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Predslov 

TATRY MÁME RADI, občianske združenie vzniklo za účelom realizovať, šíriť a podporovať 
verejnoprospešnú osvetu a edukáciu o problematike Tatranského regiónu jeho ochrany a súčasného 
rozvoja,  vrátane spájania komunít v regióne. OZ má za cieľ zvyšovať informovanosť, otvárať 
aktuálne témy, upozorňovať na problémy, podporovať projekty, ktoré môžu zlepšiť kvalitu a rozvoj 
Tatranského regiónu. Zároveň sa svojou činnosťou zameriava na edukáciu detí a realizuje s tým 
súvisiace projekty pre deti a mládež. 



Údaje o OZ 

Sídlo občianskeho združenia:  
Lipová 1066/23, 900 23 Viničné 

Zoznam členov: 
Mgr. Diana Migaľová Baschierová, PhD. – predseda  
Mgr. Samuel Migaľ - člen 
Mgr. Marek Schwarz - člen 

Informácie o vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách 
a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená 

Rok 2021 bol vo všeobecnosti iný. Má už navždy viacero prívlastkov a pribúdajú ďalšie. Bol 
pandemický, koronový, kovidový, karanténny, dištančný, onlineový, plný zmien a nových prístupov 
ku komunikácii aj nekomunikácii medzi ľuďmi. 
 
Počas tohto obdobia sa aktivity združenia preniesli hlavne do online priestoru.  OZ sa sústredilo  na  
zvyšovanie informovanosti,  podporovanie celonárodnej diskusie o problematike Vysokých a 
Nízkych Tatier. Upozorňovalo na potreby regiónu, nové projekty, hľadalo formy spolupráce s 
možnosťou prepájať a podporovať komunity v regióne, organizovať osvetové kampane a diskusné 
fóra. 

V budúcich obdobiach, po doznení protipandemických opatrení,  občianske združenie plánuje rôzne 
aktivity v oblasti organizovania a sprostredkovania projektov a podujatí pre deti, seniorov, 
hendikepovaných, marginalizované skupiny obyvateľstva. Bude sa snažiť o rozvoj spolupráce medzi 
pôvodnými obyvateľmi, samosprávou, urbármi, investormi, ochranárskymi združeniami, štátnou 
správou, inštitúciami a dobrovoľníkmi.  Veľký dôraz bude klásť na edukačnú činnosť a 
verejnoprospešné porjekty podporujúce pozitívne vnímanie enviroprostredia tatranských lokalít a 
ochranu prírody. 



Informácia o finančnej situácií občianskeho združenia za rok 2021  

AKTÍVA 2021 2020

NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU - -

Dlhodobý hmotný majetok - -

Pozemky - -

Stavby - -

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí - -

OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU - -

Krátkodobé pohľadávky - -

Pohľadávky z obchodného styku - -

Ostatné pohľadávky - -

Daňové pohľadávky - -

Iné pohľadávky - -

Finančné účty 54,17 -

Pokladnica - -

Bankové účty 54,17 -

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU - -

Náklady budúcich období - -

MAJETOK SPOLU 54,17 -

PASÍVA 2021 2020

VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU - -

Imanie a peňažné fondy - -

Základne imanie - -

Fondy tvorené zo zisku - -

Rezervný fond - -

Ostatné fondy - -

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov - -

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -530,18 -

CUDZIE ZDROJE SPOLU 584,35

Rezervy 404,00 -

Krátdkodobé rezervy 404,00 -

Dlhodobé záväzky - -

Záväzky zo sociálneho fondu - -



Hodnoty v tabuľke sú uvedené v EUR. 

Informácie o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia,  
za ktoré sa vyhotovuje výročná správa 
Žiadne udalosti osobitného významu nenastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa predmetná 
výročná správa vyhotovuje. 

Informácia o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnania straty 
Občianske združenie za predchádzajúce obdobie neeviduje zisk/stratu za predchádzajúce účtovné 
obdobie 

 Prehľad o príjmoch občianskeho združenia 

 Prehľad o výdavkoch občianskeho združenia 

Ostatné dlhodobé záväzky -

Krátkodobé záväzky 180,35

Záväzky z obchodného styku - -

Záväzky voči zamestnancom -

Zúčtovanie so SP a ZP -

Daňové záväzky - -

Ostatné záväzky 180,35 -

Bankové výpomoci a pôžičky - -

Dlhodobé bankové úvery - -

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU - -

Výdavky budúcich období - -

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU -530,18 -

Druh príjmu  položka  Výška príjmu  

Prijaté dary 19 263,60 eur

Druh výdavkov  položka  Výška výdavkov  

Ostatné služby_doména 3 552,00 eur

Ostatné služby_projektový management 2 900,00 eur

Ostatné služby_marketing 8 527,03 eur

Ostatné služby_prenájom 1 440,00 eur
Ostatné služby_advokátske  služby 2 235,00 eur
Ostatné služby_ekonomické služby 404,00 eur



Prehľad záväzkov po lehote splatnosti s uvedením identifikačných údajov výšky záväzku 
a dôvodu jeho vzniku 
Občianske združenie neeviduje žiadne záväzky po lehote splatnosti okrem mzdových záležitostí.  

Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva zostavená 
k 31.12.2020 



  



 



 



 



 



  

Vyhlásenie  



- Predložená výročná správa obsahuje všetky náležitosti podľa jednotlivých ustanovení zákona. 
- Občianske združenie nemá organizačnú zložku v zahraničí 
- Občianske združenie neeviduje žiadne príjmy z pôžičiek alebo úverov za predmetný ani za 
predchádzajúce roky. 

v Bratislave, dňa 19.03.2022 

       Mgr. Diana Migaľová Baschierova, PhD.  
       -predseda občianskeho združenia- 


