
 

 

SARAHS SK n.o., Gen. Svobodu 192/29, 053 02 Spišský Hrhov 

Tel.: +421918 350 971, +420608 416 196, sarahs@sarahs.sk, www.sarahs.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výročná správa neziskovej organizácie  

SARAHS SK n.o. za rok 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Spišskom Hrhove, 30/06/2020 

 



 

 

SARAHS SK n.o., Gen. Svobodu 192/29, 053 02 Spišský Hrhov 

Tel.: +421918 350 971, +420608 416 196, sarahs@sarahs.sk, www.sarahs.sk 

OBSAH: 

 

 

1.  ÚVOD ................................................................................................................................... 3 

2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2019 .............. 4 

3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ UZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV 
V NEJ OBSIAHNUTÝCH .......................................................................................................... 5 

4. VÝROK AUDITORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ UZÁVIERKE.............................................. 6 

5. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH ............................................. 7 

6. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE .......................................... 8 

7. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE ................................................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

SARAHS SK n.o., Gen. Svobodu 192/29, 053 02 Spišský Hrhov 

Tel.: +421918 350 971, +420608 416 196, sarahs@sarahs.sk, www.sarahs.sk 

1.  ÚVOD 

 

Nezisková organizácia SARAHS SK n. o. so sídlom: Gen. Svobodu 192/29, Spišský 

Hrhov 053 02, IČO: 45742006 vznikla dňa 28/10/2013 na základe rozhodnutia 

Obvodného úradu v Prešove podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z . 

z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 

v platnom znení (ďalej len „Zákon“). 

 

     V zmysle § 2  ods. 2 zák. č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov  

nezisková organizácia SARAHS SK n.o. poskytuje všeobecne  prospešné služby 

v oblasti: 

 

- tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych 

hodnôt 

 - tvorba, rozvoj, ochrana, obnova, prezentácia duchovných a kultúrnych 

hodnôt a šírenie osvety v oblasti záhradnej a krajinárskej architektúry 

- vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry 

 - vedenie, organizovanie, garantovanie a riadenie vzdelávacích aktivít, 

projektov a podujatí v oblasti záhradnej a krajinárskej architektúry 

- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva 

 - tvorba a revitalizácia verejných plôch a systematická obnova historických 

objektov záhradného umenia s cieľom zlepšovania stavu životného prostredia 

 

Hlavným cieľom SARAHS SK n.o. je najmä: našimi aktivitami smerovať k obnove 

kultúrnych a prírodných pamiatok záhradnej a krajinnej architektúry. 

Orgánmi neziskovej organizácie sú: 

Správna rada:   1. Ing. Jozef Polaček, predseda správnej rady 

2. Mgr. Peter Strážik 

3. Mgr. art. Adam Macko 

Riaditeľ: Ing. Ján Salanci 

 

Revízor: Ing. Kateřina Salanci 
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2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU 

ZA ROK 2019 

 

Počas roka 2019 SARAHS SK n. o. realizovala / zabezpečovala nasledovné 

činnosti (zoznam činností spolu so stručným popisom): 

 

1. Program EQO 2019 

 

SARAHS SK n.o. spravuje architektonický objekt EQO (priestor interaktívnej kultúry), 

ktorý funguje ako platforma pre experimentálne prezentácie a inštalácie, prezentuje 

laickej verejnosti aktuálny stav umenia, interdisciplinárne podujatia a v spolupráci 

so ZŠ s MŠ Spišský Hrhov v rámci platformy Na vlne poznania vzdelávacie zájazdy. 

V kalendárnom roku 2019 sme realizovali 3 individuálne výstavné projekty kurátorsky 

zastrešené autorom textu, 3 diskusné formáty o susedných regionálnych kultúrnych 

projektoch, filozofii vzťahov centra a periférie a nových kritických periodikách, 2 

divadelné, 4 hudobné, 4 vzdelávacie projekty. Úspešným znakom otvorenosti EQO 

bolo 5 externých projektov vizuálneho umenia, ktorým sa poskytla možnosť 

prezentácie. Celkovo participovalo okolo 60 osobností – vizuálni umelci, performeri, 

lektori, grafici, pedagógovia, teoretici, komunitní pracovníci a organizátori. Priebeh 

sa realizoval nielen vo vnútri priestoru EQO, ale aj externe. Významné boli 

nadobudnuté partnerstvá s Galériou umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, organizáciou 

STROJ v Košiciach a British Council Slovakia. V doterajšej pôsobnosti bolo 

prezentovaných vyše 70 podujatí, ktorých kvality dokumentujú referencie a recenzie 

domácich a medzinárodných portálov a médií (Artalk, Flash Art CZ&SK, Easttopics, 

BLOK Magazine, Fotograf Magazine, Balkon Magazine). Autorský projekt Neofyt 

Michala Machciníka bol v roku 2019 finalistom Ceny Rady galérií SK Biela kocka 

v kategórií nezávislý projekt. Denník N o EQO vydal veľkú reportáž v decembri 2019. 

Činnosť podujatí bola financovaná z grantov a donorstiev z verejných zdrojov Fond 

na podporu umenia a súkromných zdrojov. Priebeh podujatí bol celoročne 

zverejňovaný prostredníctvom sociálnych sieti EQO (Instagram a Facebook), kde 

funguje živá komunita a okamžitá spätná väzba. Priemerná návštevnosť podujatí 

bola cca. 30 osôb, individuálne podľa samotného charakteru danej akcie. 

 

2. Vzdelávacie aktivity v spolupráci so Základnou školou s materskou školou 

v Spišskom Hrhove 

 

Nezisková organizácia SARAHS SK n.o. už od roku 2010 úzko spolupracuje so 

Základnou školou s materskou školou v Spišskom Hrhove na viacerých projektoch. 

V roku 2019 sme pokračovali vo vzdelávacích výletoch „Na vlne poznania“, ktoré sú 

prístupné širokej verejnosti. Rovnako tak intenzívne pracujeme na rozširovaní 
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vzdelávacích modulov v areáli školy. Pracovný tím pozostáva zo záhradných 

architektov a architektov SARAHS SK, riaditeľa a učiteľov školy, animátorov, 

špeciálnych pedagógov a ďalších zainteresovaných nadšencov z rôznych oborov. 

Medzi najobľúbenejšie aktivity patria život včiel, poznávanie bylín a pečenie chleba. 

 

 

3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ UZÁVIERKA A ZHODNOTENIE 

ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH 

 

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení  

SARAHS  SK n. o. účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.  

 

Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Príprava 

a zostavenie účtovnej závierky sa skladá z 3 etáp : 

1. etapa: prípravné práce – sem patrí  zúčtovanie všetkých účtovných prípadov 

za daný rok do peňažného denníka, vykonanie inventarizácie majetku 

a záväzkov a zaúčtovanie uzávierkových účtovných operácií 

2. etapa: uzatvorenie účtovných kníh t.j. účtovná uzávierka  

3. etapa: zostavenie účtovných výkazov t.j. účtovná závierka 

 

Účtovná uzávierka predstavuje sústavu  výstupných informácií z bežného 

účtovníctva. Na základe účtovnej závierky SARAHS SK n. o. zostavuje Výkaz 

o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch. Tieto výkazy tvoria 

účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve a sú súčasťou daňového priznania 

dani z príjmov. 
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4. VÝROK AUDITORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ UZÁVIERKE 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že príjem verejných prostriedkov a podielov 

zaplatenej dane v účtovnom období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, 

nepresiahol  200 000 eur, ani všetky príjmy neziskovej organizácie v účtovnom 

období, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nepresiahli 500 000 eur, nebol 

vykonaný audit v súlade s § 33 ods. 3 Zákona o neziskových organizáciách 

poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.  
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5. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH 

 

 Príjmy (v EUR) Výdavky (v EUR) 
Zostatok 

k 31.12.2019 

Celkom 16.204,00 16.836,17 -632,17 

 

Príjmy SARAHS SK n.o. v roku 2019 boli v celkovej výške 16.204,00 EUR: 

- Z dotácií         14.800,00 EUR 

- Z poskytovania služieb   904,00 EUR 

- Z darov a príspevkov    0,00 EUR 

- Z ročného zúčtovania ZP    0,00 EUR 

- Z vkladu zriaďovateľa    500,00 EUR 

- Z podielu zaplatenej dane z príjmov 0,00 EUR 

- Z majetku      0,00 EUR 

- Z likvidačného zostatku inej ÚJ   0,00 EUR 

 

Výdavky SARAHS SK n.o. v roku 2019 boli vo výške 16.836,17 EUR: 

- Služby      7.734,38 EUR 

- Mzdy, poistné a príspevky    0,00 EUR 

- Prevádzková réžia     294,96 EUR 

- Ostatné      8.806,83 EUR 

 

Rozdiel k 31.12.2019 predstavoval sumu -632,17 EUR.  
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6. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE 

 

Stav aktív a pasív k 31.12.2019 predstavuje sumu 17.300,39 EUR. Z toho majetok vo 

výške 17.300,39 EUR pozostáva z: 

a) dlhodobého majetku:     16.988,21 EUR 

o  drevostavba pri ekocentre   16.988,21 EUR 
b) krátkodobého majetku:     312,18 EUR 

o  peňažné prostriedky v pokladni   213,79 EUR 

o  bankové účty     98,39 EUR 

 

K 31.12.2019 predstavoval (i): 

1. finančný majetok čiastku       312,18 EUR; 

2. obežný majetok čiastku       0,00 EUR; 

3. vlastné zdroje krytia majetku čiastku     0,00 EUR; 

4. cudzie zdroje krytia majetku čiastku     0,00 EUR; 

5. oprávky k dlhodobému hmotnému majetku čiastku   106,83 EUR; 

6. oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku čiastku  0,00 EUR; 

7. dlhodobé záväzky čiastku      0,00 EUR; 

8. krátkodobé záväzky čiastku      0,00 EUR. 
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7. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE 

 

Správna rada SARAHS SK n. o. sa neuzniesla na žiadnych zmenách v štatúte ani 

zložení orgánov neziskovej organizácie. 

 

 

 

 

Ján Salanci 

Riaditeľ n.o.  

 


