný pracovný 

úväzok 2 zdravotne znevýhodnené osoby, čo je 67 %  z celkového počtu zamestnancov a 1 zraniteľnú 

osobu. Jedna zo zdravotne znevýhodnených osôb bola na úrade práce, čím sa vyriešil jej dlhodobý problém 

so zamestnaním. Postupne sa zvyšuje jej životná úroveň. Znevýhodnená osoba bola dlhodobo na úrade 

práce, slobodná matka dvoch detí a týmto zamestnaním dokáže plnohodnotnejšie zabezpečiť starostlivosť 

o domácnosť. Okrem toho sa znevýhodnenej osobe otvorili nové možnosti a rozhodla sa študovať 

kynológiu. Sociálny podnik ju v tomto podporuje a nakoľko študuje odbor, ktorý je veľmi blízky aktivitám 

sociálneho podniku, je to win-win situácia, pretože bude napĺňanie našich cieľov odborne na vyššej úrovni.  

 

PRÍSLUŠNÝ 
MESIAC 

(stav ku koncu 
mesiaca) 

počet zamestnancov celkovo 
/počet Z/Z zamestnancov 

% zamestnaných Z/Z z celkového 
počtu zamestnancov v TPP 

merateľný pozitívny sociálny 
vplyv 

splnený / nesplnený1 

1 2 100 splnený 

2 2 100 splnený 

3 2 100 splnený 

4 2 100 splnený 

5 1 100 splnený 

6 3 100 splnený 

7 3 100 splnený 
8 3 100 splnený 

9 3 100 splnený 
10 3 100 splnený 

11 3 100 splnený 

12 3 100 splnený 

 

 

 

 

 

 
 



2. Účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých 

 

Súčasťou výročnej správy RSP je  účtovná závierka, ktorá tvorí prílohu výročnej správy. 

 

 

Súvaha – údaje vykázané na strane aktív 

 

Účtovná jednotka vykázala k 31.12.2021 celkový majetok brutto v sume 48 099 €, korekciu v sume 

5949 € a majetok netto v sume 45150 €.  

V rámci neobežného majetku účtovná jednotka k 31.12.2021 eviduje dlhodobý nehmotný majetok 

v celkovej hodnote 0 €  a dlhodobý hmotný majetok v celkovej hodnote 44 817 €, ktorý sa skladá z: budova 

karanténnej stanice, budova kancelárie, automobil. 

 

Obežný majetok účtovnej jednotky k 31.12.2021 tvorí majetok v celkovej hodnote 17 622 €, ktorý 

sa skladá zo zásob v sume 31 €, ktoré tvoria: PHL , dlhodobých pohľadávok v sume 0 €,  , krátkodobých 

pohľadávok v sume 5 105 €, ktoré tvoria: pohľadávky voči obciam za odchyt psov , krátkodobého 

finančného majetku v sume 0 €  a finančných účtov v sume 12474 €, ktoré tvoria: bankové účty 11 532€ 

a pokladničná hotovosť 942 €. 

 

Účtovná jednotka využíva na financovanie svoje účty vedené v banke v mene EUR, na financovanie 

v hotovosti používa pokladnice vedené v mene EUR. V súvahe k 31.12.2021 vykázala účtovná jednotka 

zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch v celkovej sume 12 474 € a zostatok hotovosti v 

sume 942 €. 

 

Súvaha – údaje vykázané na strane aktív 

 

Hodnota vlastného imania účtovnej jednotky k 31.12.2021 v celkovej sume 55 312 € pozostáva zo 

základného imania v sume 0 €, ostatných kapitálových fondov v sume 0 €, zákonného rezervného fondu v 

sume 2 916 €, nerozdeleného výsledku hospodárenia minulých období v sume 55405 € a hospodárskeho 

výsledku bežného účtovného obdobia v sume – 3 009 € , strata. 

 

K 31.12.2021 vykázala účtovná jednotka krátkodobé záväzky v celkovej sume 7 437 €, ktoré 

pozostávajú zo záväzkov z: obchodného styku, záväzky voči zamestnancom, SP a zdravotným poisťovniam.  

 

K 31.12.2021 vykázala účtovná jednotka dlhodobé v celkovej sume 0 €.   

 

Výkaz ziskov a strát – údaje o výnosoch, nákladoch a výsledku hospodárenia za účtovné obdobie. 

 

Účtovná jednotka dosiahla za rok 2021 celkové výnosy z hospodárskej činnosti v sume 31 462 €, 

ktoré pozostávajú z: služby a predaj tovaru, výnosy z finančnej činnosti v sume 34 799 €, ktoré pozostávajú 

z: prijaté príspevky od iných organizácií, od FO, členské príspevky, príspevky z podielu zaplatenej dane, 

príspevky z verejných zbierok, dotácie od samosprávy.  



Účtovná jednotka vykázala za rok 2021 celkové náklady na hospodársku činnosť v sume 77 574 € 

a náklady na finančnú činnosť 285 €.  

Účtovná jednotka vykázala za rok 2021 účtovnú stratu  3009 €.  

 

3. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch  

 

Peňažné príjmy:  

Tab. č. : Prehľad peňažných príjmov v RSP za rok 2021 

OZNAČENIE NÁZOV POLOŽKY ROK 2010 ROK 2021 

1 Prímy z organizovania letného denného tábora  1900 

2 Predaj reklamných predmetov  283 

3 Odchyt psov  10979 

4 Adopčný poplatok  18299 

5 Dotácie UPSVR  8009 

6 Dotácie mesto Humenné  5000 

7 Dary a príspevky od nadácií a firiem  450 

8 Príspevky od Slobody zvierat  3590 

9 Dobrovoľné príspevky od FO  11875 

10 Členské príspevky  1320 

11 Príspevky z podielu zaplatenej dane  11810 

12 Verejné zbierky  1204 

13 Ostatné   131 

 Spolu:  74850 

 

Peňažné výdavky: 
Tab. č. : Prehľad peňažných výdavkov v RSP za rok 2021 

OZNAČENIE NÁZOV POLOŽKY  ROK 2021 

1 Spotreba materiálu  17325 

2 Spotreba PHL  217 

3 Spotreba zdravotníckeho materiálu  372 

4 Nákup klietok  408 

5 Čistiace prostriedky  182 

6 Prepravné  980 

7 Nájomné+energie  3175 

8 Veterinárne služby  15914 

9 Ostatné služby  1957 

10 Mzdové náklady  23013 

11 Zákonné soc náklady  8379 

12 Opravy a udržiavanie  7602 

 Spolu:  76349 



4. Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov 
 

Tab. č. : Prehľad o prevádzkových tržbách a výnosoch v RSP za rok 2021  

OZNAČENIE POLOŽKY 

ZDROJ TRŽIEB 

A VÝNOSOV 

(TUZEMSKO) 

ZDROJ TRŽIEB 

A VÝNOSOV 

ZAHRANIĆIE 

Švajčiarsko 

ZDROJ TRŽIEB 

A VÝNOSOV 

ZAHRANIĆIE ĆR 
SPOLU 

Tržby za služby –

odchyty 

 

10979  - 10979 

Tržby – adopčné 

poplatky 

3099 1700 13500 18299 

Predaj reklamných 

predmetov 

283  - 283 

Tržby za služby-letný 

tábor 

1900   1900 

SPOLU PREVÁDZKOVÉ 

TRŽBY 

16261 1700 13500 31461 

Ostatné výnosy-

dotácie 

 

13009   13009 

Ostatné výnosy-z 

podielu zaplatenej 

dane 

11810   11810 

Ostatné výnosy - 

členské príspevky 

1320   1320 

Ostatné výnosy-dary 

a príspevky 

16046   16046 

Ostatné výnosy – 

verejné zbierky 

1204   1204 

SPOLU PREVÁDZKOVÉ 

VÝNOSY 

59650  13500 74850 

 

 

5. Stav a pohyb majetku a záväzkov 
 

Tab. č. : Prehľad o stave a pohybe majetku RSP v s roku 2021  

OZNAČENIE POLOŽKY 
STAV K 1.1.2021 STAV K 31.12.2021 

OBSTAR. 

CENA 
OPRÁVKY 

ZOSTATKOVÁ 

CENA 

OBSTAR. 

CENA 
OPRÁVKY 

ZOSTATKOVÁ 

CENA 

       

       

       



SPOLU DLHODOBÝ NM        

Budova KS 41282,79 1032,07 40250,72 41282,79 2064,14 39218,65 

Domček kancelária 5816,45 72,72 5743,73 5186,45 145,41 5598,32 

Peugeot HE365CI 1000,00 500,00 333,00 1000,00 1000,00 0 
SPOLU DLHODOBÝ HM 48099,24 1604,79 46327,45 48099,24 3209,55 44816,97 

       

       

       

SPOLU DLHODOBÝ FM        

 

Tab. č. : Prehľad o majetku z dotácie, nevratnej časti podmienečne vratného príspevku, z inej podpory alebo 

verejných prostriedkov za rok 2021 

POPIS MAJETKU 

SPÔSOB 

NADOBUDNUTIA, RESP. 

TYP PODPORY  

ZOSTATKOVÁ CENA 

K DÁTUMU VYRADENIA 

/ PREVODU K 31.12. 

VYRADENÝ 

Z OBCHODNÉHO 

MAJETKU KU 

DŇU: 

MAJETOK 

PREVEDENÝ 

NA INÝ RSP 

ÁNO/NIE 

PREVEDENÝ NA 

INÝ SUBJEKT 

AKO RSP 

ÁNO/NIE 

            

            

      

            

            

            

 
          

 

Tab. č. : Prehľad o stave a pohybe záväzkov v RSP za rok 2021 

OZNAČENIE POLOŽKY STAV K 1.1.2021 STAV K 31.12.2021 

Krátkodobé záväzky do lehoty splatnosti  7438 

Krátkodobé záväzky po lehote splatnosti do 1 roka   

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY SPOLU   

Dlhodobé záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 -5 rokov   

Dlhodobé záväzky so zostatkovou dobou splatnosti > 5 rokov   

DLHODOBÉ ZÁVÄZKY SPOLU   

 

 

 

 

 



6. Zloženie orgánov registrovaného sociálneho podniku a ich zmeny, ku ktorým došlo v 

priebehu kalendárneho roka 

 

Poradný výbor:  

1. júla 2021 sa konali voľby do poradného výboru, kde boli zvolení : Mgr. Renata Baníková , Zuzana 

Kucíková , Ing. Štefánia Jakubová .   

1. septembra Poradný výbor mal prvé zasadnutie na ktorom za predsedu bola zvolená Mgr. Renáta 

Baníková. 

Interná  smernica  o zriadení a fungovaní poradného výboru bola schválená 31.05.2021, účinnosť od 

01.06.2021. 

 

Orgány spoločnosti: 

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom OZ, ktoré má 11 kmeňových členov 

2. Výbor – Ľubica Kizáková, Ing. Tomáš Kizak, Mgr. Andrea Benková, Mgr. Stanislava Rutrichová, 

Ľubica Hreško-Štefanková 

3. Predseda – Ľubica Kizáková 

4. Kontrolór – JUDr. Lukáš Meždej 

5. Poradný výbor- Mgr. Renata Baníková – predseda, Ing. Štefánia Jakubova – členka, Zuzana 

Kucíková – členka. 

 

 

Ing. Tomáš Kizak 

Pomáhaj a chráň o.z. r.s.p. 

 


