
ŠIŇO, o.z., Diviacka Nová Ves č. 124, 972 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA 

ZA ROK 2020 
 

  



OBSAH 

 

1 Identifikačné údaje .............................................................................................................. 3 

1.1 Predmet činnosti: ......................................................................................................... 3 

2 Priestory ŠIŃO, o.z. ............................................................................................................ 4 

3 Ciele občianskeho združenia ............................................................................................... 6 

3.1 Hlavný cieľ občianskeho združenia ............................................................................. 6 

4 ŠIŇO, o.z. a dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu .................................................. 6 

5 Orgány občianskeho združenia ........................................................................................... 7 

6 Účtovná závierka................................................................................................................. 8 



 
3 

1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

Občianske združenie ŠIŇO bolo 09.06.2020 registrované na Ministerstve vnútra SR podľa 

zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov pod číslom VVS/1-

900/90-59167. 

 

Názov občianskeho združenia ŠIŇO, o.z. 

Právna forma Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia 

zamestnávateľov 

IČO 53044355 

Sídlo občianskeho združenia Diviacka Nová Ves č. 124, 972 24 

Štatutárny orgán PhDr. Ľubica Geczyová 

 

1.1 Predmet činnosti: 

 Prevádzkovanie čistiarne a práčovne 

 Čistiace a upratovacie služby 

 Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (maloobchod) 

 Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 

 Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 

 Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky 

 Prenájom hnuteľných vecí 

 Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 

 Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach 

 Informačný činnosť 

 Administratívne služby 

 Poskytovanie sociálnych služieb 

 Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve 

 Poskytovanie služieb osobného charakteru 
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2 PRIESTORY ŠIŃO, O.Z. 
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3 CIELE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

Cieľom občianskeho združenia je: 

 Podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti v rámci regiónu prostredníctvom 

zamestnávania zamestnancov v rámci čistiarne a práčovne, čisteniu a údržbe textilu, 

upratovacích práce. 

 Zlepšenie prístupu k zamestnanosti na podporu poradenstva. 

 Naplnenie verejnoprospešného záujmu. 

3.1 Hlavný cieľ občianskeho združenia 

Hlavným cieľom ŠIŇO, o.z.  je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu 

poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti: 

 Sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti 

 Tvorby, rozvoja, ochrany a obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt 

 Ochrana ľudských práv a základných slobôd 

 Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry 

 Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby 

 Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva 

 Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti 

 Prevádzkovanie jaslí 

 Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 

 Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, 

 Prevádzkovanie bufetu, kávomatu, automatov, 

 Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb 

 

4 ŠIŇO, O.Z. A DOSAHOVANIE POZITÍVNEHO SOCIÁLNEHO VPLYVU 

Združenie sa v rámci svojej činnosti venuje prevádzkovaniu čistiarne a práčovne, čisteniu 

a údržbe textilu, poskytovaniu upratovacích prác. Týmito činnosťami združenie sleduje svoj 

hlavný cieľ a to dosahovanie merateľného pozitívneho vplyvu. 

 

V budúcnosti chce Združenie vyvíjať aj iné činnosti v súlade s predmetom činnosti občianskeho 

združenia, ktorými bude dosahovať pozitívny sociálny vplyv. Medzi ďalšie činnosti bude patriť:  
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 prevádzkovanie jaslí: edukácia detí v predškolskom veku a mladšom školskom veku 

s dôrazom na environmentálnu výchovu a vzdelávanie,  podpora zdravia a zdravého telesného  

vývoja detí,  

 poskytovať odborné poradenstvo, konzultačné služby, vzdelávanie v oblasti ľudských 

zdrojov, najmä pre vekové skupiny 50+ a mladých ľudí (age manažmentu), 

podporovať vekovú diverzitu na pracoviskách, 

 zapájať sa do výskumných projektov z oblasti rozvoja a vzdelávania ľudských zdrojov, 

najmä skupiny 50+ aj mladých ľudí pre trh práce v rámci celoživotného učenia,  

 organizovať konferencie, semináre, workshopy a klubovú činnosť, s cieľom 

podporovať informovanosť a vzájomnú výmenu skúseností, udržiavať odborné a 

osobné kontakty medzi združením a ďalšími partnerskými organizáciami, 

 

Spôsob meranie pozitívneho sociálneho vplyvu: 

Percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového počtu 

zamestnancov ŠIŇO, o.z.. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak Združenie 

zamestnáva príslušné percento zraniteľných a/alebo znevýhodnených osôb v pracovnom 

pomere, v minimálnom rozsahu pracovného času uvedenom v príslušných ustanoveniach 

zákona č. 112/2018 Z. z.. 

 

5 ORGÁNY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

Orgánmi občianskeho združenia sú: 

 Členská schôdza  

 Správna rada  

 Predseda správnej rady  

 Kontrolná komisia  

 Poradný výbor  

 

 

 

Členská schôdza 

Je najvyšším orgánom Združenia. Zvoláva ho správna rada Združenia minimálne jedenkrát 

ročne. 
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Správna rada 

Je riadiacim a výkonným orgánom Združenia v čase medzi dvoma zasadaniami členskej 

schôdze. Správna rada má minimálne 5 členov. Členom správnej rady môže byť len člen 

Združenia. 

 

Predseda správnej rady 

Predseda správnej rady je štatutárny orgán občianskeho združenia a zastupuje Združenie 

navonok. 

 

Kontrolná komisia 

Je oprávnená kontrolovať všetku činnosť Združenia a prerokúva sťažnosti jeho členov. 

Kontrolná komisia má troch členov, ktorých volí členská schôdza. 

 

Poradný výbor 

Je osobitným orgánom občianskeho združenia zriadený v súlade so zákonom č.112/2018 Z. z. 

Poradný výbor tvoria minimálne 3 členovia. 

6 ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 

Občianske združenie ŠIŇO nedosiahlo v roku 2020 žiadne príjmy a preto nemala povinnosť 

podať daňové priznanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktíva                 Suma (v €) 

Neobežný majetok   0 

Obežný majetok  0 

Spolu majetok  0 

Pasíva Suma (v €) 

Vlastné imanie 0 
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Záväzky 0 

Spolu vlastné imanie a záväzky 0 

Výnosy 0 

Náklady 0 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 0 

Daň z príjmu 0 

Výsledok hospodárenia po zdanení 0 


