
   

 
 

Výročná správa občianskeho združenia Veselé Nezábudky za  rok 2021 

 

 

Názov:  Občianske združenie ,, Veselé Nezábudky“ 

 

Sídlo občianskeho združenia: Pastuchov č.262, 920 63 

 

Pôsobnosť OZ: Slovenská republika 

 

Štatutárni zástupca: Mgr. Iveta Mihalíková 

 

Predsedníctvo OZ:  Mgr. Iveta Mihalíková – predseda 

                                  PhDr. Mária Grznárová 

                                  Jaroslava Činčurová  

                                  Beáta Ďurišová 

 

 

Cieľ a činnosť: 

Občianske združenie Veselé Nezábudky je dobrovoľným združením 

fyzických a právnických osôb, založeným s cieľom poskytovania sociálnej 

pomoci, vytváranie podmienok pre ľudí so zdravotným postihnutím ( ďalej 

len ZP), ktoré prispievajú k rozvoju ich osobnostného a odborného 

potenciálu a zapájanie sa do rôznych podujatí spoločenského, kultúrneho a 

sociálneho života.  

 

 

 



Úlohy a činnosti: 

- organizovanie vzdelávacích a kultúrno- spoločenských podujatí 

- realizovanie voľnočasových podujatí, športových a terapeutických    

  činností 

- vytváranie podmienok pre kvalitný život a integráciu ľudí so ZP 

- spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami 

- účasť na podpore aktivít iných združení obdobného zamerania 

- získavať materiálnu a finančnú pomoc na financovanie svojich aktivít 

- organizovať výlety, zájazdy, tábory a víkendové pobyty pre ľudí so ZP 

 

Hospodárenie OZ Veselé Nezábudky za rok 2021: 
 

Počiatočný stav BÚ k 1.1.2021:       
 

 1278,19 €  

Členské príspevky:                                                           
 

   186,00  €                                

Príjem z 2% daní :                       
 

 6608,15 € 
 

Konečný stav BÚ k 31.12.2021:  
 

 5371,13 € 

 

Výdavky OZ Veselé Nezábudky tvorili:  

 

- poplatky za bežný účet v banke 

- zakúpenie 2 ventilátorov a sendvičovač do kuchynky pre klientov 

- zakúpenie dekoračných predmetov na pracovnú terapiu 

- spoluúčasť na zakúpenie vonkajších fitness strojov 

- poplatok za Notársku zápisnicu 

 

 

Ciele na rok 2022: 

 

• predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na realizáciu projektov 

• organizovať výlety, zájazdy, tábory a víkendové pobyty pre ľudí so ZP 

• účasť na podpore aktivít iných združení obdobného zamerania 

• realizovanie voľnočasových podujatí, športových a terapeutických 

činností 

 

Vyššie uvedené aktivity budú závisieť od výšky získaných finančných 

prostriedkov, príjmov 2% dane z príjmov fyzických a právnických osôb a z 

darov. 

V Pastuchove, 07.05.2022 


