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Výročná správa činnosti a hospodárenia 

Občianskeho združenia „FILHARMÓNIA „  za rok 2020. 
 

Občianske združenie filharmónia  na základe riadne schváleného rozpočtu – finančného 

plánu pre roky 2020 a 2021 hospodárilo a plnilo aj v roku 2020  stanovené ciele podpory a 

skvalitňovania umeleckých a prevádzkových činností Štátnej filharmónie Košice s konečným 

cieľom priamo aj nepriamo  podporiť a dostupnou mierou prispieť k čiastočnej eliminácií 

dôsledkov pandémie COVID 19. Kultúrna obec všeobecne, vrátane Štátnej filharmónie 

Košice z pohľadu svojho poslania a následne aj z pohľadu návštevníkov bola pandémiou   

jednou z najviac postihnutých oblastí v rámci oblastí hospodárskeho života, najmä 

v oblastiach súvisiacich s poskytovaním  služieb, tovarov, športu....., kultúrnych služieb 

nevynímajúc ....Vládnymi opatreniami, súčasťou ktorých boli opatrenia MZSR a ostatných 

rezortov,  za účelom zníženia mobility obyvateľstva z cieľom čo najskôr  eliminovať 

infekčné šírenie vírusovej nákazy medzi obyvateľstvom malo za dôsledok zdecimovanie 

verejných kultúrno - spoločenských podujatí , koncertov. Bohužiaľ uvedená situácia 

celosvetovo  pretrváva aj v čase predkladania tejto výročnej správy. V roku 2020 v kontexte 

hore uvedených skutočnosti možno konštatovať , že podpora združenia bola zameraná na 

spolufinancovanie výdavkov  ŠfK súvisiacich s účelovým financovaním výdavkov spojených 

s prípravou medzinárodného hudobného festivalu KHJ 2020 , t.j. výdavkov vynaložených 

v pred pandemickom období, resp. výdavkov, záväzkov vzniknutých do obdobia vynúteného 

zrušenia festivalu. Ostatné zmluvne dohodnuté výdavky  súvisiace s modernizáciou parku 

hudobných nástrojov, resp. príslušenstva k ním, vrátane obstarania opotrebovateľných 

súčiastok a opráv boli naplnené v súlade so zmluvnými podmienkami, resp. v súlade 

s finančným plánom, rozpočtom združenia.  V uvedených intenciách, podľa ekonomických 

možností sa združenie zapojilo v súlade s plánom aktivít zakotvených vo finančnom pláne  

združenia k plneniu  stanovených  hlavných cieľov schválených valným zhromaždením.   

 

Organizácia aj v priebehu roka 2020 zaznamenala  pozitívny vývoj  príjmovej stránky 

rozpočtu hlavne v kategórií   finančnej  pomoci od individuálneho  poskytovateľa vo forme 

zmluvne dohodnutého účelového  finančného daru  od  právnickej osoby,“ Nadácie U. S. 

Steel Košice“. Jednalo sa o zmluvne poskytnutý finančný dar na základe Darovacej zmluvy 

č. 8/2020 zo dňa 19.02.2020, resp. Darovacej zmluvy FOZ  č.1/2020 zo dňa 11.03.2020 

uzavretej  medzi Filharmóniou občianskym združením  a Štátnou filharmóniou Košice. 

V súlade s podmienkami uvedenými v týchto  zmluvách bolo použitie darovaných 

finančných prostriedkov zo strany obdarovaného, t.j. ŠFK riadne   poskytovateľom daru  

vyúčtované a vydokladované dňa 15.10.2020.  

 

Druhým zdrojom príjmov tak  ako v minulosti boli príjmy združenia  z  dobrovoľných 

príspevkov  2 % dane  poukázanej fyzickými a právnickými osobami podľa § 50 zákona č. 

595/2003 Z.z. v platnom znení. V uvedenej príjmovej  kategórií organizácia v roku 2020 

prijala 970,43 €  a tak zaznamenala v porovnaní z rokom 2019 ( 1 211,08 € ) 19,87 %  pokles 

príjmov a preto musela   podriadiť svoju činnosť tejto skutočnosti. V zmysle uvedeného 

pristúpila a svoju činnosť v roku 2020 realizovala v zmysle komentovaných skutočností. 

Paradoxne v intenciách všeobecnej situácie posledný príjem z 2 % dane bol FOZ pripísaný 

na účet až 22.12.2020 a preto valným zhromaždením schválený finančný plán FOZ – 

rozpočet pre rok 2020 javí známky deformácie.   Na podporu aktivít Štátnej filharmónie 

Košice a samotné financovanie režijných nákladov združenia  v roku 2020 využila 

nakumulované a riadne v súlade s rozpočtovými pravidlami nevyčerpane finančné zdroje 

z roku 2019 , prenesené v súlade s rozpočtovými pravidlami  do r. 2020 . S uvedenou 

alternatívou podľa vývoja príjmovej stránky poznačenej dopadmi  pandémie  organizácia 

rátala aj vo svojom finančnom pláne platným pre rok 2020  s perspektívou do roku 2021. 
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 Príjmy/výnosy 

Údaje v € 

Rozpočet 2020 

Finančný plán 

Skutočnosť 

2020 
  % 

1. Zostatok príjmov z roku 2019, 

počiatočný stav k 01.01.2020 

celkom : 

v tom : 

- v hotovostnej pokladni : 

- banka : 

 

 

1183,12 

   

       0,00 

1 183,12 

 

 

1 183,12 

 

       0,00 

1 183,12 

 

 

100 

 

 

100 

2. Príjmy podľa §50 

Zák. č. 595/2003 Z. z., prijaté 

v r. 2020 (2 % z daní r. 2019) 

 

   577,74 

 

   970,43 

  

167,97 

3. Prijaté finančné dary, 

príspevky v r.2020 od iných subjektov 
 

10 000,00 

 

10 000,00 

 

          100 

 
4. Zdaniteľné príjmy 

z podnikateľskej činnosti OZF 

       0,00 0,00  

5. Ostatne príjmy , výnosy prijaté 

v roku 2020(z úrokov v banke) 

 

   0,00 

 

0,00 

 

6. Príjmy finančné zdroje prijaté  v roku 

2020 spolu (r.2 až r.5) :  

celkom k 31.12.2014 

10 577,74 10 970,43   103,71 

7. Disponibilné finančné zdroje 

celkom k 31.12.2019 (r.1+ r.6) 

11 760,86 12 153,55   103,34 

8. V tom určené na prednostné 

financovanie v roku 2020,t.j. zostatok   

prostriedkov prenesených z roku 2019 

 1 183,12 1 183,12 100 

 

 

 

Vzhľadom na pretrvávajúci problém  infekčného vírusu počas roku 2020 a aj  v začiatku roka 

2021 je daný vážny predpoklad  veľmi zníženej úrovne príjmov združenia v roku 2021, ako 

odozvu na celkovú už dlhodobo zníženú úroveň globálnej výkonnosti ekonomiky.         

 

  Tak ako v predchádzajúcich rokoch činnosti združenia aj v roku 2020 rozpočet  združenia  

vzhľadom na zníženú  úroveň tvorby a zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov  

z predchádzajúceho roka sa okrem zabezpečenia svojich prevádzkových potrieb, podieľal sa   

na priamej a nepriamej finančnej pomoci rozpočtom nezabezpečených potrieb Štátnej 

filharmónie Košice. V zmysle v úvode konštatovanej  skutočnosti pozitívneho vývoja 

priamej zmluvnej pomoci  príjmovej stránky rozpočtu v  r. 2020,  v objeme 10 000,00 € 

s účelovým určením finančného daru , tieto boli  použité na financovanie podpory Štátnej 

filharmónie Košice. Nosným a hodnotovo najväčším zmluvne dohodnutým účelovým 

určením bolo financovanie rozpočtom nezabezpečených potrieb, výdavkov Štátnej 

filharmónie Košice spojených s prípravou už spomínaného medzinárodného hudobného 

festivalu 65. ročníka KHJ – Košická hudobná jar 2020,  ktorý bol nariadením MKSR 

v dôsledku pandemických opatrení na elimináciu CORONA19  vírusu nakoniec zrušený. 

Festival sa mal uskutočniť v dňoch 30. apríla až 28. mája 2020 v Košiciach. Ďalším 

zmluvným účelovým určením poskytnutého finančného daru bolo financovanie obstarania 

opotrebovateľných súčiastok k hudobným nástrojom (struny, plátky, špánky....), na opravu 

hudobných nástrojov a ich príslušenstva, na požičovné orchestrálnych notových materiálov, 

dofinancovanie drobného investičného majetku pre potreby orchestra.  

  Na ďalšiu podporu ŠfK boli použité už v úvode komentované  prostriedky zo zdrojov  2% 

dane  prenesených z roku 2019 do roku 2020 v objeme 1 183,12 € . Tieto boli použité okrem 

financovania minimalizovaných režijných nákladov FOZ v objeme 911,08 € a tiež v nízkej 

hodnote 300,00 €  na financovanie rozpočtom nezabezpečených potrieb   Štátnej filharmónie 

Košice a to na základe darovacej zmluvy FOZ č. 2/2020, zo dňa 12.11.2020. Z uvedených 

prostriedkov bolo spolufinancované obstaranie   puzdier na hudobné nástroje orchestra ŠfK. 

Obstaranie zo strany obdarovaného  bolo  darcovi FOZ riadne podľa zmluvy vydokladované 

dňa 11.12.2020.       

Na plnenie uvedených cieľov  v roku 2020 boli použité nasledovné príjmy združenia. 

A./ Hodnotenie dosiahnutých príjmov, výnosov združenia  :        údaje v € 
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Konkrétne  v roku 2020 sa jednalo o výdavky na hlavné poslanie:  
1. Organizácia (Príjemca finančného daru): prijaté 10 000,00 €, BV Tatra banka č.2, 25.02.2020 

2. Uhradené 10 000,00 € na základe zmluvy  č.1/2020 zo dňa 11.3.2020 medzi Filharmónia o.z. a Štátnou filharmóniou 

Košice ako konečného užívateľa finančného daru v súlade so Stanovami  občianskeho združenia, BVč.4 Tatra banka  zo 

dňa 02.04.2020. 

FILHARMÓNIA 

Právna forma : občianske združenie  

Sídlo : Dom umenia, Moyzesova 66, 040 01 Košice 

IČO: 00164844 

DIČ : 35549891, IČ DPH : združenie nie j platcom DPH 

 

 

3. Zoznam dokladov                                         

P.

č. 

Účtovný doklad  Dodávateľ Celková 

úhrada 

faktúr v Eur 

Úhrada z fin. 

daru v Eur 

Náklad ŠfK  

v Eur 

Číslo, deň bankového 

výpisu Účel použitia 

 

1. 
DFA 4200143 LEMUR, s. r. o. 

72,00 72,00 0,00 BV č. 51, 15.04.2020 
Košická hudobná jar 2020, kocertné plagáty 

2. 

DFA 4200144 LEMUR, s. r. o. 

648,00 648,00 0,00 BV č. 51, 15.04.2020 Košická hudobná jar 2020, grafické 

spracovanie propagačných mat. 

3. 
DFA 4200157 MARK MEDIA s. r. o. 

1 500,00 1 500,00 0,00 BV č. 52, 23.04.2020 
Košická hudobná jar 2020, reklama festivalu 

4. 
DFA 4200203 MUSIC FORUM v. o. s. 

340,20 340,20 0,00 BV č. 66, 27.05.2020 
požičovné notového materiálu 

5. 

Zmluva  

Z-70/2020 

PhDr. Andrea  

Mečšanová, PhD. 495,00 495,00 0,00 

BV č. 60, 14.05.2020, 

BV č. 62, 18.05.2020, 

BV č.70, 09.06.2020 Košická hudobná jar 2020, autorský honorár 

6. 

DFA 4200354 Clarina SK s. r. o. 

7 339,13 6 944,80 394,33 BV č. 6, 17.09.2020 
nákup súčiastok k hudobným nástrojom, 

nákup súčiastok na zabezpečenie opráv 

hudobných nástrojov a nákup drobného 

investičného majetku podľa dodacieho listu. 

 SPOLU   10 394,33 10 000,00 394,33  

 

 

 

4. Rekapitulácia 

Poskytnutý dar:  10 000,00 Eur 

Zostatok daru: 0,00 Eur 

Vyčerpaný dar: 10 000,00 Eur 

 

5. Čestné prehlásenie zástupcu organizácie: 

Svojim podpisom potvrdzujem vecnú, formálnu správnosť predloženého vyúčtovania a dodržania účelového použitia finančného daru. 

Originály predložených dokladov sú uložené na adrese obdarovaného a  konečného užívateľa daru : Filharmónia oz. a Štátna 

filharmónia Košice, so sídlom : Dom umenia, Moyzesova 66 

040 01 Košice. 

 

Prílohy: Fotokópie dokladov podľa bodu 3. Zoznam dokladov a komentár 

               

 

Dátum: 15. 10. 2020 

Podpis: Ing. Marián Paulišinec, predseda  

  

Komentár k predmetu zmluvy, účelovému využitiu finančného daru. 
- 65. ročník medzinárodného hudobného festivalu Košická hudobná jar 
Organizátor: Štátna filharmónia Košice 

Plánovaný termín: 28. 4. – 28. 5. 2020 

 

Medzinárodný hudobný festival Košická hudobná jar patrí medzi najstaršie hudobné festivaly na 

Slovensku, jeho história sa píše od roku 1956. Zo skromných začiatkov vyrástol v medzinárodné 

koncertné a umelecké podujatie, ktoré završuje každoročne koncertnú sezónu v Košiciach. Festival je v 
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súčasnosti fórom s možnosťou porovnania interpretačných výkonov domácich a zahraničných sólistov, 

dirigentov i komorných súborov.  

 

V termíne 28. 4. – 28. 5. 2020 sa mal uskutočniť 65. ročník medzinárodného hudobného festivalu 

Košická hudobná jar (KHJ), ktorý mal byť vyvrcholením koncertnej sezóny. V rámci KHJ boli 

naplánované štyri symfonické  koncerty telesa Štátnej filharmónie Košice a päť koncertov hosťujúcich 

telies. Festival však nemohol byť kvôli pandémii COVID-19 realizovaný. 

 

V polovici marca 2020, kedy sa činnosť Štátnej filharmónie Košice pozastavila z nariadenia Ministerstva 

kultúry SR kvôli celoštátnym protipandemickým opatreniam, bol festival vo finálnom štádiu príprav. Boli 

potvrdení všetci účinkujúci umelci a uzatvorený program. Bola pripravená vizuálna identita a grafika 65. 

KHJ, boli vytlačené plagáty, citylighty a programová skladačka festivalu. Partneri a mediálni partneri 

festivalu boli potvrdení. ŠfK začala implementovať mediaplán (napr. reklamný spot v Rádiu Košice, 

citylightové plochy, webová stránka) a prebiehala produkčná príprava (logistika a organizačno-technické 

zabezpečenie jednotlivých koncertov). Od 9. marca bol spustený predaj festivalových abonentiek, ktoré 

ŠfK po zrušení festivalu stornovala a abonentom ich v plnej výške refundovala.  

 
Program 65. Košickej hudobnej jari 

28       MAGDALENA KOŽENÁ,  

APR       ONDŘEJ HAVELKA & his MELODY MAKERS  
utorok   19:00 Ι Dom umenia   

Magdaléna KOŽENÁ, mezzosoprán  

Ondřej HAVELKA & his MELODY MAKERS 

                Juraj BARTOŠ, Petr TICHÝ, transkripcie a aranžmány 

Svetoznáma česká mezzosopranistka spieva piesne  

Cole Portera v rámci projektu „Pojďme si zařádit!“ 

   

30      GOLDMUND QUARTET 

APR     19:00 Ι Dom umenia   

štvrtok    J. Haydn: Sláčikové kvarteto č. 64 D dur, op. 76 

             C. Debussy: Sláčikové kvarteto, op. 10  

            F. Mendelssohn-Bartholdy: Sláčikové kvarteto č. 6 f mol, op. 80     

            

05      SCHOLA MINOR 

MÁJ     Koncert gregoriánskeho chorálu 
utorok     19:00 Ι Seminárny kostol, Hlavná 81 

               Hilda GULYÁS, Tomáš ŠELC, Mária PÁLENÍKOVÁ, Júlia URDOVÁ 

               Silvia URDOVÁ, umelecká vedúca  

             PER MARIAM AD JESUM – stredoveké spevy z 8.–15. storočia       

 

07        OPERETA GALA 

MÁJ       Kúzelný svet operiet Franza Lehára 
štvrtok    19:00 Ι Dom umenia   

   ŠfK, Leoš SVÁROVSKÝ, dirigent 

 Frédérique FRIESS, soprán Ι Aleš BRISCEIN, tenor 

Výber z operiet Giuditta, Veselá vdova, Zem úsmevov,  

                 Paganini, Cárovič 

              

14         PÄRT ▪ BRITTEN ▪ BEETHOVEN 
MÁJ      19:00 Ι Dom umenia   

štvrtok     ŠfK, Brandon Keith BROWN, dirigent  

                Zhang ZUO „Zee Zee“, klavír 

               A. Pärt: Cantus in memoriam Benjamin Britten 

               B. Britten: Klavírny koncert D dur, op. 13 

               L. van Beethoven: Symfónia č. 4 B dur, op. 60 

 

19       DANIEL KHARITONOV  
MÁJ      Klavírny recitál   
utorok      19:00 Ι Východoslovenská galéria, Hlavná 27 

       L. van Beethoven: Sonáta C dur, op. 3 č.  3 

                S. Rachmaninov: Fantazijné kusy, op. 3 

                P. I. Čajkovskij: Dumka c mol, op. 59     

 

21         WEBER ▪ BEETHOVEN ▪ REJCHA 

MÁJ       19:00 Ι Dom umenia   

štvrtok      ŠfK, Oliver DOHNÁNYI, dirigent  

               Klára KOLONITS, soprán  

                C. M. von Weber: Symfónia č. 2 C dur 

                L. van Beethoven: Koncertná ária „Ah! Perfido“, op. 65 

                A. Rejcha: Symfónia č. 3 F dur 

 

25          SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER 
MÁJ         19:00 Ι Synagóga, Zvonárska 7   
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pondelok     Ewald DANEL, umelecký vedúci 

Sláčikové kvartetá v orchestrálnych úpravách G. Mahlera: 

                   L. van Beethoven: Sláčikové kvarteto, č. 11 f mol, op. 95  

                   F. Schubert: Sláčikové kvarteto č. 14 d mol „Smrť a dievča“         

            

28       BEETHOVEN ▪ MAHLER 

MÁJ      19:00 Ι Dom umenia   

štvrtok     ŠfK, Benjamin BAYL, dirigent 

                Jiří VODIČKA, husle 

               L. van Beethoven: Koncert pre husle a orchester D dur, op. 61 

               G. Mahler: Symfónia č. 1 D dur „Titan“     

            

28. 4.  DOTYK S HVIEZDNOU OBLOHOU 

    –  Výstava fotografií Tomáša Slovinského 

28. 5.  Po-Pi: 10:00 – 16:00 |Salónik Domu umenia 

 

 

- Technické zabezpečenie orchestra Štátnej filharmónie Košice , nákup 

opotrebovateľných súčiastok k hudobným nástrojom , zabezpečenie opráv hudobných 

nástrojov a ich príslušenstva , požičovné notových  materiálov , dofinancovanie 

obstarania drobného investičného majetku pre potreby orchestra ŠfK. 

 
Uvedené účely použitia finančného daru sú dokumentované v priložených kópiach účtovných 

dokladov zo strany Štátnej filharmónie Košice ako konečného užívateľa sumarizovaných  

v rekapitulačnom zozname pod č.7 až 9. V pandemických podmienkach bola činnosť Štátnej 

filharmónie vystavená alternatívnym  spôsobom fungovania v súlade s vládnymi opatreniami. Opravy 

a údržba  hudobných nástrojov bola podľa náročnosti vykonávaná aj vo vlastnej réžii umeleckými 

zamestnancami orchestra. K jej realizácii okrem súčiastok samostatného určenia a charakteru DIM 

ako napr. stojan, odkladací pult ...,  im boli obstarané súčiastky a príslušenstvo, t.j. materiálno 

technické zabezpečenie. Uvedená finančná  pomoc napomohla   eliminovať ekonomické dopady 

pandémie, v podstate absolútnu absenciu  tržieb rozpočtu organizácie. Po umeleckej stránke pomohla 

udržať kvalitatívnu úroveň interpretačného umenia orchestra, v čase trvania pandémie v mediálnom, 

on line priestore , resp . realizáciou nahrávok koncertov a ich interpretáciou  cez lokál TV, resp. 

prostredníctvom soc. siete a web ŠfK.        
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 Prevádzkové náklady FOZ 

2020 

Plán. 

Rozpočet 

2020 

 

Skutočnosť 

   2020 

 

 % 

S/R 

 
Poznámky 

1. WEB stránka FOZ licencia 11,00 11,00 
    

      100 

 

 

 2. Náklady na  služby a poplatky               

 v tom : - nájomne za sídlo FOZ,   

  115,35 

 

115,35 
 Sídlo FOZ 

 

 

  

 

   Hodnotenie prevádzkových výdavkov, nákladov Občianskeho združenia 

v roku 2020: 
 

 

V nadväznosti na výšku zostatkov finančných prostriedkov  z roku 2019 a už komentovanú 

úroveň dosiahnutých príjmov (výnosov) v roku 2020, boli celkové disponibilné zdroje použité 

na financovanie : 
- krytie prevádzkových nákladov samotného združenia ako právnickej osoby. 

 
Prevádzkové náklady združenia boli v roku 2020 financované z rozpočtu, ktorého zdrojom 

boli zostatok zdrojov z roku 2019 (počiatočný stav), prenesených do roku 2020  a minimálne  

zo zdrojov  vo forme 2 % poukázanej dane z príjmu za rok 2019, prijatej v roku 2020. 

 

prevádzkové náklady združenia : údaje v € 
 

 

    

 

 

 

 

 Obj.č.001/2020 

vrátane súvisiacich služieb  100  

 
      

   3.  
Notársky poplatok  

 

 

   54,55 

 

  65,00  

 
100 

 Akreditácia FOZ 
 na r.2021 

 

   4. Poštovné 

 

8,00 4,00     50  

DÚ, VšZP... 

   5. -    Upgrade, licencia na 
účtovný program MPR 

 

32,38 32,38 
 

100 
Účtovný 
program 

MPR  
lcencia 

6. Bankové poplatky 
 

89,00 

 

89,00 

 

 100 

 

   BVč.1/2020 až 

12 /2020  

7. Výdavky na dane z úrokov 
a dane z príjmov z agentúrnej 
činnosti 
 

  0,00   0,00  

 

8. Prevádzkové náklady 

spolu (1 až 7) 
310,28 316,73 102,08 

Narast cien 

notarských služieb 
(akreditácia 

FOZ na rok 

2021/a 
9. Osobné náklady  úč.52 

vrátane zák .soc. odvodov, 
v tom mzdy : 
 
zák. soc. odvody a daň z príjmu 
 

  

  592,44 

 

    594,35 

    375,08 

    

     219,27  

219,27176,82 

 

 

100,32 

Odmeny , dane a 
odvody 
zamestnancom 
FOZ  DoPČ 
BVč.12/2020 
 
 

 

 

10. 

Prevádzkovo-režijne 

náklady celkom 

2011(8+9)  

902,72 911,08 100,93 
FOZ celkom 

r.2020 

 

 

  



8 

 

 

Úroveň  prevádzkovo-režijných  nákladov  združenia    v roku  2020 nepresiahla  

plánovanú úroveň. Jednotlivé odchýlky v jednotlivých nákladových skupinách výdavkov mali  

vynútený charakter, podľa priebežného vývoja reálnych potrieb v kontexte zvyšovania cien.  

 Cieľom  predstavenstva  OZ bolo  podporiť   odmeňovací   proces   výkonných   pracovníkov v 

obdobnom   pracovno-právnom   vzťahu   pri   zabezpečovaní   funkčnosti   združenia   a pri 

realizácií   v úvode komentovaných  zámerov . Odmeňovanie pracovníkov zúčastnených na 

zabezpečovaní činnosti Občianskeho združenia   nezodpovedá cene  práce  na  trhu.  Rozsah  

prác,  vedenie účtovníctva  ,  ostatné  zo  zákona  povinné    spracovanie    a vedenie  agendy,  

manažérska, marketingová práca   a samotná realizácia   hlavných cieľov – projektov   

združenia   bola realizovaná v podstate  na dobrovoľnej  platforme členstva.  Celková výška 

prevádzkových nákladov  neprekročila schválenú úroveň  nákladov zakotvenú vo finančnom 

pláne pre roky 2020 a 2021.  

 

C./ Plnenie hlavného poslania Občianskeho združenia 

(Výdavky) 

 
 

V roku 2020 na základe finančného rozpočtu(plánu) , podľa ekonomických možností 

združenia  , združenie „Filharmónia „ financovala  resp. spolufinancovala  už v úvode správy 

komentované aktivity. 

 
Okruh  podpory v roku 2020 ako to je uvedené v úvodnej časti bol  realizovaný zmluvnými 

vzťahmi, resp. obchodnými vzťahmi  na základe objednávok a nákupov.  Zmluvné vzťahy sa 

riadili právnymi normami  Obchodného zák.č.513/1991 Z. z. v platných zneniach s odkazom 

na Občiansky zákonník č.40/1964 Z. z. V r.2020 združenie  uzatvorilo zmluvy so Štátnou 

filharmóniou Košice v súlade s  predsedníctvom a dozorným orgánom riadne schváleného 

plánu a financovalo jej  podporu v úvode  komentovanom a špecifikovanom objeme :   

10 300,00 € ( v roku 2019 : 6 582,69  €) . Nárast bol spôsobený zvýšenou podporou zo 

strany priamej finančnej pomoci od Nadácie U.S. Steel Košice.  Podiel z finančných zdrojov 

združenia, tvorených z 2 % dane z príjmov predstavoval sumu *** 300,00 €. Oproti 

schválenému finančnému plánu 280,40 € predstavuje plnenie 106,99 %.   
 
 

 

D./ Rekapitulácia nákladov(výdavkov)   
 Na financovanie nákladov prevádzkovo - režijných :                    911,08  € .....  ( r. 2019:  1 164,31 € )              

   Na financovanie výdavkov na hlavné poslanie 2020  :               10 300,00 € .....  ( r. 2019:  7 765,81 € )                               

 

celkom výdavky združenia v r. 2020 : (911,08 + 10 300,00 €) = 11 211,08 € ... (r. 2019 : 8 930,12 € ) 

 
Stav hotovostnej pokladnice združenia k 31.12.2020:        0,00 € 

Na účte v banke : .......................................................   942,47 €  (BV 12/2020) 

 
Celkový stav fin. prostriedkov združenia k 31.12.2020 : (12 153,55 – 11 211,08 €) = * 942,47€  

, tvoria počiatočný stav k 01.01.2021 a tento bol riadne inventúrne odsúhlasený s peňažným 

denníkom.  Uvedený finančný objem zostatok  prostriedkov 2% podielu daní získaných 

v roku 2020, t.j. z daní za rok 2019  má termínovo viazanú dobu prednostného  použitia do 

konca roku 2021. 

 

 

Čerpanie , použitie prostriedkov prenesených z roku 2019 do roku 2020. 
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Počiatočný stav finančných prostriedkov k 01.01.2020 , zostatok k 31.12.2019:  1 183,12 € 

Čerpanie v roku 2020 : - financovanie nákladov prevádzkovo - režijných : .......    911,08 € 

                                       - financovanie na hlavné poslanie v r. 2020 z 2% DzP :** 272,04 €     

                     Zostatok /nedočerpanie prenesených prostriedkov :                               0,00 €   

 

 

 
V súlade so Zákonom 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, nakoľko Občianske združenie  v roku 

2020 disponovala a svoju činnosť vyvíjala s prostriedkami ako je to uvedené v tejto správe zo 

zdrojov darov a príspevkov z 2 % dane od fyzických a právnických osôb podľa § 50 Zák. č. 

595/2003 Z. z. v platnom znení v  roku 2020 tento príjem 970,43 €  nepresiahol  od 

poskytovateľov 2 % podielu dane  väčší objem finančných prostriedkov ako je 3 319,39 €. 

Reálny zostatok nepoužitých prostriedkov z príspevkov 2 % dane pripísaných na účet v roku 

2020 ako to je uvedené v tejto správe vo výške *942,47 € bolo v súlade so zákonom 

prenesených do roku 2021. Rozdiel medzi príjmom 970,43 € - 942,47 € = 27,96 € predstavuje 

čerpanie na dofinancovanie výdavkov na hlavné poslanie z prostriedkov pripísaných v roku 

2020 , t.j. ***300,00 € -**272,04 € . V uvedenej správe nie sú zohľadnené  časovo oneskorené 

výnosy z 2 % dane , resp. príjmy minulých období z roku 2020  , ktoré z titulu odkladu 

daňových povinnosti ako opatrení MFSR pre zmiernenie dopadov pandémie boli združeniu 

pripísané na účet až v roku 2021. K 01.03.2021 sa jedná o sumu 79,50 €.  Uvedená správa nie 

je podriadená auditu a zverejňovaniu v obchodnom Vestníku SR. Súčasne občianske združenie 

Filharmónia v roku 2020 nevyvíjala žiadne aktivity podnikateľského charakteru.  

 
V Košiciach: 01.03.2021 

 

 
 

 Za správnu radu : Ing. Marián Paulišinec, predseda/          

       zástupca  FOZ  pre ekonomiku            ................................................. 

      

      PaedDr. Mgr.art. Július Klein, 

      podpredseda/riaditeľ FOZ                       ................................................ 

 

      Mgr. Lucia Potokárová,  

      zástupca FOZ pre umenie                     ................................................. 

 

 
 
 


