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1. Úvod

Nezisková organizácia Od emócii k poznaniu, n.o. so sídlom Šášovská 3016/6, 851 06 Bratislava, IČO
50 098 829 vznikla dňa 14.12.2015 a bola registrovaná Okresným úradom Bratislava pod
registračným  číslom OVVS105437/478/2015-NO.

Druh  všeobecne  prospešných  služieb:
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja,
ochrany a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:

● služby organizovania kultúrnych, spoločenských podujatí, výstav, prezentácií, osvetových
podujatí a stretnutí

● organizovanie seminárov, školení a kurzov s cieľom zvýšenia vedomostnej úrovne
obyvateľstva a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko - technických služieb a
informačných služieb so zameraním na informačné služby

● analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov,
● informačné služby prostredníctvom internetu.

Z dôvodu pandémie koronavírusu organizácia podala daňové priznanie v predĺženej lehote v
novembri 2020 už pod novým názvom organizácie EDUMA, n.o. (zmena od 5.8.2020). Správna rada
prerokovala výročnúj správu za rok 2019  a jednohlasne ju schválila dňa 12.1.2021.

Správna rada
Ľubica Majtánová
Anna Chlupíková
Marcela Hajtmánková

Revízor
Ivan Špánik

Členovia tímu
Juraj Récky
Andrea Haršányová
Ondrej Mlynár
Jana Harušťáková
Petra Nagyová
Františka Fijalková
Adela Matulayová

Externí spolupracovníci
Františka Fijalková
Janette Motlová

Mentorky Vnímavej školy
Zuzana Réveszová
Katarína Kurčíková
Lucia Galková
Lýdia Šuchová

Dobrovoľníci
Ján Mlynár
Dalibor Motl
Ivan Špánik



  

2. Prehľad činností vykonaných v roku 2019 s uvedením vzťahu k účelu
založenia neziskovej organizácie

Vytrénovali sme nové Živé knihy
Projekt „Vidieť zvuky, počuť farby - hľadať ako“ je definovaný ako prirodzené pokračovanie
predošlých projektov organizácie EDUMA, ktoré adresovali tému inklúzie znevýhodnených skupín a
zaradenia ľudí z takýchto skupín do pracovného procesu.

V rámci projektu „Vidieť zvuky, počuť farby - hľadať ako“ sme zrealizovali 3 tréningy s ľuďmi so
zvýhodnením zamerané na rozvoj mäkkých zručností a na podporu schopností zreflektovať život s
hendikepom a zároveň hendikep vidieť a vnímať ako jedinečnosť. Súčasťou tréningu bola aj príprava
a vyškolenie dvoch knihovníkov pre Banskobystrický kraj a preškolenie už vyškolených kníh. Celkovo
sa nám podarilo vyškoliť 24 nových Živých kníh.

Paralelným cieľom je búranie predsudkov a osveta medzi sekundárnou cieľovou skupinou -
zamestnancami firiem, ktorí s ľuďmi zo znevýhodnených skupín môžu prichádzať do kontaktu, či už
ako so svojimi kolegami alebo zákazníkmi. Práve cez osobné príbehy v priamej interakcii s ľuďmi so
znevýhodnením je možné postupne odbúravať predsudky, ktoré často v sebe máme vo vzťahu k nim.

Realizovali sme sériu vzdelávacích podujatí vo viacerých firmách ako sú ING v Bratislave (pre
zamestnancov z rôznych oddelení), Ikea v Bratislave (oddelenie kontakt so zákazníkmi), Ikea v Ostrave
(pre zamestnancov z oddelenia kontaktu so zákazníkmi).

Keďže súčasťou tréningov bol aj vhodný výber jazyka a štýl komunikácie pre cieľovú skupinu,
poskytli sme knihám overenie mäkkých zručností priamo v praxi, a to na festivale Hudba v meste
(Prešov) a na festivale Po našom (Bratislava), na ktorých sa zúčastnili rôzne vekové kategórie
účastníkov živej knižnice. Iný komunikačný štýl bol použitý pri stretnutiach na troch základných
školách.

Projekt „Vidieť zvuky, počuť farby - hľadať ako“ bol podporený Nadačným fondom Accenture pri
Nadácii Pontis.

Zapojili sme mladých ľudí zo zraniteľných skupín do diskusie o kvalite ich života
Inklúzia a minimálna kvalita života mládeže

Vytvorili sme príležitosť pre zapojenie mladých ľudí zo zraniteľných skupín, ako sú mladí ľudia
z detských domovov, žijúci v generačnej chudobe, s neukončeným základným vzdelaním alebo s
rôznymi formami znevýhodnenia, do diskusie o kvalite ich života a podpore pre ich začlenenie do
spoločenského a pracovného života na Slovensku.

Mladých ľudí sme učili otvorene hovoriť o tom, čo ich trápi, aby dokázali analyzovať situáciu, v ktorej
žijú a prekážky, ktoré dennodenne prekonávajú. Chceme ich podporiť, aby našli odvahu a vystúpili za
hranice komunity, v ktorej vyrastajú. Aj takýmto spôsobom sa môžu stať hlasom ďalších rovesníkov,
komunikovať svoje potreby a prispieť k zmene súčasnej kvality života mladých ľudí v podobnej
situácii.



Súčasťou boli tri stretnutia - v Bratislave, v Hronci a v Kežmarku, počas ktorých sme otvorili témy,
ktoré týchto mladých ľudí definujú a zároveň sme zisťovali, aké sú ich názory na podmienky, v akých
žijú a čo je pre nich znamená pojem „minimálna kvalita života“ - t.j. čo považujú za dôležité kvality
vo svojom živote a bez čoho sa žiť nedá. Súčasťou projektu bol aj prieskum, ktorý vznikol v
spolupráci s Ústavom výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied.

Projekt Inklúzia a minimálna kvalita života mládeže bol podporený z programu Európskej únie
Erasmus+.

Outdoorová akadémia líderstva pre mladých v Nórsku

V rámci projektu Youth Outdoor Leadership Academy sme vycestovali spolu s našimi partnermi z
Outward Bound Slovakia a z Divých makov do Nórska. Cieľom bolo zapojiť sa do Outdoorovej
akadémie líderstva 30 mladých ľudí a potenciálnych lídrov pochádzajúcich z rôzneho socio –
ekonomického prostredia a rozvíjať ich osobnostný potenciál i jemné zručnosti (tzv. soft skills) cez
zážitkový outdoor program v prírode i cez príbehy.

United World Colleges (UWC) je globálne vzdelávacie hnutie, ktorého poslaním je zjednocovanie
mladých ľudí rôznych národností a kultúr pre vytváranie mieru a udržateľnej budúcnosti vo svete.
Pôsobí v rámci 18 škôl na 4 kontinentoch a v mladých ľuďoch podporuje osobnostný rozvoj a odvahu
meniť veci v spoločnosti k lepšiemu.

Aktivity vonku sú príležitosťou vytvárať si vzťah k prírode, ale aj prekonávať prekážky, ktoré sú za
hranicou komfortnej zóny, a tým prekonávať aj samého seba.

„Počas týždňa sme mali možnosť nazrieť na niektoré aktivity zblízka a dokonca sme si ich mohli sami
vyskúšať. Absolvovali sme ukážkovú hodinu kajakovania, ale spolu so študentmi aj expedíciu, v rámci
ktorej sme prespali jednu noc v divokej nórskej prírode v spacáku. Mladí ľudia sa aj takýmto
spôsobom učia, ako si postaviť prístrešok, nájsť suché drevo, založiť si oheň, pričom každý musel
odísť aspoň na 100 metrov od svojho táboriska. Najťažšie na tom asi bolo nájsť drevo, keďže všade
bolo veľmi mokro. Napokon sa to podarilo. Na druhý deň potom študenti reflektovali, čo všetko
zažili, aké mali pocity a čo sa naučili zo svojich chýb,“ opisuje Marcel Karvay aktivity z United World
College.

Príroda bola od nepamäti veľkou súčasťou Škandinávcov a ich vášňou, pretože posilňuje duševné i
fyzické schopnosti. Nóri vyznávajú tzv. Friluftsliv čiže koncept open – air žitia. Ide o filozofiu, ktorá je
viac o nastavení mysle na plnú prítomnosť a mindfulness. To znamená, že cieľom nie je cesta do
prírody, ale schopnosť ju naplno prežiť a nevenovať sa iným aktivitám. Aj preto sa niekedy z United
World College vyberú na kopec, na ktorý nikdy nevylezú, pretože sa pod vrcholom otočia. Cieľom nie
je vrchol, ale cesta a to, čo po nej človek v každom okamihu zažije. Je to ako návrat ku koreňom,
sledovanie plynutia, splynutie s prírodou.

„Jednak sa mladí učia mať vzťah k prírode a k svojmu prostrediu a tiež prekonávať prekážky a
vystúpiť zo svojej zóny komfortu. Okrem toho Nóri vyznávajú filozofiu Friluftsliv, ktorá učí o
dôležitosti zmysluplného pobytu v prírode a rozvíja hlbší vzťah k nej. Dalo by sa povedať, že
Friluftsliv učí ľudí, ako milovať prírodu. Je súčasťou nórskej kultúry i národnej identity, keďže až 98
percent Nórov praktizuje aktivity spojené s Friluftsliv aspoň raz do týždňa,“ dodáva Marcel Karvay.



  

„Pobyt v Nórsku bol pre mňa výnimočný. Už len tam byť bolo pre mňa niečo neuveriteľné. Najviac
ma oslovil koncept zmiešaných kultúr a náboženstiev študentov z UWC, kde je tá rôznorodosť naozaj
viditeľná a krásna, čo pre mňa predstavuje možnosť pokojného nažívania rôznych etnicít. V škole sa
riadia citátom: Je v tebe viac, ako si myslíš. Aj to hovorí asi samo za seba a to, že systém ich
vzdelávania je založený predovšetkým na učení sa z vlastných zážitkov. Bola to pre mňa obrovská
škola. Ešte nikdy som nemal možnosť byť zapojený do projektového plánovania programu, tvoriť a
rozmýšľať, ako by sa to dalo zrealizovať. Bol to silný zážitkový týždeň plný emócií a učenia sa,“
opisuje Tomáš Matta, ktorý sa už dlhší čas venuje osobnostnému rozvoju a v rámci občianskeho
združenia Palikerav podporuje aj komunitu rómskych detí v čítaní a v ďalších aktivitách.

Projekt Youth Leadership Academy realizuje Outward Bound Slovakia s finančnou podporou
Erasmus+. Partneri projektu sú: Od emócii k poznaniu, Divé maky a United College Red Cross Nordic.

Vnímaví pre zraniteľných
Rómski poradcovia pomáhajú rómskym deťom
Mnohé rómske deti, ktoré vyrastajú v nerómskej adoptívnej alebo profesionálnej náhradnej rodine,
sa v nerómskom prostredí často stretávajú s nepochopením a predsudkami, čo ústi do potláčania
svojho rómskeho ja. Chceme podporiť rómsku identitu týchto detí a spojiť ich s mladými Rómami,
ktorí sa v projekte Vnímaví pre zraniteľných stali dobrovoľnými poradcami.

Ich úlohou je podeliť sa o vlastné skúsenosti, byť týmto deťom oporou a pozitívnym vzorom, ktorí
vedia poradiť nielen deťom, ale aj ich nerómskym rodičom. Sami zažili, čo znamená byť v istých
situáciách neprijatý, nepochopený alebo odmietnutý. Vedia, čo znamená byť Rómom v škole, na ulici,
v obchode a na isté predsudky a diskrimináciu narážajú dodnes. Naučili sa však s nimi pracovať
a prijali svoje rómske ja, na ktoré sú patrične hrdí. Všetci dnes študujú na stredných a vysokých
školách a ich spoločnou túžbou je pomáhať a odovzdávať svoje skúsenosti ohľadne kultúrnych
a etnických rozdielov ďalej.

V rámci projektu sme realizovali 3 víkendové stretnutia vo Valaskej, Bystrej a v Novom Smokovci.
Tieto stretnutia mali formu edukačného, rozvojového a kultúrneho charakteru. Taktiež sme sa
zamerali na aktivity sebaidentifikácie rómskych detí, ktoré vyrastajú v nerómskom prostredí.

Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a
podpore Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky
pre rómske komunity.

Inovatívne technológie ako podpora pri zážitkovom vzdelávaní
Nahliadnime do ich sveta cez virtuálnu realitu

V EDUME sa od začiatku nášho vzniku venujeme storytellingu a jeho vplyvu na postoje mladých ľudí
a dospelých. Využívame pritom Online živú knižnicu a jej príbehy a aj preto sme prišli s myšlienkou
vyskúšať virtuálnu realitu, aby si ľudia na vlastnej koži mohli vyskúšať, aké je byť v koži človeka s
istými prekážkami alebo žiť so znevýhodnením. Práve s využitím virtuálnej reality možno takéto
simulované prežívanie navodiť. Ponorenie sa do virtuálnej reality pomáha porozumieť, čo človek
s určitou prekážkou denne prežíva.



V spolupráci s Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis sme vytvorili sme niekoľko modelových
situácií, vďaka ktorým účastníci vzdelávania môžu nahliadnuť do sveta človeka s inou etnicitou,
nepočujúceho, človeka bez domova alebo s hendikepom. Aj vďaka tomu môžu pochopiť, aké je čeliť
predsudkom a intolerancii svojho okolia. Prostredníctvom týchto zážitkov pomáhame vytvárať
prijímajúce prostredie pre znevýhodnených ľudí v našej spoločnosti.

Virtuálna realita ako nástroj na formovanie postojov k zraniteľným skupinám
Overili sme, ako funguje zážitkové inkluzívne vzdelávanie cez virtuálnu realitu v praxi. Predovšetkým
metodológiu formovania postojov medzi žiakmi, študentmi, učiteľmi a zamestnancami firiem ako aj
ďalších inštitúcií a vo verejnosti.

Virtuálnu realitu sme od apríla 2019 overovali v rámci 31 rôznych aktivít v 3 firmách, na 7 školách
(základné, stredné, univerzita), 7 veľkých podujatiach.
Grant, ktorý nám poskytol Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis, prispel k tomu, že sa nám
podarilo vytvoriť a overiť metodológiu používania virtuálnej reality a zistili sme, že VR dokáže meniť
postoje mladých ľudí, ale aj dospelých.

Spätné väzby účastníkov vypovedajú priamo o dopade prežitej skúsenosti vďaka virtuálnej realite:
● Je to zaujímavá forma ako ľuďom pomôcť vcítiť sa do druhých. Je to veľmi zaujímavý nápad

ako využiť VR. A pomôže to ľuďom predstaviť si, aké to naozaj je v rôznych životných
situáciách.

● Moja 1. skúsenosť s VR mi umožnila sa naozaj vžiť do osoby sociálne vylúčenej. Určite
odporúčam ako výbornú vzdelávaciu pomôcku k výchove mladých!

● Super skúsenosť. Ľudí treba vnímať a rešpektovať. Je skvelé, že existujú ľudia, ktorí nám
dokážu ukázať iný svet.

● Pri príbehu s nevidiacou pani som si mohla uvedomiť, že to ja som veľakrát slepá a nie ona.
Páči sa mi na nej, že ona je tá, ktorá pomáha ostatným vnímať svet inak a že to berie s
nadhľadom.

● Ďakujem za možnosť vžiť sa na pár minút do kože bezdomovca. Bolo to veľmi emotívne.
Nech sa Vám darí robiť dobré veci a spájať ľudí.

● VR je skvelý prostriedok ako nahliadnuť na niekedy nepredstaviteľnú realitu. Videla som
„život na ubytovni“ a prežívala to akoby s nimi.

EDUMA priniesla sety s virtuálnou realitou aj na Cigánsky bašavel 2019 a Magio pláž v Bratislave.
Nasadením špeciálnych okuliarov si mohli návštevníci vyskúšať, aké prekážky musia prekonávať
ľudia s hendikepom, či iným znevýhodnením. Niektorí z nich prišli osobne, aby vyrozprávali svoj
príbeh v Živej knižnici.

Okrem podujatí pre verejnosť sme priniesli virtuálnu realitu aj na niekoľko podujatí, či prednášok vo
firmách, ako napr. dvojdňový workshop v Lear Corporation Seating Slovakia alebo na IBM Feste.
Týmto spôsobom sa EDUMA snaží o scitlivovanie voči ľuďom so znevýhodnením aj vo firemnom
prostredí.



  

Odborná konferencia Storytellingom k budovaniu kritického myslenia (nielen) mládeže
Zorganizovali sme česko-slovenskú odbornú konferenciu Storytellingom k budovaniu kritického
myslenia mládeže, kde sme predstavili výsledky zavádzania inovatívnych storytellingových
vzdelávacích nástrojov do škôl, firiem a neziskových organizácií. Súčasťou konferencie bolo pilotné
predstavenie virtuálnej reality ako nástroja formujúceho postoje.

Medzi prednášajúcimi vystúpili viaceré osobnosti z akademického, ale aj z firemného prostredia
vrátane vtedajšej ministerky školstva, Martiny Lubyovej.

Medzinárodná konferencia Dieťa v ohrození
EDUMA prezentovala využívanie virtuálnej reality a príbehy z Online živej knižnice na Medzinárodnej
odbornej konferencii Dieťa v ohrození, ktorú organizoval Výskumný ústav detskej psychológie a
patopsychológie v Bratislave. Konferencia sa venovala téme inklúzie a deťom v náročnej životnej
situácii s hlavným motívom: „…aby pomoc prišla včas“. Cieľom konferencie bolo prispieť k
skvalitneniu odbornej pomoci pre deti a rodiny na Slovensku a k napĺňaniu inkluzívnych cieľov
slovenského školstva. Konferencie sa zúčastnili odborníci zo Slovenska, USA, Kanady, Veľkej Británie,
Českej republiky, či z Izraela.

Prostredníctvom zážitkov sme sa pokúšali o búranie predsudkov na školách
4vé akadémia rozvoja kritického myslenia
Celkovo sme počas roka navštívili 11 škôl - z toho sedem základných, jedno gymnázium a tri
univerzity. V niektorých sme pracovali s pedagógmi, v niektorých so študentami.

Pedagógovia troch škôl absolvovali našu 4vé akadémiu rozvoja kritického myslenia, ktorej cieľom je
vychovávať, vzdelávať a viesť k vnímavosti. V rámci nej sme počas uplynulého roka zrealizovali 3
semináre, nasledované dištančnou formou vzdelávania pod vedením našich mentoriek. Celkovo sme
vyškolili 36 účastníkov z 3 rôznych škôl.

Vnímavosť pre nás znamená porozumieť potrebám iných
Naša organizácia sa už štyri roky snaží pomáhať školám, učiteľom, firmám či inštitúciám a ich
zamestnancom stať sa vnímavejší k potrebám ľudí s prekážkami v našej spoločnosti. Snažíme sa
podporovať toleranciu, inklúziu a rozvíjať kritické myslenie na školách, vo firmách a inštitúciách
v oblasti spoločenskej zodpovednosti voči zraniteľným skupinám mladých ľudí.

Do programu Vnímavá škola sa prihlásila SSOŠ z Kežmarku, ktorej pedagógovia usilovne pracujú na
svojich vlastných projektoch pod vedením našich lektoriek. Po úspešnej obhajobe môže škola získať
značku Vnímavá škola a stať sa tak súčasťou Vnímavej komunity na Slovensku.

Rozvíjali sme kritické myslenie u žiakov a študentov na školách v Bratislavskom kraji
„Budovanie kritického myslenia na školách v BSK“ je názov projektu, ktorý sme formou workshopov
realizovali na troch stredných školách v Bratislavskom kraji. Na školách prebehol ukážkový workshop
práce s Online živou knižnicou. Pri každom workshope so študentmi boli prítomní dvaja
pedagógovia, ktorí v úlohe pozorovateľov sledovali lektorov, ako pracujú s videami z portálu
onlinezivakniznica.sk, ako využívajú metódy neformálneho vzdelávania a ako žiakov vedú smerom k
väčšiemu porozumeniu ľuďom s prekážkami v spoločnosti. Projekt podporil Bratislavský
samosprávny kraj.



Partneri a donori
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis
Nadačný fond Accenture pri Nadácii Pontis
Bratislavský samosprávny kraj
Erasmus+
Fond na podporu kultúry národnostných menšín - Kultminor
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre
rómske komunity
Outward Bound Slovensko

3. Ročná účtovná uzávierka
Tvorí prílohu č. 1. podľa formy účtovníctva – jednoduché.

4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
Vzhľadom na objem finančných prostriedkov nebolo potrebné ročnú účtovnú závierku overovať
audítorom.

5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
Príjmy a výdavky: ich počiatočný stav k 1.1.2019 je 47 900,22 €.

Príjmy za rok 2019 predstavujú v celkovej sume 126 658,87 €, z toho ide o dary a príspevky vo výške
111 157,37 €, príjmy z organizovania podujatí vo výške 13 293,50 €, príjmy z podielu zaplatenej dane
z príjmov 2 208,00 €.

Výdavky:

1. Výdavky na správu

Suma 2 593 € (režijné náklady: telefón, tlač, internet)

2. Výdavky podľa druhu všeobecne prospešných služieb:

projekt Zavádzanie inovatívneho nástroja na formovanie kritického myslenia u mládeže cez
osobný a online storytelling - 15 702,43 €
projekt Inklúzia a minimálna kvalita života mládeže - 28 527,20 €
projekt Virtuálna realita ako nástroj na formovanie postojov k zraniteľným skupinám -
21 586,64 €
projekt Vidieť zvuky, počuť farby - hľadať ako - 1 826,95 €
projekt Vnímaví pre zraniteľných – Dobrovoľní poradcovia pre rómske deti vyrastajúce v
náhradných nerómskych rodinách - 8 000,00 €
projekt Víkendové pobyty pre nerómske náhradné rodiny s rómskymi deťmi - 12 004,28 €
projekt Budovanie kritického myslenia na školách v BSK - 1 000,00 €



  

výdavky súvisiace s organizáciou vlastných podujatí - 17 066,35 €

3. Výdavky spolu 134 281,10 €

Uvádzame
1. Konečný zostatok v pokladni k 31.12.2019 je 2 097,21 €.
2. Konečný zostatok na bežnom účte vedenom v Tatra banke k  31.12.2019 je 34 281,50 €.
3. Konečný zostatok  spolu k 31.12.2019 je 36 378,71 €.

PREHĽAD O FINANČNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH

Príjmy Výdavky Zostatok k 31.12.2019

Celkom 126 658,87 € 134 281,10 € 36 378,71 €

Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie

Stav aktív a pasív k 31.12.2019 predstavuje sumu 38 287,71 €. Z toho majetok vo výške 0  €
pozostáva z:

a)  dlhodobého majetku: 0 €

b)  krátkodobého majetku: 38 287,71 €

K 31.12.2019 predstavoval(i):

finančný majetok 38 287,71 €

obežný majetok 38 287,71 €

vlastné zdroje krytia majetku 38 287,71 €

cudzie zdroje krytia majetku 0 €

oprávky k dlhodobému hmotnému majetku 0 €

oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku 0 €

dlhodobé záväzky 0 €

krátkodobé záväzky 14,00 €

dlhodobé pohľadávky 0 €

krátkodobé pohľadávky 1 908,90 €

6. Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2019
Prehľad v prílohe č. 2 k výročnej správe.



7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie.
Nezisková organizácia má k 31.12.2019 neuhradené záväzky v sume 14,00 €.
Nezisková organizácia má k 31.12.2019 neuhradené pohľadávky v sume 1 908,90 €.
Nezisková organizácia nemá hmotný majetok. Majetok tvoria iba finančné prostriedky na účte
a v pokladni. Ich konečný zostatok k 31.12.2019 je 36 378,71 €.

8. Zmeny  a nové  zloženie  orgánov  neziskovej  organizácie, ku ktorým  došlo
  v priebehu roka

V roku 2019 nastala zmena na pozícii riaditeľa organizácie. Ku 31.8.2019 bola na vlastnú žiadosť
Správnou radou odvolaná riaditeľka Bc. Andrea Haršányová. Ku 1.9.2019 bol do pozície riaditeľa
organizácie Správnou radou zvolený Mgr. Juraj Récky.

9. Ďalšie údaje určené správnou radou.
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe.

10. Vyjadrenie revízora.
Revízor preskúmal hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky.

V Bratislave, 12.1.2021

__________________________
Ondrej Mlynár

vypracoval výročnú správu 2019

__________________________
Ľubica Majtánová

predsedníčka správnej rady

__________________________
Ivan Špánik

revízor





PRÍJMY Č. r. Nezdaňovaná 
činnosť Zdaňovaná činnosť

a b 1 2

Z vkladu zriaďovateľa alebo zakladateľa 01

Z majetku 02

Z darov a príspevkov 03 x

Z členských príspevkov 04

Z podielu zaplatenej dane z príjmov 05 x

Z verejných zbierok 06

Z úverov a pôžičiek 07 x

Z dedičstva 08 x

Z organizovania podujatí 09

Z dotácií 10

Z likvidačného zostatku inej účtovnej jednotky 11

Z predaja majetku 12

Z poskytovania služieb a predaja vlastných výrobkov 13

Fond prevádzky, údržby a opráv 14

Ostatné 15

Príjmy celkom (súčet r. 01 až r. 15) 16

VÝDAVKY Č. r. Nezdaňovaná 
činnosť Zdaňovaná činnosť

a b 3 4

Zásoby 17

Služby 18

Mzdy, poistné a príspevky 19

Dary a príspevky iným subjektom 20

Prevádzková réžia 21

Splátky úverov a pôžičiek 22

Sociálny fond 23

Ostatné 24

Výdavky celkom (súčet r. 17 až r. 24) 25

Rozdiel príjmov a výdavkov (r. 16 - r. 25) 26

Daň z príjmov 27

IČO
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MAJETOK Č. r. Účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

a b 1 2

Dlhodobý nehmotný majetok 01

Dlhodobý hmotný majetok 02

Dlhodobý finančný majetok 03

Zásoby 04

Pohľadávky 05

Peniaze 06

Ceniny 07

Priebežné položky (+/-) 08

Bankové účty 09

Krátkodobé cenné papiere a ostatný krátkodobý finančný 
majetok 10

Majetok celkom (súčet r. 01 až r. 10) 11

ZÁVÄZKY Č. r. Účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

a b 3 4

Záväzky 12

z toho: sociálny fond 13

             fond prevádzky, údržby a opráv 14

Úvery a pôžičky 15

Záväzky celkom (súčet r. 12 a r.15) 16

Rozdiel majetku a záväzkov (r. 11 - r.16) 17
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Príloha č. 2

PREHĽAD
o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2019

P.č. Zdroj Dar Príspevok Príjem

1 Nadácia PONTIS 1 793,70 €
2 IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže 33 104,00 €
3 Nadácia PONTIS 151,95 €
4 IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže 383,00 €
5 Nadácia PONTIS 10 000,00 €
6 Kamila Baksiová 8,90 €
7 Katarína Švidroňová 50,00 €

8

Fond na podporu kultúry národnostných

menšín - KULTMINOR
12 000,00 €

9 KOVOTVAR 2 000,00 €
10 Nadácia PONTIS 68,60 €
11 IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže 24 593,40 €
12 Nadácia PONTIS 199,30 €
13 Štúdio zážitku - Outward Bound Slovensko 1 800,00 €
14 Nadácia PONTIS 6 000,00 €

15 Petruška Horváth Duchoňová 8,90 €

16 Bratislavský samosprávny kraj 1 000,00 €

17 Ministerstvo vnútra SR 8 000,00 €

18 Petruška Horváth Duchoňová 8,90 €

19 ČSOB nadácia 2 980,00 €

20 Nadácia PONTIS 4 000,00 €

21 Petra Helt 1,00 €

22 Michala Fiantová 5,00 €

23 Nadácia ESET 3 000,00 €

24 Príjmy z vlastnej činnosti 13 294,00 €

Spolu 82,70 € 111 073,95 € 13 294,00 €
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