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VÝROČNÁ SPRÁVA 

neziskovej organizácie PANORÁMKA, n.o.  
za rok 2019 

 

 

Našim krédom je správať sa zodpovedne, s rešpektom a úctou k
spoločenstvu a okoliu, ktorého sa cítime byť súčasťou. Osobitne to
platí v prípade výchovy a vzdelávania detí. Je pre nás dôležité, aby sme
ponúkali zákazníkom kvalitné a komplexné služby, ktoré rešpektujú
potreby, všestranný rozvoj a zdravé sebavedomie detí.

 

V Košiciach, 01.07.2020 
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1. ÚVOD 

Nezisková organizácia bola založená 12.11.2014 zakladacou listinou o založení neziskovej 
organizácie podľa z. č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich 
verejnoprospešné služby v znení neskorších predpisov a jej súčasťou je Štatút neziskovej 
organizácie.  

Na základe rozhodnutia Okresného úradu Košice bola zapísaná do Registra neziskových 
organizácii pod č. OVVS/25/2014 s prideleným IČO: 45 744 351. 

Panorámka, n.o., ktorej zakladateľom je BabyPro, s.r.o.,  poskytuje nasledovné všeobecne 
prospešné služby: 

- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, 
- poskytovanie mimoškolských vzdelávacích aktivít najmä v oblasti umenia 

a vyučovania cudzích jazykov, 
- služby na podporu regionálneho rozvoja, 
- konzultačné a vzdelávacie služby, aktívne opatrenia na trhu práce, ktoré podporia 

zamestnanosť a prispejú k regionálnemu rozvoju, 
- poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, 
- pomoc občanom prostredníctvom poskytovania krátkodobej pomoci najmä  

    pri opatere detí a starších osôb. 

Hlavným cieľom neziskovej organizácie Panorámka, n.o. je pomáhať pri rozvíjaní osobnostnej, 
vzdelanostnej a profesijnej orientácie detí a mládeže, rovnako poskytovať priestor pre rozvoj 
duševnej a telesnej kultúry prostredníctvom mimoškolských vzdelávacích aktivít. 

Výročná správa za rok 2019 bola vypracovaná v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o 
neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 
35/2002 Z. z. v členení podľa obsahu podľa § 34 citovaného zákona. 

 
 

2. PREHĽAD ČINNOSTÍ VYKONANÝCH V KALENDÁRNOM ROKU S 
UVEDENÍM VZŤAHU K ÚČELU ZALOŽENIA NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE 

Ťažiskom všeobecne prospešných služieb neziskovej organizácie Panorámka, n.o. je 
podporovať rozvoj osobnostnej, vzdelanostnej a profesijnej orientácie detí a mládeže, 
osobitne so zreteľom na deti navštevujúce Súkromnú materskú školu a Súkromnú základnú 
umeleckú školu so sídlom na Jelšovej 12 v Košiciach v zriaďovateľskej pôsobnosti BabyPro, 
s.r.o.. 

Zo získaných prostriedkov nezisková organizácia prispieva na materiálno-technické vybavenie 
výchovno-vzdelávacieho procesu vyššie spomenutých školských zariadení. Ďalej na 
získavanie moderných učebných pomôcok, na finančnú podporu výchovno-vzdelávacej 
činnosti a organizovanej mimoškolskej činnosti. Cieľovo je samostatným zámerom podpora 
a rozvoj zdravých stravovacích návykov a zdravého životného štýlu u detí v predškolskom 
veku.  
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Pre deti Súkromnej materskej školy a Súkromnej základnej umeleckej školy boli v priebehu 

roka 2019 uskutočnené nasledovné akcie: 

- Kurz korčuľovania – zimný štadión Crow aréna 2019 (25.3. – 05.04.2019),  
- Karneval, 
- Návšteva Bábkového divadla Košice, Čerť a káča, Slniečko a snežní ľudkovia. 
- Spolupráca s Centrom voľného času KE-západ – športové aktivity, dopravná 

výchova, jumping, gymnastika a iné, 
- Návšteva knižnice pre mládež – LITPARK (apríl 2019), 
- Spolupráca a návštevy vo Verejnej knižnici J. Bocatia v KE, pobočka Jaltská 2, 
- Divadelné predstavenie Slniečko – O veveričke Evičke – november 2019,  
- Spolupráca s Kynologickým klubom Čaňa – výcvik psov, pozorovanie, pobyt 

v prírode, 
- Folklór a ľudové tradície v škôlke – vystúpenie detí  v krojoch, podpora ľudových 

tradícii, 
- Návšteva Technického múzea a Východoslovenského múzea (výstava Košický zlatý 

poklad, Farebný svet prírody, prednáška v Planetáriu), 
- Noc v škôlke, 
- Deň detí – súťažno-športové dopoludnie, 
- Návšteva Hasičskej stanice Košice, 
- Plavecký výcvik pre predškolákov, 
- Návšteva ZOO – výlet na záver školského roka,  
- Tvorivé dielne v priebehu školského roka – Šikovné ručky, 
- Športové aktivity v priebehu školského roka v rámci športového krúžku, 
- Vystúpenie detí – Vianočná besiedka, 
- Podpora zdravého životného štýlu a zdravej stravy – besedy k téme a realizácia 

priamo s deťmi v škôlke, 
- Vybavenie miestnosti SMŠ a hudobnej učebne SZUŚ, 
- Oprava a doplnenie spevnených plôch detského ihriska SMŠ, 
- Didaktické a edukačné pracovné pomôcky, pracovné zošity, hračky, 
- A iné. 

Obrázkový prehľad niektorých uskutočnených aktivít je zobrazený v Prílohe. 

 

V priebehu roka 2019 boli dočerpané prostriedky za zdaňovacie obdobie 2017 
v sume 3 608,37 €.   

Nezisková organizácia získala v roku 2019 z podielu zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie 
roku 2018 sumu 6 502,59 €. 

Celkovo, k 31.12.2019 bolo vyčerpaných 8 065,74 €, čo je suma 3 608,37 - dočerpanie za 
zdaňovacie obdobie 2017 a 4 457,37 € - čerpanie za zdaňovacie obdobie 2018. Prenos do 
roku 2020 je v sume 2 045,22 €. 

Získané finančné prostriedky sú čerpané v súlade so Štatútom a boli použité nasledovne:  

- šport a kultúra, ľudové tradície, podpora zdravého životného štýlu, zdravého 
stravovania detí, podpora kynológie, didaktické a interaktívne pomôcky, podpora 
vzdelávacieho procesu, materiálno-technické vybavenie exteriéru a interiéru SMŠ a 
SZUŠ 
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3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV 
V NEJ OBSIAHNUTÝCH 

Okrem iného zákon o dani z príjmov považuje za daňovníka nezriadeného alebo 
nezaloženého na podnikanie aj nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecné 
prospešné služby a organizácie, ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitného predpisu, na 
základe ktorého vznikli (§12 ods. 3 zákona o dani z príjmov).  

Nezisková organizácia účtuje v sústave podvojného účtovníctva. 

Panorámka, n.o. v rámci svojej podnikateľskej činnosti má príjmy a výdavky spojené najmä 
s poskytovaním stravovania pre deti Súkromnej materskej školy a starostlivosťou o deti (v 
zmysle živnostenského oprávnenia). 

 

Úhrn celkových príjmov za r. 2019 je 37 905,73 € a stav výdavkov za r. 2019 je 37 902,56 €.  

Položka Príjmy (€) Výdavky (€) 

Hlavná nezdaňovaná činnosť (2% a dary) 6 502,59 8 065,74  

Zdaňovaná (vedľajšia - podnikateľská) činnosť  28 436,95 28 433,78 

 

4. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 

Ročná účtovná závierka neziskovej organizácie nepodlieha overeniu audítorom. 

 

5. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE 

Majetok neziskovej organizácie tvoria finančné prostriedky na bankovom účte a v pokladni 
a krátkodobé pohľadávky. 

Stav na bankovom účte k 31.12.2019: 3748,63 € 

Stav v pokladnici k 31.12.2019: 298,11 € 

Pohľadávky krátkodobé: 795,35 

Majetok celkom: 4842,09 € 

Nezisková organizácia neeviduje k 31.12.2019 žiadne dlhodobé pohľadávky a záväzky. 

 

6. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGÁNOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE, KU 
KTORÝM DOŠLO V PRIEBEHU ROKA 

V priebehu roka 2019 nedošlo k zmene zloženia orgánov neziskovej organizácie Panorámka, 
n.o. so sídlom Jelšová 12, 040 22 Košice. 

V zmysle zápisnice zo Správnej rady neziskovej organizácie zo dňa 4.11.2019 bola v súlade 
so Štatútom neziskovej organizácie uskutočnená voľba členov správnej rady na ďalšie funkčné 
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obdobie. Členmi správnej rady sú naďalej Mgr. art. Marcela Fitereová,  Mgr. Marcela 
Szathmáryová, JUDr. Radoslava Šotterová.  

V zmysle zápisnice zo Správnej rady neziskovej organizácie zo dňa 4.11.2020 a v súlade so 
Štatútom neziskovej organizácie bola uskutočnená voľba riaditeľa neziskovej organizácie na 
ďalšie funkčné obdobie. Riaditeľkou neziskovej organizácie na ďalšie funkčné obdobie 5 rokov 
je Zuzana Halušková. 

Revízorom je Mgr. Martina Platková Sajková. 

 

Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle neziskovej organizácie. 

 

  

Zuzana Halušková  
riaditeľ  
Panorámka, n.o. 

 

Overil: Mgr. Martina Platková Sajková, revízor správnej rady 

 

V Košiciach, dňa 01.07.2020
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Príloha: Prehľad niektorých aktivít ... 

 

 


