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Výročná správa neziskovej organizácie
ADAM - aktivity detí a mládeže n. o.
za rok 2021

1) ÚVOD
Rok 2021 bol šiestym rokom fungovania neziskovej organizácie ADAM - aktivity detí a mládeže n. o.
Počas tohto roku prebiehali akcie v obmedzenom režime, vzhľadom na pandemické opatrenia prijaté vládou SR.
Niektoré tradičné aktivity sa nekonali vôbec. Samotné aktivity bolo možné rozdeliť do troch základných skupín :

•

Pravidelné športové aktivity :
Volejbal
Florbal
Ping pong

•

Výlety :
Jednodňové turistické a poznávacie
Viacdňové

•

Organizovanie spoločenských podujatí
Vianočná a Veľkonočná besiedka v ZŠ Radvaň
Párty pre deti

Možno skonštatovať, že pravidelné športové aktivity a výlety prebiehali v obmedzenom režime vzhľadom na
aktuálne pandemické opatrenia. Spoločenské podujatia neboli organizované vôbec. Počas leta sa podarilo
zorganizovať Denný biblický tábor ako aj viacdenný výlet na Teplý Vrch.

2) PREHĽAD ČINNOSTÍ VYKONANÝCH V ROKU 2021

•

Pravidelné športové aktivity :
Florbal – každú stredu 19:00 telocvičňa ZŠ Radvaň okrem mesiacov júl – august
Na florbale sa pravidelne každú stredu počas školského roka stretávalo v priemere 15 účastníkov.
Zúčastňovali sa ho najmä deti a mládežníci vo veku 6 – 15 rokov. Počet stretnutí počas celého roka bol
cca 20 .
Volejbal – každú stredu 19:00 telocvičňa ZŠ Radvaň okrem mesiacov júl – august
Na volejbale sa pravidelne každú stredu počas školského roka stretávalo v priemere 12 účastníkov.
Zúčastňovali sa ho najmä mládežníci vo veku 12 – 20 rokov. Počet stretnutí počas celého roka bol cca
20 .
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Ping pong – každý piatok 17:00 okrem mesiacov júl – august
Na ping pongu sa pravidelne (od januára do marca) stretávalo v priemere 8 účastníkov. Zúčastňovali
sa ho najmä deti vo veku 5 - 15 rokov. Počet stretnutí počas celého roka bol cca 20 .

•

Výlety
Jednodňové turistické, poznávacie ako i viacdňové:
Z jednodňových výletov možno spomenúť Denný biblický tábor v trvaní jedného týždňa kde počet
prihlásených detí bol 45.
Z viacdňových výletov možno spomenúť letný výlet na Teplý vrch.

•

Organizovanie spoločenských podujatí
Vzhľadom na hygienické opatrenia neboli organizované vôbec.

3) ROČNÁ ÚČTOVNÁ UZÁVIEKA – ZHODNOTENIE
Ročná účtovná uzávierka bola vypracovaná začiatkom roku a schválená na 12. zasadnutí správnej rady
neziskovej organizácie dňa 3.apríla 2022.

4) VÝROK AUDITORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ UZÁVIERKE
Vzhľadom na rozsah účtovaných položiek, audit nebol vykonaný.

5) PREHĽAD PEŇAŽNÝCH PRÍJMOV A VÝDAVKOV
Celkové príjmy organizácie v roku 2021 boli vo výške 5 516,00 € a to:
- z darov a príspevkov

3 469,00 €

- z 2% príspevku z dane

1 128,00 €

- z organizácie podujatí

919,00€

Celkové výdavky organizácie v roku 2020 boli vo výške 3 416,00 € a skladali sa z výdavkov na :

- služby :

1 735,00 €
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1 534,00 €

- zásoby
- prevádzkovú réžiu

147,00 €

6) STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVAZKOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
Aj v roku 2021 majetok organizácie tvorili len peňažné prostriedky v pokladni a na bežnom účte organizácie.
Organizácia neevidovala žiadne pohľadávky ani záväzky.

7) ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGÁNOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
V priebehu roku 2021 nedošlo k žiadnym zmenám v štatúte ani zložení orgánov neziskovej organizácie.

8) ZÁVER
Výročná správa bola schválená na 12. zasadnutí správnej rady neziskovej organizácie dňa 3. apríla 2022.

–––––––––––––––––––––––
MUDr.Peter Heinrich
riaditeľ n. o.
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