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Pandémia Covid-19 zasiah-
la celý svet. Aj na Sloven-
sku v mnohých oblastiach
naplno odhalila, v čom náš
štát zlyháva, a kde dlhodo-
bo nenapĺňa svoje posla-
nie. V Nadácii pre deti Slo-
venska (NDS) sme to videli
celkom zblízka – najmä
v oblasti školstva, pri po-
dávaní pomocnej ruky
deťom v ohrození a v krízo-
vých situáciách, alebo pri
snahe o pomoc rodinám s
deťmi so zdravotným zne-
výhodnením.

Pomáhať sme sa snažili už
v prvých mesiacoch pan-
démie. Podporovali sme
iniciatívy, ktoré ukazovali
školám ako vzdelávať žia-
kov v pre nich úplne novej
situácii – prostredníctvom

mobilných telefónov a po-
čítačov. Podporili sme tiež
linky dôvery pre deti a mla-
dých ľudí. Veľmi rýchlo sa
totiž ukázalo, že množstvo
detí a mladých ľudí znáša
situáciu samoty a sociálnej
izolácie mimoriadne ťažko.
Pomohli sme aj krízovým
centrám pre obete násilia.
Práve oblasť domáceho
násilia sa ukázala v období
pandémie ako neuveriteľne
kritická.

Pandémii sme museli pris-
pôsobiť aj našu vlastnú
prácu, rozbehnuté projek-
ty a programy. V NDS-ke,
najmä v rámci našich vzde-
lávacích programov, pra-
cujeme väčšinou priamo
s deťmi a mladými ľuďmi
v teréne. Školám, občian-
skym iniciatívam a samo-
správam zase pomáhame
rozvíjať seba a svoje komu-
nity najradšej tiež v praxi.
Mnohé z našich aktivít sme
však pre nich museli upra-
viť tak, aby boli aj v online
priestore zmysluplné a prí-
nosné. Maximálne sme sa
snažili vyjsť v ústrety aj
stovkám prijímateľov na-

šich grantov. Rovnako ako
my, aj oni museli svoje akti-
vity prispôsobiť aktuálnej
situácii – improvizovať
a opakovane meniť svoje
plány, aby nakoniec po-
mohli tým, ktorí to najviac
potrebujú.

Rok 2020 bol v mnohých
ohľadoch unikátny. Čelili
sme situácii, s ktorou
doteraz nikto z nás nemal
predchádzajúcu skúsenosť.
Zo dňa na deň sme z dôvo-
du ochrany nášho zdravia
museli zmeniť zaužívané
vzorce svojho správania aj
fungovania našej organizá-
cie. Kľúčovou sa stala
schopnosť aktívne reago-
vať na zmeny, ale aj odol-
nosť voči týmto zmenám
a aktívna komunikácia. Aby
sme túto situáciu zvládli,
potrebovali sme veľkú dáv-
ku podpory od našich blíz-
kych, kolegov, ale aj part-
nerov, s ktorými ako nadá-
cia spolupracujeme.

Všetkým ďakujem, že sme
to spolu zvládli.
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SPRÁVCA A VÝKONNÝ
RIADITEĽ

Ondrej Gallo

SPRÁVNA RADA

Matej Ribanský,
predseda Správnej rady
NDS
Anton Ondrej,
poradca Ministerstvo
hospodárstva SR
Tomáš Kamenec,
právnik DEDÁK & Partners,
s.r.o.
Martin Kultan,
generálny riaditeľ Dôvera
zdravotná poisťovňa, a. s.
Vladimír Bakeš,
generálny riaditeľ
KOOPERATIVA poisťovňa,
a. s. Vienna Insurance
Group
Zuzana Polačková,
Slovenská akadémia vied

DOZORNÁ RADA
Ľubomír Slocík,
Next Level Consulting

TOTO SME MY

Monika Smolová,
Accenture
Zuzana Kolčáková,
Slovenská Sporiteľňa

MANAŽÉRI
A KOORDINÁTORI PRE
GRANTOVÉ PROGRAMY
A NADAČNÉ FONDY

Veronika Masárová,
projektová manažérka/
vzdelávanie

Lucia Skokanová,
projektová manažérka

Karin Vaňatková,
projektová manažérka

MANAŽÉRI
A KOORDINÁTORI PRE
VZDELÁVACIE
PROGRAMY

Aneta Chlebničanová,
senior expertka pre
vzdelávanie

Peter Lenčo,
projektový manažér
a senior expert pre
vzdelávanie (do septembra
2020)

Alena Matúšková,
projektová manažérka

Rastislav Očenáš,
projektový manažér
(do mája 2020)

Katarína Pániková,
projektová manažérka
(do júna 2020)

Andrea Gregorová,
projektová manažérka

Kristína Zelná,
programová manažérka

Masha Orogváni,
programová koordinátorka

Diana Burgerová,
programová koordinátorka

HODINA DEŤOM

Veronika Horníková,
manažérka verejnej
zbierky Hodina deťom

Zuzana Horváthová,
projektová a PR manažérka

KOMUNIKÁCIA
A VZŤAHY
S VEREJNOSŤOU

Miriam Fulmeková,
PR manažérka

Gabika Zúbriková,
finančná riaditeľka

Erika Švolíková,
účtovníčka
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KRÁTKO O NADÁCII
PRE DETI SLOVENSKA

V roku 1997 sme sa rozhodli, že chceme zlepšovať
život detí na Slovensku. Ako? Efektívnymi projek-
tami, ktoré postupne prinášajú zmenu. Za tých 26
rokov fungovania sa z nás stala jedna z najväčších
mimovládnych organizácií s celoslovenskou pô-
sobnosťou. Pomocou grantových a vzdelávacích
programov realizujeme projekty v každom kúte
Slovenska. Naše zameranie je pritom komplexné
– podporujeme inkluzívne vzdelávanie, zdravie
a bezpečné komunity, v ktorých deti žijú a vyras-
tajú. Deti sú predsa budúcimi dospelými, preto
nám záleží na ich/ na našej/ budúcnosti.

Chceme, aby všetky deti prežívali šťastné dets-
tvo. Je preto našou úlohou zlepšovať ich pod-
mienky pre rozvoj, ak im naň nevytvorili priestor
v rodinnom či školskom prostredí. Naším cieľom
je preto systematicky a dlhodobo pracovať na
zmene v živote detí a mladých ľudí v spolupráci
s expertmi, samosprávami a inými organizáciami,
ktorých sa téma detí týka.

Nižšie sa dozviete, ako sme na tomto cieli praco-
vali v roku 2020, ale najskôr...
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GRANTOVÉ
PROGRAMY

Bojovníci za zdravie

Športujem rád a bezpečne

Bezpečne v komunite,
bezpečne doma

Detský fond cloetta

Hodina deťom

„Pomáhame iným
nájsť zmyselné
a stabilné projekty
na pomoc deťom
a mladým ľuďom
na Slovensku.“



PRE DÔVERU
JE PRIORITOU ZDRAVIE
DONOR: Nadačný fond Dôvera
(Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.)

Grantový program Bojovní-
ci za zdravie vyhlasuje
zdravotná poisťovňa Dôve-
ra v spolupráci s nami, Na-
dáciou pre deti Slovenska,
dvakrát ročne – na jar aj na
jeseň. Cieľom grantu je
poskytnúť deťom, mladým
aj dospelým finančné prís-
pevky na ošetrenia, zá-
kroky alebo operácie
v zahraničí, rehabilitácie
po úrazoch alebo pre hen-
dikepovaných, rekonvales-
cenciu alebo kúpeľnú lieč-
bu či pomôcky, ktoré sú
nútení si hradiť sami, pre-
tože sa na ne nevzťahuje
(alebo len čiastočne vzťa-
huje) úhrada z verejného
zdravotného poistenia.

Ako to dopadlo
minulý rok?
V roku 2020 sa však jarné
kolo programu nekonalo.
Všetci sme akútne riešili
situáciu spôsobenú koro-
navírusom COVID-19, inak
tomu nebolo ani v Dôvere.
Táto súkromná poisťovňa
presunula na jar financie
určené na granty bojov-
níkom za zdravie bojov-
níkom o naše zdravie z pr-
vej línie – desiatkam ne-
mocníc a zdravotníckych
zariadení pomohla náku-
pom ochranných pomôcok.

Na jeseň 2020 však boli
Bojovníci za zdravie späť.
Dôvera podporila sumou
102 881 eur presne 82
individuálnych žiadateľov
o pomoc z radov svojich
poistencov. Najmladší bo-

jovník bol štvormesačný
Mateo, najstarším zas 66-
ročný pán Ján.

v
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PRE KOOPERATIVU JE
PRIORITOU BEZPEČIE
DONOR: Nadačný fond Deti v bezpečí
(Kooperativa, a.s.)

Poisťovni Kooperativa po-
máhame v Nadácii pre deti
Slovenska rovno s dvoma
grantovými programami.
Oba sa týkajú bezpečia
detí. Grantový program
Športujem rád a bezpečne
sa v roku 2020 vyhlasoval
už šiestykrát. Neziskové
organizácie, združenia,
školy či rôzne centrá mohli
požiadať, aj napriek koro-
nakríze, o grant z balíka vo
výške takmer 41 tisíc eur
na projekty voľnočasového
športovania detí. Ale po-
zor – hlavným cieľom gran-
tového programu je už
roky podpora vnútornej
motivácie detí k športo-
vaniu a ich radosti z priro-
dzeného pohybu – bez
dôrazu na výkon, bez dôra-
zu na súťažné športovanie.

Vedeli ste,
že…
Grantový program
Bojovníci za zdravie
spustila poisťovňa
Dôvera ešte v roku
2012. Zámer je od-
vtedy jasný – pomôcť
poistencom Dôvery
k zlepšeniu ich zdra-
via a k zvýšeniu kvali-
ty ich života. Za ten
čas podporili už viac
ako 1 112 žiadateľov
a prispeli financiami
vo výške takmer 1,4
milióna eur.



Športujem rád a bezpečne
– ako to dopadlo minulý rok?

Tieto požiadavky splnilo
v roku 2020 presne dva-
dsať organizácií a spolo-
čenstiev, ktoré mohli získať
od Kooperativy jednotlivo
grant do maximálnej výšky
2 500 eur. Ich realizácia
však, najmä kvôli pandémii
koronavírusu, nie je ľahká.
Mnohí z grantistov sa ale
vynašli – aktivity, ktoré sa
nedali preniesť do exterié-
ru, zorganizovali online.
A tak sa vďaka nim deti,
ktoré mohli pre pandemic-

Pomoc prostredníctvom
grantového programu Bez-
pečne v komunite, bez-
pečne doma vyhlásila
poisťovňa Kooperativa
v roku 2020 už piatykrát.
Stále platí, že cieľom tohto
programu je vytváranie
bezpečného prostredia
pre deti a mladých ľudí
v ich rodinách, školách
a komunitách, ale aj pod-
pora dobrých medziľud-
ských a medzigeneračných
vzťahov. Finančný príspe-
vok do výšky dvetisíc eur
nakoniec získali tie pro-
jekty, ktoré prispievajú
k tvorbe zmysluplného
a bezpečného prostredia
pre deti a mladých ľudí,
rozvíjajú sebaúctu a zdravé
sebavedomie, vzájomný
rešpekt detí a dospelých,
ale najmä – zapájajú mladú
generáciu do plánovania
a následne aj do vytvárania
bezpečného prostredia.

ké opatrenia stratiť nado-
bro motiváciu k športu
a prirodzenému pohybu,
môžu naďalej venovať svo-
jim obľúbeným činnostiam
a aktivitám, spoznávať sa-
mých seba, svoje prednosti
aj limity. No a v neposled-
nom rade – socializovať sa
aj naďalej vo svojej komu-
nite.

„Trénujeme len prostredníc-
tvom online tréningov, ale v po-
rovnaní s prvou vlnou, keď sme
s online tréningami začínali, je
to dnes oveľa lepšie. Zvykli si na
to nielen naši tréneri, ale ako
samozrejmosť to už berú aj naši
cvičenci. Aby bol takýto tré-
ning efektívnejší, máme našich
členov rozdelených do štyroch
skupín podľa technických stup-
ňov, jednu skupinu sme vytvorili
špeciálne aj pre našich hendi-
kepovaných športovcov. Na
jednom tréningu je od troch do
desať cvičencov. To sa dá
zvládnuť a tréning je tak kvalit-
ný.“

—Pavol Ižarik, zakladateľ
a hlavný tréner Športového
klubu polície – ILYO
Taekwondo v Košiciach

Celý rozhovor nájdete na našej
webovej stránke www.nds.sk
v sekcii Aktuality.

V roku 2020 sme preto
spolu s Kooperativou pod-
porili 17 z 57 prihlásených
projektov sumou viac ako
dvetisíc eur. Vybrať ich ne-
bolo vôbec jednoduché!
Každý projekt však má svo-
ju cieľovú skupinu. Vďaka
tomu vieme, že sme roz-
hodnutím podporiť tieto
projekty zároveň podporili
takmer 2 100 detí do 15

Bezpečne v komunite, bezpečne
doma – ako to dopadlo minulý rok?

rokov, viac ako tisíc mla-
dých ľudí, no a viac ako
500 dospelých. Do komu-
nity však neodmysliteľne
patria aj deti so špeciál-
nymi výchovno-vzdeláva-
cími potrebami a zdravot-
ným znevýhodnením. Vyb-
rané projekty sa dotknú asi
400 z nich.
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PRE CLOETTU
JE PRIORITOU DOMOV
DONOR: Detský fond Cloetta (Cloetta Slovakia, s.r.o.)

ette rozhodli zlepšiť pod-
mienky pre život detí
a mladých ľudí v regióne,
v ktorom firma sídli –
v Leviciach. Ani v roku
2020 tomu nebolo inak.
Finančnú podporu takmer
8 500 eur získalo päť
projektov so zameraním na
zlepšenie športových
a voľnočasových aktivít
detí z Levického okresu.
Prečo? Pretože primárnym
cieľom Cloetty je zvýšenie

kvality života a zdravia detí
a mladých ľudí, a zlepšenie
ich vzdelania. Navyše,
miestne organizácie, školy,
inštitúcie a spoločnosti
nabáda k vzájomnej spolu-
práci v komunite, aby svoj
potenciál a záujem smero-
vali spoločne, v prospech
detí a mladých ľudí, ktorí
to potrebujú.

Praktická
poznámka
Detský fond Cloetta
je pokračovaním
Detského fondu Leaf,
nadačného fondu,
ktorý spoločnosť
Leaf zriadila 1. no-
vembra 2007 pri Na-
dácii pre deti Sloven-
ska.
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sa začiatkom roka 2020
pustili do rýchlej interven-
cie. Témy, na ktoré sme sa
minulý rok urgentne zame-
rali, boli práve krízové
situácie rodín a akútne oh-
rozenia detí v prostredí,
v ktorom žijú. S pomocou
našich významných partne-
rov – spoločností Pepco
a Billa – sme prerozdelili
rovných 23 tisíc eur trom
organizáciám.
Prácu Centra Slniečko, on-
line poradne Ipečko, Linky
detskej istoty a Cesta
von sme považovali za zá-
sadnú a chceli sme ju
zefektívniť.

Prečo? Pretože myšlienky
na samovraždu a pokusy
o ňu, rovnako ako úzkosť,
stres či samota a násilie
v dôsledku koronakrízy, sa
stali hlavnými témami detí
a mladých ľudí v roku

14 15

PRE HODINU DEŤOM SÚ
DÔLEŽITÉ VŠETKY DETI,
ALE...

Aj v rámci grantového pro-
gramu Hodina deťom, za
ktorým ako Nadácia pre
deti Slovenska stojíme už
22 rokov, sme sa snažili
v minulom roku reagovať na
meniacu sa situáciu. Tak-
mer bezprostredne po
prepuknutí pandémie sme

2020. „Zaznamenali sme
päťnásobný nárast všet-
kých kontaktov v porovna-
ní s obdobím pred COVID-
19, prostredníctvom chatu
sme pomáhali 3 038-krát
a cez e-mail 1 009-krát,
pričom asi 95 percent po-
radenských rozhovorov je
aktuálne spojených s koro-
navírusom,“ povedal nám
ešte minulý rok Marek
Madro z organizácie IPčko.
Téma koronavírusu je od
roku 2020 denne prítomná
aj v 90 percentách z asi
270 volaní na dvadsaťštyri-

Sami tomu neveríme, ale
v roku 2020 sme vyhlásili
už 12. ročník grantového
programu v rámci detské-
ho fondu Cloetta.

Firma Cloetta, mimocho-
dom, vyrába chutné cukrí-
ky, čokoládky, oriešky,
pastilky aj žuvačky, ktoré
chutia aj švédskej kráľov-
nej!

Prostredníctvom tohto
detského fondu sa v Clo-

Viete o tom, že naša
krabičková zbierka
Hodina deťom je naj-
lepším dlhodobým
projektom zo všet-
kých regiónov Slo-
venska?



hodinovú bezplatnú Linku
detskej istoty na telefón-
nom čísle 116 111. V oboch
prípadoch sme finančne
posilnili práve chod týchto
liniek. V prípade Centra
Slniečko sme zase finančne
prispeli na prevádzku špe-
cializovaných pobytových
zariadení pre týrané
a sexuálne zneužívané deti
– obete domáceho násilia.

Poslaním združenia Cesta
von je zas pomoc ľuďom
v chudobe postaviť sa na
vlastné nohy, získať prácu
a dôstojný život. Ani k nim

nebol koronavírus ľahostaj-
ný, práve naopak.

Okrem toho sme v roku
2020 prerozdelili ďalších
100 270,35 eur z výnosu 21.
celoročnej verejnej zbierky
Hodina deťom 12 organizá-
ciám, ktoré sa už roky ve-
nujú práci s deťmi v ohro-
zení. V roku 2020 sme ju
však pre pandémiu korona-
vírusu museli presunúť do
online priestoru. Našťas-
tie, aj napriek vlastným

problémom, ľudia nezostali
k deťom v núdzi ľahostajní.

Ako zbierame
peniaze do gran-
tového programu
Hodina deťom?
• prostredníctvom indi-

viduálnych online
darov

• darcovskou SMS na
číslo 800

• darovaním 2 % z vašich
daní

• spontánnou zbierkou,
ktorá reaguje na akútny
problém

• každoročnou celoslo-
venskou pokladničko-
vou zbierkou v uliciach

Ako vieme, ktorým organizáciám
môžeme veriť?
Funguje to asi takto: Všetky projekty vždy posu-
dzuje komisia zložená z nezávislých odborníkov,
následne s podporenými organizáciami aktívne
a kontinuálne komunikujú naši kolegovia
a odborníci z Nadácie pre deti Slovenska. Aj
vďaka Hodine deťom tak na Slovensku existujú
projekty, ktoré už roky fungujú a zlepšujú život
detí a mladých ľudí.
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A inak – máte už naše tričko? Kúpou trička
z kompot.sk podporíte program Hodina deťom
sumou 8 eur a pomôžete tak deťom a mladým
ľuďom v ohrození. (A vy budete mať parádne
tričko!)
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VZDELÁVACIE
PROGRAMY
„Pomáhame dospelým
porozumieť deťom
a mladým ľuďom, aby
mohli lepšie reagovať
na ich potreby a túžby.“

19

Komunita priateľská deťom a mladým
ľuďom

Zvyšovanie informovanosti a partici-
pácie občanov vo verejných politikách
zameraných na deti a mladých ľudí na
samosprávnej úrovni

Visegrad Fund

Poznaj svoje peniaze

Európsky kvíz o peniazoch

Život mladých pod kontrolou

Na budúcnosti záleží

Kto chýba

Spojme hlavy

Rozvoj životných zručností
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SAMOSPRÁVY, MESTÁ A KOMUNITY

PRIATEĽSKÉ DEŤOM A MLADÝM ĽUĎOM

V talóne máme rovno tri programy, ktoré sa témou parti-
cipácie detí a mladých ľudí vo verejných politikách zao-
berajú. Tu je ich prehľad:

KOMUNITA PRIATEĽSKÁ
DEŤOM A MLADÝM ĽUĎOM
DONOR: KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Vienna Insurance
Group

Viete, čo deti a mladí pot-
rebujú?
Ehm, mať dobrých rodičov,
na ktorých sa môžu obrátiť
aj s ťažkou témou. Mať
skvelú starú mamu, čo vždy
napečie fantastický koláč
a dedka, s ktorým môžu
chodiť do lesa. Mať partiu
najlepších kamošov, s kto-
rými môžu objavovať svet.

A ešte čosi?
Komunitu priateľskú deťom
a mladým ľuďom.

Presne tak!
A čo je to tá komunita
priateľská deťom a mladým
ľuďom?

„Sú to také komunity, v ktorých sú deti a mladí
ľudia rovnocennými a rešpektovanými partnermi
dospelých. Dospelí sa v nich zaujímajú, aké majú
deti a mladí ľudia potreby a názory. Taká komu-
nita pre nich vytvára aj bezpečné fyzické a psy-
chické prostredie, aby mohli vyjadriť to, čo si
myslia, čo im v komunite chýba, čo by sa mohlo
zmeniť a čo by v nej chceli robiť. V komunitách
priateľských deťom a mladým ľuďom dospelí deti
a mladých nielen vypočujú, ale spoločne s nimi
hľadajú riešenia, ako by sa ich predstavy mohli
uskutočniť a následne ich pretavujú do skutoč-
nosti. V komunitách priateľských deťom a mla-
dým ľuďom sa deti a mladí ľudia slobodne zapája-
jú aj do realizácie samotných riešení a opatrení,
do ich vyhodnocovania a kontrolovania.“



Ciele programu
• vzdelávanie a konzultá-

cie pre samosprávy,
organizácie a inštitú-
cie, ktoré pracujú pria-
mo s deťmi a mladými
ľuďmi

• sieťovanie a nastavova-
nie spolupráce medzi
nimi

• mapovanie potrieb
detí a mladých ľudí
a ich následná analýza

• hľadanie zmysluplných
a efektívnych riešení
šitých na mieru danej
samosprávy a jej oby-
vateľov

• pomoc pri nastavovaní
mechanizmov pre reál-
nu participáciu detí a
mladých ľudí vo svojej
komunite, vo svojom
meste

• spravovanie portálu
www.codetipotrebuju.
sk

• udeľovanie ocenenia
Komunita priatelšká
deťom a mladým
ľuďom

Vedeli ste, že...
V rámci tohto programu sme
v roku 2020 opäť vyhlásili
Ocenenie Komunita priateľ-
ská deťom a mladým ľuďom
za rok 2019, získali ich mesto
Lučenec a obec Zákamenné.
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ZVYŠOVANIE
INFORMOVANOSTI
A PARTICIPÁCIE OBČANOV
VO VEREJNÝCH
POLITIKÁCH
ZAMERANÝCH NA DETI
A MLADÝCH ĽUDÍ NA
SAMOSPRÁVNEJ ÚROVNI

Nefinanční partneri projektu: Mesto Nové Zámky,
Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Nitra – Komunitné
centrum Kompas v Nových Zámkoch, Mesto Lučenec,
YOUNG FOLKS LC, Mesto Zvolen, Združenie Slatinka

Výška poskytnutého príspevku v rokoch 2018–2020:
206 453, 02 EUR

Tento projekt bol financovaný z Európskeho sociálneho
fondu. Informácie o operačnom programe Efektívna ve-
rejná správa nájdete na www.opevs.eu



Tento program, ktorý trval
od roku 2018, sme úspešne
ukončili v marci 2020 kon-
ferenciou s názvom Počíta-
me s deťmi!. Konferencia
bola nielen pre mladých
ľudí, ale aj pre dôležitých

dospelých. Predstavili sme
im na nej novú príručku Sa-
mospráva s deťmi, mladými
ľuďmi a pre nich. Zadarmo
si ju môžete stiahnuť na
našom webe www.nds.sk.
Pri jej tvorbe sme vychá-

dzali tak z našich odbor-
ných vedomostí, ako aj
z praktických skúseností
z našej viac ako sedemroč-
nej aktívnej priamej práce
so samosprávami.

Otázky na zamyslenie z príručky
Samospráva s deťmi, mladými
ľuďmi a pre nich

1. Aké možnosti majú
deti a mladí ľudia u
nás v obci/meste
participovať na
rozhodovaní a aké na
občianskom živote?

2. Sú deti a mladí ľudia
zapájaní systematic-
ky alebo náhodne?
Aké formálne me-
chanizmy a štruktúry
pre ich participáciu
vo vašej obci/meste
fungujú?

3. Do akej miery sú
jednotlivé stupne
rebríčka participácie
vo vzťahu k deťom
a mladým ľuďom vo
vašej obci/meste
naplnené? Uveďte
príklady toho, čo
funguje, a spravte si
zoznam toho, čo a
ako môžete zlepšiť.

4. Aké bariéry partici-
pácie detí a mladých
ľudí u vás v obci/
meste vidíte?

5. Aké príležitosti pre
posilnenie participá-
cie detí a mladých
ľudí u vás v obci/
meste vidíte?

6. Čo konkrétne môže-
te spraviť, aby ste
využili príležitosti
a prekonali bariéry
pre posilnenie parti-
cipácie detí a mla-
dých u vás v obci/
meste?
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Ciele programu
• zvýšenie informova-

nosti a participácie
občanov vo verejných
politikách zameraných
na deti a mladých ľudí,
vrátane ich samotných,
na úrovni troch kon-
krétnych samosprá-
vach – Zvolen, Lučenec
a Nové Zámky

• analyticko-metodické
aktivity (realizácia
analýz verejných politík
a vydanie metodickej
príručky)

• vzdelávacie, interven-
čné a rozvojové aktivi-
ty v samosprávach
(sieťovanie, vzdeláva-
nie a konzultácie pre
zapojené samosprávy
s cieľom vytvoriť akčné
plány na podporu detí
a mladých ľudí, ktoré
vychádzajú z ich pot-
rieb a zapájajú ich do
života v samospráve)

• osvetové a advokačné
aktivity (šírenie myšlie-
nok projektu cez od-
borné články, videá,
konferencie a spolu-

prácu s kľúčovými
aktérmi)

• vytvorenie multisekto-
rového partnerstva vo
všetkých troch samo-
správach (to pozostá-
valo zo zástupcov
samosprávy, organizá-

cií občianskej spoloč-
nosti a mladých ľudí,
ktorí spoločne jeden
celý rok pracovali na
zlepšovaní kvality
života detí a mladých
ľudí v meste)

Vedeli ste, že...
Súčasťou našej práce na programoch o participá-
cii detí a mladých ľudí vo verejných politikách
bolo aj točenie série niekoľkých videí a písanie
odborných článkov o tejto problematike. Nájde-
te ich na našom Youtube kanáli Nadácie pre deti
Slovenska, ale aj na našom webe nds.sk v sekcii
Aktuality a na webe codetipotrebuju.sk.



Deti a mladí ľudia, ktorí
nemajú zmysluplne vyplne-
ný voľný čas a nie sú pod
dozorom dospelých, majú
väčšiu tendenciu k riziko-
vému správaniu. Tento fak-
tor môžeme chápať ako
preventívny. Skúsenosti
z Islandu, kde štát masívne
investoval do voľnočaso-
vých príležitostí pre deti
a mladých ľudí jasne uka-
zujú, že v krajine výrazne
kleslo sociálno-patologic-
ké správanie detí a mla-
dých ľudí. Žiaľ, od
vyzdvihovania islandského
prístupu k reálnym zme-
nám na Slovensku, ale aj
v iných krajinách, je ešte
dlhá cesta a väčšinou sa
neprijali žiadne účinné
opatrenia (a s nimi súvi-
siace potrebné investície).
Taktiež u nás chýbajú
spoľahlivejšie dáta a hĺbko-
vejšie výskumy – oblasť
voľného času či neformál-
neho vzdelávania alebo
práce s mládežou je v ne-
výhodnom postavení opro-
ti formálnemu vzdelávaniu
a školstvu, preto sa musí-
me opierať najmä o zahra-
ničné štúdie, tie však tiež

Prečítajte
siúryvok

z
nášho

článku
Efektívnosť

program
ov

vo
voľnom

čase
detía

m
ladých

ľudí:

hovoria jasne. Istú snahu
vyvíja a z času na čas
podporuje MŠVVaŠ SR
v rámci dotačnej podpory
pre dôkazy o prínose
neformálneho vzdelávania
a práce s mládežou.

Deti a mladí ľudia z nízko-
príjmových rodín zväčša
zaostávajú za svojimi ro-
vesníkmi z bohatších rodín
v akademických výsled-
koch – tieto im môžu
pomôcť zlepšovať práve
programy vo voľnom ča-
se. Aj na Slovensku je
známe, že rodiny s nízkymi
príjmami často nevedia za-
bezpečiť dostatočne pod-
netné prostredie pre
rozvoj svojich detí, do ško-
ly preto nastupujú
s rozpoznateľným znevý-
hodnením v podobe prip-
ravenosti na školskú
dochádzku a úspech, ako aj
v oblasti sprevádzania
a podpory v procese
učenia a vzdelávania. Sú-
časný školský systém tak,
ako je nastavený a ako
funguje, vôbec alebo vo
veľmi obmedzenej miere
dokáže systematicky po-

môcť týmto deťom a mla-
dým ľuďom, pracovať
s nimi. Práve programy vo
voľnom čase pomáhajú de-
ťom a mladým ľuďom
vyrovnávať spomenuté
znevýhodnenia, pomáhajú
im písať domáce úlohy,
doučovať. Sú dôležitým
nástrojom zlepšenia škol-
skej úspešnosti detí a mla-
dých ľudí.

V praxi väčšinou nejestvujú
čisto izolované programy,
vyššie popísané charakte-
ristiky a formy majú ten-
denciu sa v rôznej miere
prekrývať. Aby sme ich
však mohli nazývať progra-
mami v pravom slova zmys-
le, mali by zahŕňať nasle-
dovné charakteristiky: po-
zostávajú z plánovaných
a štruktúrovaných aktivít
pre skupinu detí a mladých
ľudí; sú vedené dospelými
(príp. vyškolenými roves-
níkmi, zväčša staršími);
počítajú s pravidelnou
účasťou; sú realizované
v bezpečných na to urče-
ných priestoroch ako škola,
klub, klubovňa, komunitné
centrum a pod.
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PROJEKT VIŠEGRÁDSKEJ
SPOLUPRÁCE
COMMUNITIES FRIENDLY
TO CHILDREN AND
YOUNG PEOPLE
DONOR: Projekt je spolufinancovaný vládami Českej
republiky, Maďarska, Poľska, Slovenska a prostredníct-
vom Vyšehradských grantov z Medzinárodného vyše-
hradského fondu
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Aj tento projekt sa zame-
riava na zlepšenie postave-
nia detí a mladých ľudí
v ich komunitách, aj na
podporu ich práv a zapája-
nie do diania v samosprá-
vach – a to rovno v šiestich
krajinách. Ide o Albánsko,
Česko, Maďarsko, Poľsko,
Slovensko a Ukrajinu. Keď-
že v našom regióne pozná-
me príklady dobrej praxe,
radi by sme na nich stavali
aj pri zmene k lepšiemu v
iných krajinách. Projekt zá-
roveň prináša spoločnú
diskusiu verejných činite-
ľov, občianskej spoločnosti
a predovšetkým samot-
ných detí a mladých ľudí.

Cieľom je, aby medzi nimi
nastala spolupráca, ktorá
zvýši kvalitu života detí
a mladých ľudí vo svojich
komunitách. V tomto pro-
jekte pracujeme s lokálny-
mi komunitami v spomína-
ných šiestich krajinách, aby
sme podnietili potrebnú
zmenu v spoločnosti. Spo-
lupráca na lokálnej úrovni
je možná. V rámci projektu
poskytujeme zástupcom
týchto krajín aj konzultácie
a materiály pre ich napre-
dovanie a inšpirujeme ich
zahrnutím rôznych príbe-
hov z úspešného budovania
komunít priateľských de-
ťom a mladým ľuďom v re-
gióne V4.

Do projektu sú zapojené
organizácie:
Free Travelling, Albánsko
Czech Council of Children
and Youth, Česká republic
UNICEF Hungarian Co-
mmittee Foundation, Ma-
ďarsko
Gedania 1922 Sports Club
Association, Poľsko
Children of Slovakia Foun-
dation, Slovensko
Center for Civic and Cul-
tural Initiatives Support
„Tamarisk“, Ukrajina



PRÁZDNE ALEBO PLNÉ

VRECKÁ PEŇAZÍ?

Schopnosť spravovať osobné finan-
cie je dôležitá pre každého človeka –
čím skôr tomu deti a mladí ľudia po-
rozumejú, tým lepšie. V Nadácii pre
deti Slovenska sa téme finančnej
gramotnosti detí venujeme hneď
v 2+2 projektoch. Toto sú oni.

POZNAJ SVOJE PENIAZE
DONOR: Nadácia Slovenskej Sporiteľne

Program Poznaj svoje pe-
niaze má naozaj dlhoročnú
tradíciu – realizujeme ho
už od roku 2001. Od za-
čiatku je pre nás dôležité
vzdelávať učiteľov, najmä
základných a stredných
škôl, v téme finančnej gra-
motnosti. Následne títo
pedagogickí pracovníci
zvyšujú finančnú gramot-
nosť detí a mladých ľudí
v školách po celom Sloven-
sku. V roku 2019 sme ho
rozšírili o tréning učiteľov
materských škôl, no a v ro-
ku 2020 prešiel opäť zme-
nou. Vzhľadom na nepriaz-
nivú pandemickú situáciu
sme museli prejsť na novú
formu vzdelávania mladých
ľudí aj pedagógov – naplno
sme sa pustili do e-learnin-
gu a vzdelávanie sme pre-
sunuli do online priestoru.

Program Poznaj svoje pe-
niaze je tiež zapojený do
medzinárodných aktivıt́

v rámci iniciatıv́y Global
Money Week. Spolupracu-
jeme tiež s medzinárodnou
organizáciou Child & Youth
Finance International.

Hurá!
Aj napriek nepriaznivej situácii v školách sa nám však
podarilo zrealizovať dištančné vzdelávanie pre no-
vých záujemcov o tému sociálno-finančnej gramot-
nosti na Slovensku. Do e-learningu sa zapojilo 1 980
študentov a 204 pedagógov. Máme tak za sebou:

• 5 webinárov pre skupinu nových učiteľov
základných a stredných škôl

• 8 webinárov pre Obchodnú akadémiu v Dolnom
Kubíne

• vzdelávanie pre materské školy
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EMQ – EURÓPSKY KVÍZ
O PENIAZOCH
DONOR: Slovenská banková asociácia

Cieľom Európskej bankovej
federácie je zvyšovať v Eu-
rópe ich finančnú gramot-
nosť, preto každoročne
koordinuje prostredníct-
vom svojich členov v eu-
rópskych krajinách stovky
podporných aktivít. Na
Slovensku je to práve Eu-
rópsky kvíz o peniazoch.
Je zameraný na zlepšenie
finančnej gramotnosti 13
až 15-ročných žiakov a štu-

ŽIVOT MLADÝCH POD
KONTROLOU
DONOR: Nadačný fond Johnson Controls v Nadácii
Pontis

Tento desať mesiacov trva-
júci projekt mal za cieľ pri-
niesť v roku 2020 niekto-
rým deťom a mladým ľu-
ďom z Centier pre deti a
rodiny (bývalým detským
domovom) a študentom so
zdravotným znevýhodne-
ním z internátnych škôl
zmysluplné a metodicky
prepracované učenie pre
život, ktoré vedie k vzák-
ladným finančným zruč-

nostiam. Spoločnosť John-
son Controls si uvedomuje,
že sociálno-finančné vzde-
lávanie pomáha mladým
dospelým viesť samostat-
nejší život a lepšie sa po
odchode z Centra, alebo
z internátu, začleniť do ži-
vota. S radosťou sme im
v tom v rámci nadácie po-
mohli.

dentov hravou a zábavnou
formou.

Tretie národné kolo toh-
to kvízu sa uskutočnilo
v piatok 29. mája 2020
naživo a online prostred-
níctvom platformy You-
Tube a Kahoot!. A to už
sme tu mali koronakrízu a
dištančné vzdelávanie. Ná-
rodného kola sa, práve pre
pandémiu koronavírusu,

nezúčastnili tímy žiakov
v prostredí škôl, ale svoje
vedomosti z finančnej gra-
motnosti a rýchlosť si vys-
kúšali priamo zo svojich do-
movov a navyše – jednot-
livo. Súťažiacich bolo 148!

Život mladých pod kontrolou v číslachGratulujeme!
Na 15 otázok o pôžičkách a úveroch, mzdách,
poistení, ochrane spotrebiteľa či bezpečnosti na
interne najlepšie odpovedal Ján Ucháľ zo Základ-
nej školy Okružná v Michalovciach. Stal sa víťazom
národného kola EMQ a Slovensko reprezentoval aj
na európskom finále v júni 2020.
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12
Centier pre

deti
a rodinu:

539
detí

a mladých
dospelých

815
odučených

hodín

35 000 €
poskytnutej
podpory

4
internátne

školy pre deti
so zdravotným
znevýhodnením

36
vyškolených
pracovníkov

centier
a škôl

!Praktická poznámka: Vzhľadom na karanténne opatrenia vlády SR sme na vzdelávanie pracovníkov CDR (centrá pre deti a rodiny) a OUI
(odborné učilištia internátne) vytvorili online nástroj e-learning.

Trvanie projetku: 01.01.2020—31.10.2020



Na budúcnosti záleží,
však? Preto sa letný tábor
s rovnomenným názvom
konal, aj napriek pandémii
koronavírusu, už druhý rok
po sebe. Jeho cieľom je
intenzívnym vzdelávaním a
interaktívnymi aktivitami
poskytnúť deťom vždy
z troch centier pre deti
a rodiny ucelený obraz
o životných zručnostiach
a ich rozvoji. Našou úlohou
je tie ich zručnosti počas
tábora nenásilnou a príťaž-

livou formou zlepšiť. Jed-
ným z cieľov tábora je aj
nadväzovanie priateľstiev
mladých dospelých a vzá-
jomná podpora rôznych
centier – hovoríme tomu aj
sieťovanie. Pracovníci cen-
tier mali zároveň priestor
na výmenu a zdieľanie no-
vých podnetov na ďalšiu
prácu v rozvoji sociálno-
finančnej gramotnosti mla-
dých.

NA BUDÚCNOSTI ZÁLEŽÍ
DONOR: Komerční banka a.s. pobočka zahraničnej
banky

Na budúcnosti záleží v číslach
Termín: 10. – 14. 8. 2020
Miesto: Chata Lodiar, Počúvadlo
Počet a zloženie účastníkov: 24 detí vo veku 11 až
18 rokov z Centier pre deti a rodiny Tŕnie, Hriňová,
Kremnica + 6 zamestnancov rovnakých Centier
Výška podpory: 1 500,00 €
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BEZ KVALITNÉHO

VZDELANIA PRE VŠETKÝCH

TO NEMÁ ZMYSEL

Kvalitné vzdelávanie, inklúzia, rov-
nosť príležitostí pre tých, ktorí stále
„chýbajú“, noví mladí komunitní lídri
– to sú priority našich vzdelávacích
aktivít. Pandémia koronavírusu a jej
dopad na tie najzraniteľnejšie sku-
piny detí tieto priority ešte pod-
čiarkla. Tu je prehľad našich projek-
tov zameraných na vzdelávanie:
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KTO CHÝBA?
DONOR: Orange Slovensko/ Ples v opere

Skúste sa vrátiť späť do
školských lavíc a rozpamä-
tajte sa, ako znela jedna
z prvých otázok učiteľov,
keď sa začalo vyučovanie.
Predsa – Kto chýba? My sa
tiež pýtame, kto dnes, ešte
stále, chýba v bežných
štátnych školách. Pred
štyrmi rokmi, v roku 2017,
sa tú istú otázku začali pý-
tať aj organizátori Plesu
v opere, a tak sme sa tri
roky po sebe stali darcami
podporenou organizáciou
my a náš vzdelávací pro-

gram Kto chýba. Vtedy sa
to celé začalo.

Pod jeho hlavičkou sme
spustili prvý ročník granto-
vého vzdelávacieho pro-
gramu na podporu inkluzív-
neho vzdelávania v základ-
ných školách, nazvali sme
ho Škola inkluzionistov.
V aktuálnom školskom roku
2020/2021 pracujeme už
s treťou dvadsiatkou žien
a mužov z radov učiteľov,
riaditeľov, asistentov či
špeciálnych pedagógov

a psychológov zo základ-
ných škôl z celého Slo-
venska. Ročným vzdeláva-
ním s osobným mentorom
v nich podporujeme pozi-
tívnu, priateľskú a tvorivú
klímu postavenú na vzá-
jomnom rešpekte a poro-
zumení dospelých a detí.
Prečo? Aby školy dokázali
prispôsobiť svoje vzdelá-
vanie rôznorodým potre-
bám všetkých detí. Pre ko-
ronavírus máme za sebou
množstvo webinárov aj on-
line školení.

Vedeli ste, že...
Tí „chýbajúci“ sú predovšetkým deti so špeciál-
nymi výchovno-vzdelávacími potrebami – deti
s viditeľnými zdravotnými znevýhodneniami, inej
farby pleti a etnicity, či materinského jazyka, ale
aj tie s naoko neviditeľnými špecifikami v podobe
detskej cukrovky, vzdorovitého správania či naru-
šenej komunikačnej schopnosti.
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Spolu sme vytvorili aj veľmi
funkčnú a obľúbenú tele-
fonickú poradňu pre rodi-
čov – Inklulinku. Je určená
najmä pre tých rodičov,
ktorí potrebujú kompen-
zácie od štátu v podobe
pomôcok a finančných
príspevkov, radu so vzdelá-
vaním detí či orientovaním
sa v slovenských úradoch
a inštitúciách.

Mierime už aj do
materských škôl
Pri práci na projekte Škola
inkluzionistov sme zistili,
že s inklúziou treba začať
oveľa skôr ako na základ-
ných školách, že ju musíme
priniesť už do materských
škôl. Od jesene 2020 preto
pracujeme na novom vzde-
lávacom programe, ktorý
spustíme v prvej polovici
roka 2021 – nazvali sme ho
Inkluškôlky. Ide o online
vzdelávanie zriaďovateľov
materských škôl, rovnako
ako aj ich vedenia a samot-
ných učiteliek. Venovať sa
budeme piatim oblastiam

Pomoc celým
rodinám
Intenzívnou pomocou rodi-
nám detí so špecifickými
potrebami sme sa v rámci
projektu Kto chýba zaobe-
rali celý rok 2020. Spolu
s Platformou rodín detí so
zdravotným znevýhodne-
ním sme ako reakciu na

rozvoja materských škôl
smerom k inklúzii – samo-
správa, rodičovská komu-
nita, rešpekt k rozmani-
tosti, bezpečné prostredie
a pedagogický asistent
v materskej škole. Pripravili
sme si pre nich aj ukážku v
podobe adaptačného
týždňa. Aký je náš cieľ?
Aby za bránami škôlok ne-
končili deti, ktoré na ne
majú nárok i právo.

prvú vlnu pandémie koro-
nakrízy spustili iniciatívu
#zvladnemetodoma, kde
rodičom dodnes pravidel-
ne poskytujeme aktuálne
informácie o krízovom
vzdelávaní, psychologic-
kom poradenstve, dostup-
ných lekárskych službách,
ale i o finančnej podpore
rodičov týchto detí počas
pandémie a ako ju získať.

Vedeli ste, že...
Od roku 2019 podporujeme vznik a rozvoj Centra
inkluzívneho vzdelávania finančne i personálne.
Centrum dnes ponúka kvalitné doplnkové
vzdelávanie pre učiteľov, špeciálnych pedagógov
a vďaka našej podpore za rok 2020 i vzdelávanie
pedagogických asistentov s akreditáciou
ministerstva školstva. Od februára 2020 je
centrum oprávneným poskytovateľom
inovačného vzdelávania. Sme veľmi radi, že sa na
tom podieľame aj my.
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InkluLINKA je
k dispozícii na
telefónnom čísle
0948 991 444
v časoch:

Utorok 9—13 h.
Štvrtok 12—16 h.
Piatok 9—13 h.



SPOJME HLAVY
DONOR: Vzdelávací program Spojme hlavy realizujeme
v rámci projektu Mladí komunitní lídri. Ten je podporený
z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný
z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom
programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou
otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadá-
ciou.

Prečítajte si úryvok z náš-
ho článku o tom, ako sa
darí mladým komunitným
lídrom v projekte Spojme
hlavy – Lucii z Brezolúp,
Danielovi z Košíc a Julke
s Adrianou z obce Hracho-
vo. Ich mentorom je zakla-
dateľ OZ Young Folks, pos-
lanec v Lučenci, architekt
a aktivista Ivan Siláči:

Hoci nikomu z týchto šty-
roch účastníkov koronakrí-
za nezmenila projekt ako
taký, predsa čosi ovplyvni-
la – plánované sprievodné
aktivity, na ktoré sa mladí
komunitní lídri tešili. Teraz
ich, práve pre pandémiu
a opatrenia, ktoré zakazu-
jú, aby sa zhromažďovali
veľké počty ľudí na jednom
mieste, prehodnocujú.
Hľadajú alternatívy ako
slávnostne osadiť lavičky
s krásnymi výhľadmi na vi-
dieku (Lucia) aj v mestách
(Daniel), ako veľkolepo
osadiť knižné búdky (Julka
a Adriana). Daniel a Lucia
zároveň pracujú na preh-
ľadnej mobilnej aplikácii
a webstránke, na ktorej si
budú môcť ľudia po celom

Spojme hlavy je náš nový
vzdelávací program pre
mladých ľudí od 15 do 25
rokov, ktorí chcú zlepšiť
svoje okolie. Odštartovali
sme ho v júni 2020 a potrvá
až do augusta 2023. Do pr-
vého ročníka Spojme hlavy
sme vybrali 25 účastníkov,
ktorí nám predložili svoje
kvalitné zámery komunit-
ných projektov – od ochra-
ny životného prostredia po
spájanie mestských komu-
nít naprieč generáciami.
Tie budú následne, pod
vedením svojich mentorov,
realizovať od februára do
júla 2021 aj vďaka finančnej
podpore 500 EUR od do-
norov.

Naši mladí komunitní lídri
majú za sebou niekoľko
školení na témy – zručnosti
mladého lídra, ako funguje
komunita či ako funguje
samospráva. Vzhľadom na
zhoršujúcu sa pandemickú
situáciu v roku 2020 sme,
bohužiaľ, museli tieto
školenia uskutočniť v onli-
ne prostredí. Veríme však,
že záverečná letná škola
Spojme hlavy sa už vo vir-
tuálnom svete nebude mu-
sieť konať.

Cieľom programu je pod-
poriť novú generáciu
mladých občianskych akti-
vistov, ktorým záleží na
mieste, v ktorom žijú
a chcú ho zlepšovať alebo
realizovať v ňom svoje ná-

Slovensku tieto krásne,
možno až tak nepoznané
výhľady nájsť na mape.
Cieľom je, aby na týchto
miestach, ak tam ešte nie
sú, postupne pribúdali už
spomínané lavičky.

Zatiaľ čo Lucia a Daniel už
skúsenosti s takýmito tipmi
projektov majú, Julka
a Adriana prichádzajú do
verejného priestoru s nie-
čím vlastným prvýkrát.
S Ivanom si teda určovali
krok po kroku aj to, bez
akých partnerov sa v ta-
komto projekte určite ne-
zaobídu. S povoleniami od
samospráv to zatiaľ nie je
úplne ružové. Každé mes-
to, či hoci aj menšia obec,
majú pre pandémiu plné
ruky byrokracie. Komuni-
káciu s našimi mladými líd-
rami teda riešia prostred-
níctvom emailov. To nie je
žiadna paráda, ale taký je
život. Ivan ich správne ve-
die k tomu, aby mali všetku
svoju prácu vždy legislatív-
ne podchytenú, aby ich
nemal kto napadnúť za
nelegálne osadené lavičky
či knižné búdky, ktoré by

pady, ktoré majú širší do-
sah na miestnu komunitu,
obyvateľov obce alebo
mesta. A veru, nie vždy to
majú ľahké.

následne museli odstrániť.
Veríme, že všetci získajú
povolenia a súhlas na to,
aby mohli lavičky aj búdky
zostať na svojich miestach
aj po tom, ako sa oficiálne
skončí projekt Spojme hla-
vy.

Celý rozhovor nájdete na
našej webovej stránke
www.nds.sk v sekcii Aktu-
ality.
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ROZVOJ ŽIVOTNÝCH
ZRUČNOSTÍ
Inkluzívny prístup kvalitného vzdelávania prostred-
níctvom integrácie metodiky rozvoja osobnostných
a sociálnych kompetencií v práci s deťmi a mladými
ľuďmi vo formálnom a neformálnom vzdelávaní

DONOR: Projekt realizujeme vďaka podpore z Európ-
skeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálne-
ho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské
zdroje.

Novinkou roka 2020 je ur-
čite aj vzdelávací program
rozvoja životných zručnos-
tí. Ten realizujeme v spolu-
práci so slovenským rezor-
tom školstva, Európskym
sociálnym fondom a Ope-
račným programom Ľudské
zdroje. Spustili sme ho
v novembri 2020 a trvať
bude do leta roka 2022.
Ako inak – je zameraný na
inkluzívny prístup vo vzde-
lávaní všetkých detí a mla-
dých ľudí. Budeme sa
v ňom snažiť o to, aby si
školy, ich vedenie a peda-
gógovia, ako aj zástupcovia
mimovládnych organizácií

záciami, aby medzi sebou
zdieľali všetky efektívne
fungujúce nástroje rozvoja
osobnostných a sociálnych
kompetencií detí a mla-
dých ľudí. To všetko záro-
veň posilní pomocný ved-
ľajší efekt ich spoločného
výchovno-vzdelávacieho
pôsobenia na žiakov a mlá-
dež. Projekt realizujeme,
podľa regionálnej prísluš-
nosti na Slovensku, v dvoch
skupinách – Stred a Vý-

chod. Držte nám palce,
v roku 2021 vyberáme školy
a organizácie, vzdelávame
a konzultujeme.

(MVO), osvojili metodiky
rozvoja osobnostných a so-
ciálnych kompetencií (inak
povedané – životných
zručností) pri práci s deťmi
a mladými ľuďmi, vo for-
málnom aj neformálnom
vzdelávaní. Samozrejme,
pri všetkom budú môcť
školy i pedagógovia využiť
odborné konzultácie.

Chceme, aby dnešní peda-
gógovia a zástupcovia
MVO vedeli tieto metodiky
použiť aj v praxi pri práci
s deťmi, aby spolu nav-
zájom komunikovali, aby sa
sieťovali aj s inými organi-
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FINANČNÁ
ČASŤ
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POR. ČÍSLO ŽIADATEĽ VEK SCHVÁLENÁ SUMA

1 GLÓRIA V. 3 3 000,00

2 NIKA T. 9m 2 500,00

3 NATÁLIA L. 10 500,00

4 MÁRIA S. 34 2 000,00

5 JAROSLAV E. 4 1 200,00

6 OĽGA M. 48 483,00

7 GABRIEL Š. 4 50,00

8 DAVID G. 12 120,00

9 LUJZA G. 10 89,00

10 TADEÁŠ K. 1 2 290,00

11 JÁN D. 66 1 100,00

12 NINA N. 11 700,00

13 SILVIA V. 35 500,00

14 DÁVID M. 21 1 500,00

15 SOFIA L. 8 1 550,00

16 MARTIN M. 9 147,00

17 LUCIA M. 29 400,00

18 IVANA H. 28 135,00

19 TOMÁŠ P. 2 3 500,00

20 MICHAL P. 31 3 000,00

21 ĽUBOSLAVA G. 30 3 000,00

22 DAGMAR M. 47 450,00

23 MAXIM P. 1 700,00

24 RADOSLAV B. 41 240,00

25 SILVIA S. 13 700,00

26 PETER J. 1 3 044,00

27 MAXIM B. 5 1 000,00

28 LEA S. 6 500,00

29 SIMON B. 16 190,00

30 MATEJ N. 7 450,00

31 BORIS M. 3 500,00

32 DARINA B. 53 2 475,00

33 ZUZANA F. 58 5 000,00

34 SAMUEL Š. 4m 2 500,00

35 SAMUEL P. 43 850,00

36 JÁZMIN D. 15 1 500,00

37 ZOLTÁN SZ. 8 2 500,00

38 LUCIA B. 3 800,00

39 JAKUB H. 16m 700,00

40 MARTINA K. 43 775,00

41 TOMÁŠ Z. 16 2 500,00

42 EDUARD K. 6 500,00

43 MELISA P. 3 600,00

44 RICHARD S. 35 535,00

45 ZUZANA H. 45 263,00

35 SAMUEL P. 43 850,00

36 JÁZMIN D. 15 1 500,00

37 ZOLTÁN SZ. 8 2 500,00

38 LUCIA B. 3 800,00

39 JAKUB H. 16m 700,00

40 MARTINA K. 43 775,00

41 TOMÁŠ Z. 16 2 500,00

42 EDUARD K. 6 500,00

43 MELISA P. 3 600,00

44 RICHARD S. 35 535,00

45 ZUZANA H. 45 263,00

46 DAVID V. 4 410,00

47 DIANA P. 2 500,00

48 SEBASTIÁN M. 5 1 950,00

49 HANA K. 9m 2 500,00

50 ANNA G. 51 1 200,00

51 IZABELA J. 2 1 200,00

52 JURAJ Z. 51 750,00

53 GABRIELA P. 56 1 900,00

54 SILVIA D. 44 280,00

55 JÁN K. 65 720,00

56 TOBIÁŠ F. 20m 3 000,00

57 TOMÁŠ K. 25 385,00

58 RICHARD B. 52 500,00

59 ANETA H. 10 1 100,00

60 LEONARD P. 4 750,00

61 IVANA M. 20 480,00

62 KATARÍNA O. 32 1 000,00

63 JÁN L. 48 400,00

64 MELINDA CS. 35 300,00

65 JAKUB V. 6m 2 500,00

66 JURAJ O. 38 900,00

67 MÁRTON J. 5 1 000,00

68 SEBASTIAN B. 8 1 800,00

69 SILVIA M. 45 270,00

70 MONIKA K. 6 300,00

71 LIANA K. 8m 480,00

72 ADRIÁNA Š. 13 1 400,00

73 ADAM B. 8 1 000,00

74 OSKAR Z. 2 1 720,00

75 ANDREJ K. 23 3 000,00

76 SOPHIE B. 8 2 000,00

77 SEBASTIÁN H. 9 1 500,00

78 MATEO K. 16t 250,00

79 ADAM L. 8 5 000,00

80 NINA K. 10 1 200,00

81 MAREK L. 43 200,00

82 LILIEN Č. 4 2 000,00

SPOLU 102 881,00 €

VÝSLEDKY JESENNÉHO KOLA GRANTOVÉHO PROGRAMU BOJOVNÍCI ZA ZDRAVIE
V ROKU 2020 POR. ČÍSLO NÁZOV ORGANIZÁCIE NÁZOV PROJEKTU SCHVÁLENÁ SUMA

1 ZRR Nejedlého (Združenie Rady rodičov Nejedlého) Pravá ruka, ľavá noha 2 500,00

2 PAREZKA N.O. Horolezecká stena v centre PAREZKA 2 100,92

3 Spojená škola internátna V zime v lete športujeme ! 2 500,00

4 Športový klub polície – ILYO Taekwondo Košice Bojujeme ako vieme 1880,72

5 Spojená škola, Budovateľská 1309, Vranov nad Topľou Telocvičňa v záhrade 2 500,00

6 Základná škola Drábova 3 Víkend v pohybe 2 000,00

7 Pomôž iným Športujeme spoločne a bezpečne v našej komunite 1 979,00

8 Slovenský skauting, 59. zbor Barbakan Banská Bystrica Voda je náš živel! 2 500,00

9 JAKA ŠPORT Detské cyklotraily – hravo a bezpečne 2 236,00

10 Herbidus o.z. Najkrajší pohľad je z konského chrbta 1 400,00

11 AŠK Inter Bratislava Splavovanie Dunaja 2 160,00

12 Telovýchovná Jednota Oravan Námestovo Bezpečne na vode 1 084,00

13 Jazdecký klub Excel Madon Set out do sedla 2 500,00

14 Obec Hencovce Športujeme – nudu zaženieme 1 600,00

15 ZRPŠ Krivany, o.z. KOLO Krivian za ZDRAVÍM 1 985,55

16 Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice Kamenárina sa hýbe 1 704,00

17 Parkour Škola Mesto v hale 2 000,00

18 SNAC & MIST n.o. ENJOY SPORTS IV. ‚‚Radosť z pohybu‘‘ 1 838,00

19 R.O.K, o.z. Rok v prírode 2 495,20

20 Občianske združenie ARCUS Pohybom k rozvoju osobnosti 2 000,00

SPOLU 40 963,39

VÝSLEDKY GRANTOVÉHO PROGRAMU ŠPORTUJEM RÁD A BEZPEČNE V ROKU 2020

VÝSLEDKY GRANTOVÉHO PROGRAMU BEZPEČNE V KOMUNITE, BEZPEČNE DOMA V ROKU 2020
POR. ČÍSLO NÁZOV ORGANIZÁCIE NÁZOV PROJEKTU SCHVÁLENÁ SUMA

1 „Nie sme sami“ 4.Letná tvorivá dielňa 1 300,00 €
2 YOUNG FOLKS LC Rúbanisko je #1 1 300,00 €

3 Centrum voľného času Levice Integračno-relaxačná klubovňa pre všetkých 1 450,00 €

4 Spojená škola internátna Všetci sme rovnakí a každý iný – pokračujeme 1 990,00 €

5 Základná škola, Hradná ul., Nové Zámky Klubovňa pre všetky deti 1 300,00 €

6 ÁNO PRE ŽIVOT n.o. Naučme sa byť v bezpečí 1 455,00 €

7 Náruč – pomoc deťom v kríze Bezpečné rodiny v Náruči – ideme ďalej … 2 000,00 €

8 PAREZKA N.O. Vybudovanie ekozóny s exteriérovými cvičebnými prvkami 2 000,00 €

9 EDU Odborárska Ako von z „Generačnej escape room“? 1 705,00 €

10 Spojená škola Dudince Tri groše 1 700,00 €

11 Mesto Nové Zámky Preč z ulice 1 000,00 €

12 Archa, n. o. Pexetrio a Desatoro 800,00 €

13 TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Prevencia zranení a 1.pomoc pri úrazoch 1 800,00 €

14 DHZ Devínska Nová Ves Na prvom mieste je život 2 000,00 €

15 Základná škola Kriváň Bezpečne domov 1 000,00 €

16 „ZOEE“ Vyrastení z dupačiek 1 200,00 €

17 Obecný úrad Hencovce-Komunitné centrum Kreatívna dielnička 1 000,00 €

SPOLU 25 000,00 €

(V tabuľkách uvádzame schválené projekty Správnou radou NDS v decembri 2020, zmluvy a zasielanie finančných prostriedkov bolo realizované až v roku 2021 a preto nie je súčasťou
finančnej správy za rok 2020)

(V tabuľkách uvádzame schválené projekty Správnou radou NDS v novembri 2020, zmluvy a zasielanie finančných prostriedkov bolo čiastočne realizované aj v roku 2021 a preto nie je súčasťou
finančnej správy za rok 2020)
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VÝSLEDKY NADAČNÉHO FONDU DETSKÝ FOND CLOETTA V ROKU 2020 PODPORA V RÁMCI PROGRAMU KTO CHÝBA? - PROJEKT ŠKOLA INKLUZIONISTOV

VÝSLEDKY GRANTOVÉHO PROGRAMU HODINA DEŤOM, 21. ROČNÍK – OKAMŽITÁ POMOC

VÝSLEDKY GRANTOVÉHO PROGRAMU HODINA DEŤOM, 21. ROČNÍK – VEREJNÁ ZBIERKA

POR. ČÍSLO NÁZOV ORGANIZÁCIE NÁZOV PROJEKTU SCHVÁLENÁ SUMA

1 „ŠARKANÍK“ Krok za krokom chceme napredovať 2 000,00

2 Spojená škola internátna,
Z. Nejedlého 41, Levice Veselo na terase 1 363,00

3 Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače Workoutové ihrisko pre stredoškolákov 1 900,00

4 Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva,
J. Švermu 2262/8, Levice „Tréningom k úspechom“ 1 400,00

5 DELF, o.z. Prvolezec 1 794,50

SPOLU 8 457,50€

POR. ČÍSLO NÁZOV ORGANIZÁCIE ODPORÚČANÁ SUMA

1 IPčko 6 000,00

2 Linka detskej istoty 6 000,00

3 Centrum Slniečko 5 000,00

4 Cesta von 6 000,00

SPOLU 23 000,00 €

POR.
ČÍSLO NÁZOV ORGANIZÁCIE ODPORÚČANÁ SUMA

1 Bratislavské dobrovoľnícke centrum 9 500,00

2 Centrum Slniečko, n.o. 6 020,00

3 Štúdio Zážitku Outward Bound Slovensko 9 156,35

4 Raná starostlivosť, n.o. 9 990,00

5 ALŽBETKA n.o. 7 000,00

6 KASPIAN 8 000,00

7 Cesta von 9 996,00

8 Centrum Koburgovo, n.o. 8 598,00

9 NepocujuceDieta.sk 8 000,00

10 EDI Slovensko 9 000,00

11 ÁNO PRE ŽIVOT n.o. 5 050,00

12 Ulita 9 960,00

SPOLU 100 270,35€

(V tabuľkách uvádzame schválené projekty Správnou radou NDS v novembri 2020, zmluvy a zasielanie finančných prostriedkov bolo čiastočne realizované aj v roku 2021 a preto nie je súčasťou
finančnej správy za rok 2020.)

(Z celkovej sumy grantov poukázaných v rámci Grantového programu Hodina deťom bola suma poskytnutá z Verejnej zbierky Hodina deťom - 22.ročník 110 270,35 eur..)

Č. KTO CHÝBA? - PROJEKT ŠKOLA INKLUZIONISTOV

1 Centrum inkluzívneho vzdelávania 8,943.00 €

2 Základná škola s materskou školou Jána Hollého, Pobedim 433 1,000.00 €

3 Základná škola Jána Ámosa Komenského, Sereď 1,000.00 €

4 Základná škola, Školská 2, Lehota pod Vtáčnikom 1,000.00 €

5 Evanjelická spojená škola, M.R.Štefánika 19, Martin 036 01 1,000.00 €

6 Základná škola s materskou školou Tulčík, Tulčík 116, Tulčík, 082 13 1,000.00 €

7 Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa, Žilina 010 01 1,000.00 €

8 Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa, Nám. SNP č. 200/22, Partizánske 996.68 €

9 Základná škola, Belehradská 21, Košice, 040 13 989.40 €

10 Spojená škola Ľ.Štúra 23, Dudince 1,000.00 €

11 Základná škola Vazovova 4, Bratislava 811 07 1,000.00 €

12 Základná škola s materskou školou, A. Felcána 4, Hlohovec 1,000.00 €

13 Základná škola SNP 1, Humené 1,000.00 €

14 Základná škola Ždaňa, Jarmočná 96, Košice 1,000.00 €

15 Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, Levice 1,000.00 €

16 Združenie maďarských rodičov na Slovensku ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Moldava nad Bodvou 1,000.00 €

17 Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1, Bratislava 1,000.00 €

18 Základná škola s materskou školou, Komenského 3, Smolenice 1,000.00 €

19 Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov 1,000.00 €

20 Základná škola v Lozorne, Staničná 631, Lozorno 1,000.00 €

21 Základná škola Postupimská 37, Košice 1,000.00 €

22 Základná škola s materskou školou Brehy, Žarnovica 1,000.00 €

23 Základná škola, Kvačany, Liptovský Mikuláš 1,000.00 €

24 Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina 1,000.00 €

25 Základná škola Karloveská, Bratislava 1,000.00 €

26 Súkromná základná škola s materskou školou DSA, Námestie Kubínyiho 6, Lučenec 1,000.00 €

27 Základná škola s materskou školou v Ľubeli, Liptovský Mikuláš 1,000.00 €

28 Základná škola Júliusa Juraja Thurzu, Detva 1,000.00 €

29 Piaristická spojená škola F. Hanáka, A. Hlinku 44, Prievidza 1,000.00 €

30 Občianske združenie Lipka, Turnianska 10, Bratislava 1,000.00 €

31 Združenie rodičov pri ZŠ A. Stodolu, Martin 1,000.00 €

32 Základná škola Okružná 17 Michalovce 1,000.00 €

33 Základná škola s materskou školou, Školská 35, Nemecká 996.10 €

34 Základná škola Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica 796.00 €

35 Základná škola s materskou školou Pliešovce, Zvolen 755.00 €

36 Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením 6,000.00 €

37 Spojená škola Poprad 2,000.00 €

SPOLU 50,476.18 €
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SÚVAHA K 31. 12. 2020 (V EUR)

STRANA AKTÍV
ÚČTOVNÉ OBDOBIE BEZPROSTR. PREDCHÁDZ.

ÚČT. OBDOBIEBRUTTO KOREKCIA NETTO

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 551,663.81 99,824.78 451,839.03 434,110.07

1. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK 0.00 0.00 0.00 0.00

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 0.00 0.00 0.00 0.00

Obstaranie dlhod.nehm.majetku 0.00 0.00 0.00 0.00
2. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK 142,607.42 99,824.78 42,782.64 35,554.35

Stavby 128,651.04 96,312.97 32,338.07 35,554.35

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnut.vecí 13,956.38 3,511.81 10,444.57 0.00

Dopravné prostriedky 0.00 0.00 0.00 0.00

Drobný dlhodobý hmotný majetok 0.00 0.00 0.00 0.00

3. DLHODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK 409,056.39 0.00 409,056.39 398,555.72

Ostatný dlhodobý finančný majetok 409,056.39 0.00 409,056.39 398,555.72

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 1,225,257.01 0.00 1,225,257.01 802,434.30

1. KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY 511,919.75 0.00 511,919.75 75,970.88

Pohľadávky z obchodného styku 2,319.19 0.00 2,319.19 306.24

Ostatné pohľadávky 93.60 0.00 93.60 93.60

Daňové pohľadávky 0.00 0.00 0.00 0.00

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu 0.00 0.00 0.00 24,209.76

Iné pohľadávky 509,506.96 0.00 509,506.96 51,361.28
2. FINANČNÉ ÚČTY 713,337.26 0.00 713,337.26 726,463.42

Pokladnica 854.84 0.00 854.84 2,524.68

Bankové účty 610,210.91 0.00 610,210.91 624,214.86

Krátkodobý finančný majetok 102,271.51 0.00 102,271.51 99,723.88

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 80.85 0.00 80.85 81.62
1. Náklady budúcich období 80.85 0.00 80.85 81.62

Príjmy budúcich období 0.00 0.00 0.00 0.00

MAJETOK celkom 1,777,001.67 99,824.78 1,677,176.89 1,236,625.99

Strana pasív
Účtovné obdobie Bezprostr. predchádz.

účt. obdobieBrutto Korekcia Netto

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU 762,113.29 0.00 762,113.29 837,596.65
1. Imanie a peňažné fondy 1,135,450.51 0.00 1,135,450.51 1,200,708.36

Základné imanie 129,784.47 0.00 129,784.47 129,784.47

Peň.fondy tvorené podľa osob. predpisu 1,005,666.04 0.00 1,005,666.04 1,070,923.89

2. Fondy účtovnej jednotky ostatné 0.00 0.00 0.00 0.00

Ostatné fondy 0.00 0.00 0.00

3. Výsledok hospodárenia min.rokov -363,111.71 0.00 -363,111.71 -302,396.64

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie --10,225.51 0.00 -10,225.51 -60,715.07

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU 70,709.79 0.00 70,709.79 82,220.79

1. REZERVY 4,022.32 0.00 4,022.32 3,488.31

Krátkodobé rezervy 4,022.32 0.00 4,022.32 3,488.31
2. DLHODOBÉ ZÁVÄZKY 645.56 0.00 645.56 668.19

Záväzky zo sociálneho fondu 645.56 0.00 645.56 668.19
3. KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY 66,041.91 0.00 66,041.91 78,064.29

Záväzky z obchodného styku 5,221.05 0.00 5,221.05 38,345.10

Záväzky voči zamestnancom 46.64 0.00 46.64 60.56

Zúčtovanie so Sociálnoiu a zdrav.poisťovňami 0.00 0.00 0.00 0.00

Krátkodobý finančný majetok 102,271.51 0.00 102,271.51 99,723.88

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 80.85 0.00 80.85 81.62
1. Náklady budúcich období 80.85 0.00 80.85 81.62

Príjmy budúcich období 0.00 0.00 0.00

MAJETOK celkom 1,777,001.67 99,824.78 1,677,176.89 1,236,625.99

STRANA PASÍV
ÚČTOVNÉ OBDOBIE BEZPROSTR. PREDCHÁDZ.

ÚČT. OBDOBIEBRUTTO KOREKCIA NETTO

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU 762,113.29 0.00 762,113.29 837,596.65
1. Imanie a peňažné fondy 1,135,450.51 0.00 1,135,450.51 1,200,708.36

Základné imanie 129,784.47 0.00 129,784.47 129,784.47

Peň.fondy tvorené podľa osob. predpisu 1,005,666.04 0.00 1,005,666.04 1,070,923.89

2. Fondy účtovnej jednotky ostatné 0.00 0.00 0.00 0.00

Ostatné fondy 0.00 0.00 0.00

3. Výsledok hospodárenia min.rokov -363,111.71 0.00 -363,111.71 -302,396.64

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -10,225.51 0.00 -10,225.51 -60,715.07

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU 70,709.79 0.00 70,709.79 82,220.79

1. REZERVY 4,022.32 0.00 4,022.32 3,488.31

Krátkodobé rezervy 4,022.32 0.00 4,022.32 3,488.31
2. DLHODOBÉ ZÁVÄZKY 645.56 0.00 645.56 668.19

Záväzky zo sociálneho fondu 645.56 0.00 645.56 668.19
3. KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY 66,041.91 0.00 66,041.91 78,064.29

Záväzky z obchodného styku 5,221.05 0.00 5,221.05 38,345.10

Záväzky voči zamestnancom 46.64 0.00 46.64 60.56

Zúčtovanie so Sociálnoiu a zdrav.poisťovňami 0.00 0.00 0.00 0.00

Daňové záväzky 0.00 0.00 0.00 0.00

Ostatné záväzky 60,774.22 0.00 60,774.22 39,658.63
4. BANKOVÉ VÝPOMOCI A PÔŽIČKY 0.00 0.00 0.00 0.00

Dlhodobé bankové úvery 0.00 0.00 0.00 0.00

Bežné bankové úvery 0.00 0.00 0.00 0.00

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 844,353.81 0.00 844,353.81 316,808.55

Výdavky budúcich období 0.00 0.00 0.00 0.00

Výnosy budúcich období 844,353.81 0.00 844,353.81 316,808.55

VLASTNÉ A CUDZIE ZDROJE SPOLU 1,677,176.89 0.00 1,677,176.89 1,236,625.99
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31. 12. 2020 (V EUR)

ČÍSLO
ÚČTU NÁKLADY

ČINNOSŤ

HLAVNÁ NEZDAŇOVANÁ PODNIKATEĽ.
ZDAŇOVANÁ SPOLU BEZPROSTR. PREDCHÁDZ.

ÚČT. OBDOBIE

501 Spotreba materiálu 26,034.19 0,00 26,034.19 30,292.75

502 Spotreba energie 1,532.97 0.00 1,532.97 1,373.15

511 Opravy a udržiavanie 1,072.36 1,072.36 15,975.72

512 Cestovné 2,404.72 0.00 2,404.72 7,433.24

513 Náklady na reprezentáciu 1,363.21 0.00 1,363.21 4,625.61

518 Ostatné služby 325,338.68 0.00 325,338.68 365,302.55

521 Mzdové náklady 102,022.63 0.00 102,022.63 158,108.10

524 Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 34,731.38 0.00 34,731.38 55,950.42

527 Zákonné sociálne náklady 3,002.51 0.00 3,002.51 3,572.32

531 Daň z motorových vozidiel 0.00 0.00 0.00 0.00

532 Daň z nehnuteľnosti 0.00 0.00 115.06

538 Ostatné dane a poplatky 0.00 0.00 0.00 0.00

541 Zmluvné pokuty a penále 0.00 0.00 0.00 0.00

542 Ostatné pokuty a penále 0.00 0.00 0.00 515.11

543 Odpísanie pohľadávky 2,417.80 2,417.80 0.00

544 Úroky 0.00 0.00 0.00 0.00

545 Kurzové straty 0.00 0.00 0.00 0.00

546 Dary 0.00 0.00 0.00

547 Osobitné náklady 0.00 0.00 0.00

548 Manká a škody 0.00 0.00 0.00 0.00

549 Iné ostatné náklady 2,649.74 0.00 2,649.74 8,246.29

551 Odpisy DNM a DHM 5,305.19 0.00 5,305.19 3,216.28

552 Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného majetku 0.00 0.00 0.00

556 Tvorba fondov 0.00 0.00 0.00 0.00

557 Náklady na precenenie cenných papierov 0.00 0.00 0.00 7,606.02

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 162,527.33 0.00 162,527.33 326,114.25

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 112,742.46 0.00 112,742.46 115,352.03

565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 30,000.00 0.00 30,000.00 177,651.97

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 105,816.73 0.00 105,816.73 149,143.71

Účtovná trieda 5 celkom, spolu náklady 918,961.90 0.00 918,961.90 1,430,594.58

ČÍSLO
ÚČTU VÝNOSY

ČINNOSŤ

HLAVNÁ NEZDAŇOVANÁ PODNIKATEĽ.
ZDAŇOVANÁ SPOLU BEZPROSTR. PREDCHÁDZ.

ÚČT. OBDOBIE

601 Tržby za vlastné výrobky 0.00 0.00 0.00 0.00

602 Tržby z predaja služieb 0.00 0.00 0.00 0.00

604 Tržby za predaný tovar 0.00 0.00 0.00 0.00

644 Úroky 0.00 0.00 0.00 0.00

645 Kurzové zisky 0.00 0.00 0.00 0.00

646 Prijaté dary 0.00

649 Iné ostatné výnosy 0.00 0.00 0.00 0.00

651 Tržby z predaja dlhod.hmot.majetku 0.00 0.00 0.00 0.00

652 Výnosy z dlhodobého fin. majetku 14,977.20 0.00 14,977.20 0.00

655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 3,697.23 0.00 3,697.23 0.00

656 Výnosy z použitia fondu 107,816.73 0.00 107,816.73 75,037.16

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 0.00 0.00 0.00 0.00

658 Výnosy z nájmu majetku 0.00 0.00 0.00 0.00

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 640,294.31 0.00 640,294.31 874,638.80

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 10,913.10 0.00 10,913.10 15,058.20

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 102,382.01 0.00 102,382.01 228,782.46

667 Prijaté príspevky z verejnej zbierky 28,655.81 0.00 28,655.81 176,362.89

691 Dotácie 0.00 0.00 0.00 0.00

Účtová trieda 6 celkom, spolu výnosy 908,736.39 0.00 908,736.39 1,369,879.51

Výsledok hospodárenia pred zdanením -10,225.51 0.00 -10,225.51 -60,715.07

591 Daň z príjmov 0.00 0.00 0.00 0.00

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 0.00 0.00 0.00 0.00

Výsledok hospodárenia po zdanení -10,225.51 0.00 -10,225.51 -60,715.07
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NADAČNÉ FONDY V ROKU 2020 - PREHĽAD V EUR
NÁZOV STAV K 1.1.2020 PRÍJEM VÝDAJ STAV K 31.12.2020

Fond grantového programu VZ Hodina deťom 0.00 € 115,794.41 € 115,794.41 € 0.00 €

Nadačný fond KOOPERATÍVA DAR 49,527.09 € 37,062.63 € 56,921.80 € 29,667.92 €

Nadačný fond KOOPERATÍVA 2% 0.00 € 30,000.00 € 30,000.00 € 0.00 €

Nadačný fond GP Dôvera 139,115.15 € 83,947.85 € 120,182.00 € 102,881.00 €

Nadačný fond GP Detský fond CLOETTA 1,629.40 € 8,457.50 € 8,186.90 € 1,900.00 €

Nadačný fond KOMUNÁLNA poisťovňa 9,435.13 € 0.00 € 9,435.13 € 0.00 €

Základný fond organizácie 871,217.12 € 0.00 € 0.00 € 871,217.12 €

Spolu 1,070,923.89 € 275,262.39 € 340,520.24 € 1,005,666.04 €

PREHĽAD O NÁKLADOCH V ČLENENÍ PODĽA ČINNOSTI NADÁCIE A OSOBITNE VÝŠKU
NÁKLADOV NA SPRÁVU NADÁCIE ZA ROK 2020
GRANTOVÉ PROGRAMY NÁKLADY V %

GP Dôvera ZP Bojovníci za zdravie JESEŇ 112,742.46

45%

GP Hodina deťom z verejnej zbierky 105,816.73

GP Hodina deťom mimo verejnej zbierky 13,000.00

Granty z projektu Mladé miesta - ERASMUS+ 51,530.00

Granty vrámci projektu Inkluzívneho vzdelávania 48,476.18

GP Športujem rád a bezpečne - NF KOOPERATÍVA poisťovňa z podielu dane 30,000.00

GP Športujem rád a bezpečne - NF KOOPERATÍVA poisťovňa z daru 13,770.39

GP Bezpečne doma - NF KOOPERATÍVA poisťovňa z daru 24,641.78

GP Detský fond Cloetta 7,587.00

Dar Spojenej škole Poprad 2,000.00

Granty z projektu Medz.Vysehrad.Fond 1,521.98

Vzdelávacie centrum

Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni - MV
SR - EVS 31,701.77

14%

Poznaj svoje peniaze - Nadácia Slovenskej Sporiteľne 15,098.47

Život mladých pod kontrolou - Nadačný fond Johnson Controls v Nadácii Pontis 35,581.64

Komunita priateľská k deťom 2018 - KOMUNÁLNA poisťovňa 4,104.80

Spojme hlavy - ACF -Slovakia 17,346.20

Projekt Erazmus+ 3,667.92

Medzinárodný Vyšehr. Fond - IVF 4,712.00

Projekt Ministerstva Školstva - OPLZ 15,136.60

Ostatné menšie vzdelávacie projekty 8,775.17

Verejná zbierka Hodina deťom, 20 a 21 ročník, zbierky, eventy 88,688.59 10%

Projekt Inkuzívneho vzdelávania 138,360.19 15%

Správa grantových projektov spolu 62,783.17 7%

Správa a riadenie NDS 81,918.86 9%

Celkový súčet 918,961.90 100%

45% Grantové programy všetky spolu

15% Ostatné vzdelávacie projekty spolu

15% Projekt Inkuzívneho vzdelávania

10% Verejná zbierka Hodina deťom

9% Správa a riadenie NDS

7% Správa grantových projektov spolu
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PREHĽAD O VÝNOSOCH V ČLENENÍ PODĽA DRUHU ROK 2020
Prijatý podiel dane "2%" - použité na chod nadácie 2020 v %

Podiel dane 20/21 - nadačný fond KOOPERATÍVA poisťovňa 30,000.00 € 3.3%

Podiel dane 20/21 - nadačný fond KOMUNÁLNA poisťovňa 1,341.67 € 0.1%

Podiel dane 20/21 - Pepco na Hodinu deťom (granty a program) 50,000.00 € 5.5%

Podiel dane 20/21 od FO a PO na činnosť nadácie 21,040.34 € 2.3%

Prijaté príspevky - granty, dary od organizácií

Prijaté príspevky do nadačného fondu Dôvera ZP 146,522.25 € 16.1%

Prijaté príspevky do nadačného fondu KOOPERATÍVA poisťovňa 68,802.94 € 7.6%

Prijaté príspevky do nadačného fondu Cloetta 7,586.90 € 0.8%

Prijaté príspevky na Projekt Inkluzívne vzdelávanie 205,710.00 € 22.6%

Prijaté príspevky na všetky vzdelávacie projekty spolu 187,754.22 € 20.7%

Prijaté príspevky na činnosť nadácie 1,200.00 € 0.1%

Prijaté príspevky na realizáciu zbierky Hodina deťom 22,718.00 € 2.5%

Výnosy z použitia fondov:

Výnosy z použitia fondu - Verejná Zbierka Hodina Deťom 107,816.73 € 11.9%

Prijaté príspevky - dary od jednotlivcov

Prijaté príspevky od fyzických osôb na činnosť nadácie 10,913.10 € 1.2%

Výnosy z finančného majetku

Výnosy z krátkodobého a dlhodobého finančného majetku 18,674.43 € 2.1%

Prijaté príspevky - do verejnej zbierky

Prijaté príspevky VZ Hodina deťom 28,655.81 € 3.2%

SPOLU výnosy 908,736.39 € 100.0%

70% Dary od PO

11% Podiel dane

15% Verejná zbierka Hodina deťom

2% Výnosy z finančného majetku

1% Dary od FO

DARY OD NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
A VEREJNÝCH INŠTITÚCIÍ NA 331€
V ROKU 2020

DARY OD FIRIEM NAD 331€
(VRÁTANE VZ HD) V ROKU 2020

DARY OD JEDNOTLIVCOV
NAD 331€ V ROKU 2020

PRÍSPEVKY Z PODIELU DANE OD FIRIEM
V ROKU 2020

POĎAKOVANIE ZA PRO BONO
SLUŽBY V ROKU 2020

Nadačný fond Johnson Controls
International v Nadácii Pontis Orange Slovensko, a.s. Guľáš Dušan, Ing. Pepco Slovakia s.r.o. Softec s.r.o.

Nadácia Slovenskej sporiteľne Pepco Slovakia s.r.o. Pašková Lucia KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna
Insurance Group Eset s.r.o.

ĽUDIA ĽUĎOM, n.f. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna
Insurance Group

Zuzana Čaputová -
prezidentka SR - dar do VZ
HD

KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Vienna
Insurance Group Obstaráme s.r.o.

Slovenská banková asociácia DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Prvá stavebná sporiteľna a.s. KPMG Slovensko spol. s r.o.

Ministerstvo vnútra (EVS projekt) KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Vienna
Insurance Group Komerční banka a.s. Letisko MR Štefánika BA (zbierka

HD)

Ministerstvo školstva (vzdelávanie) Cloetta Slovakia s.r.o. Billa s.r.o. (zbierka HD v
predajniach)

Nadácia Ekopolis - projekt ACF Novofruct SK, s.r.o. Pepco Slovakia s.r.o. (zbierka HD v
predajniach)

Billa ľuďom Golf International, s.r.o. Slovak Telekom a.s. (zbierka HD)

Medzinárodný Vyšehradský Fond Dedoles s.r.o. Telefonica O2 a.s. (zbierka HD)

ACF – Slovakia USYS Slovakia s.r.o Median SK s.r.o. (zbierka HD)

Občianske združenie Hodina deťom MONARCH, a.s.

Iuventa-Slov.inšt.mládeže, Národná
agentúra programu EU Erasmus+ pre
oblasť mládeže a športu

PIXEL FEDERATION s.r.o.

Nadácia Penta Welldone s.r.o.

AXON Neuroscience CRM Services SE

Poštová banka a.s.

INVESCO CHS, s.r.o.

AXESS, spol. s r. o.
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NÁZOV ORGANIZÁCIE SUMA GRANTOVÝ PROGRAM

Základná škola, Školská ul. 14, Levice -200.00 € GP Detský fond Cloetta

Slovenský Červený kríž, územný spolok Levice -400.00 € GP Detský fond Cloetta

DHZ Devínska Nová Ves, o.z. -9.60 € GP Športujem rád a bezpečne - NF Kooperativa

Maják nádeje -141.81 € GP Športujem rád a bezpečne - NF Kooperativa

YOUNG FOLKS LC -94.55 € GP Bezpečne doma - NF Kooperativa

Spojená škola internátna v Kremnici -263.67 € GP Bezpečne doma - NF Kooperativa

Terézia Pillarová -1,200.00 € GP Dôvera BZZ JAR

Jana Švecová -28.80 € GP Dôvera BZZ JESEN

Alena Časnochová -31.00 € GP Dôvera BZZ JESEN

Zlatica Gyeszátová -410.00 € GP Dôvera BZZ JESEN

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená -35.25 € GP Dôvera BZZ ORG

Lenka Bučková -128.00 € GP Dôvera BZZ JESEN

Monika Kardošová -101.70 € GP Dôvera BZZ JESEN

Mária Bartoková -917.80 € GP Dôvera BZZ JAR

Vladimír Iždinsky -2,000.00 € GP Dôvera JAR

Nikola Vyskočová -350.00 € GP Dôvera JAR

Lucia Vlkovičová -488.99 € GP Dôvera BZZ JAR

Daniel Němec -20.00 € GP Dôvera BZZ JAR

MEDIKONTAKT, s.r.o. -90.00 € GP Dôvera BZZ ORG

Daniel Němec -138.00 € GP Dôvera BZZ JAR

Helena Ivánková -1,500.00 € GP Dôvera BZZ JESEN

Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže -0.30 € GP Hodina deťom

Raná starostlivosť, n.o. -0.80 € GP Hodina deťom

Spoločenstvo kresťanov Christiana -9.12 € GP Hodina deťom

ZVONKOHRA -13.01 € GP Hodina deťom

Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže pri Strednej odbornej škole pre -66.14 € GP Hodina deťom

Spojená škola, Odborárska 2, Košice -100.00 € GP Hodina deťom

Komunitná nadácia Bardejov -287.33 € GP Hodina deťom

Občianske združenie ICHTYS -386.31 € GP Hodina deťom

K-7 Psovodi - záchranári Slovenskej republiky -420.00 € GP Hodina deťom

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov ÚSMEV -477.76 € GP Hodina deťom

Občianske združenie Barlička -591.55 € GP Hodina deťom

OZ ATHÉNA -2,101.30 € GP Hodina deťom

ZOZNAM KRÁTENÍ FINANČNEJ PODPORY Z DÔVODU NEVYÚČTOVANIA CELEJ SCHVÁLENEJ
SUMY GRANTU

V tabuľkách uvádzame schválené projekty Správnou radou Nadácie
pre deti Slovenska v roku 2020.

Finálne vyplatené sumy grantov sa môžu v jednotlivých grantoch mier-
ne líšiť, v závislosti od finálnej realizácie a vyúčtovania môže prísť ku
ich kráteniu.

Zmluvy sa účtujú v príslušnom roku, v ktorom príde ku podpisu zmluvy.

Zoznam krátení v roku 2020 je uvedený sumárne na konci prehľadu.



ADMINISTRATÍVNE
FUNGOVANIE NADÁCIE
PRE DETI SLOVENSKA
V ROKU 2020

Administratívne fungova-
nie Nadácie pre deti
Slovenska v roku 2020

Odmena pre členov
štatutárnych orgánov

Členovia štatutárnych or-
gánov Nadácie (Správna
rada a Dozorná rada) ne-
poberali za svoju činnosť
v týchto orgánoch v sledo-
vanom účtovnom období
žiadnu odmenu. Informácia
o odmenách výkonného
manažmentu je k dispozícii
v sídle Nadácie.

Zmeny v Nadačnej listiny
v roku 2020

Počas roka 2020 boli vyko-
nané nasledovné zmeny
v nadačnej listine a v zlo-
žení orgánov nadácie:

(t.j. vynechané body b) a c)
a zmena len na celkovú
sumu hodnoty nadačného
imania v peňažnom vklade
= 119.296,24Eur.)

Článok VII. Členovia
orgánov

Členovia správnej rady
Doplnené:
Členom správnej rady je:
Zuzana Poláčková

Členovia dozornej rady
Vymazané:
Členom prvej dozornej
rady je:
Ján Úžik
Doplnené:
Členom dozornej rady je:
Monika Smolová
Zuzana Kolčáková

Článok X. Okruh osôb,
ktorým sa poskytujú
prostriedky Nadácie.

Upraviť súčasné znenie:

a) právnickým osobám,
ktoré vykonávajú aktivity
v súlade s Článkom II.
b) fyzickým osobám, ktoré
neprekročia vek 26

Článok II:
Verejnoprospešný účel
Nadácie
Doplnené súčasné znenie
účelov nadácie o nasledov-
né body:

k) podporovať aktivity,
ktoré vedú k rozvoju, skva-
litňovaniu a rozširovaniu
poskytovanej zdravotnej
starostlivosti, a aktivity,
ktoré budú zamerané na
prevenciu chorôb, podpo-
ru zdravého životného
štýlu a podporu pohybu
vrátane nesúťažného špor-
tovania.

l) realizovať aktivity
na podporu ľudských práv,
rozvoj demokracie, ob-
čianskej spoločnosti a po-
silňovanie kapacít jej
organizácií a inštitúcií.

rokov, na verejnoprospeš-
né účely podľa článku II.
(v písmene b) vynechať
časť “ktoré neprekročia
vek 26 rokov.)
(t.j. ponechané nové zne-
nie bodu “b) fyzickým
osobám na verejnopros-
pešné účely podľa článku
II.”)

Článok XI. Podmienky
poskytovania prostried-
kov Nadácie tretím
osobám

V bode I. doplnená druhá
veta.

1. Finančné príspevky
z prostriedkov Nadácie sú
určené právnickým oso-
bám, ktoré nie sú založené
alebo zriadené na podni-
kanie. Právnickým osobám
založeným a zriadeným na
podnikanie je možné pos-
kytnúť finančné prostried-
ky Nadácie len na úhradu
konkrétnych nákladov na
podporu zmluvnej verejno-
prospešnej aktivity (na-
príklad nakúpenie zdravot-
níckej pomôcky, zdravot-
níckeho zariadenia, zdra-

m) realizovať vedecko-
výskumné, analytické a ad-
vokačné aktivity, tvorba
metodík, organizovanie
vzdelávacích podujatí a ak-
tivít, konzultácií, publikač-
nú a vydavateľskú činnosť.

Článok V. Hodnota
a predmet majetkového
vkladu

Upravené súčasné znenie
výlučne na peňažný vklad.

a) 6.638,78Eur peňažný
vklad
b) 67.594,49Eur podiely
Tatra Asset Management,
korunový dlhopisový o.p.f.
c) 45.062,97Eur podiely
Tatra Asset Management,
korunový peňažný o.p.f.
119.296,24Eur peňažný
vklad

votníckeho vybavenia,
zdravotníckej techniky,
techniky a vybavenia za
účelom zlepšenia zdravot-
níckej starostlivosti a pod.
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Nadácia pre deti Slovenska 

Správa nezávislého audítora 

o overení účtovnej závierky

k 31. decembru 2020



Obsah 

Správa nezávislého audítora 

Účtovná závierka nadácie zostavená k 31. decembru 2020 v členení: 

• Súvaha k 31. decembru 2020

• Výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa 31. decembrom 2020
• Poznámky k účtovnej závierky k 31. decembru 2020  







• Hodnotime celkovu prezentaciu, strukturu a obsah uctovnej zavierky vratane
informacif v nej uvedenych, ako aj to, ci uctovna zavierka zachytava uskutocnene
transakcie a udalosti sposobom, ktory vedie k ich vernemu zobrazeniu.

S osobami poverenymi spravou a riadenf m komunikujeme okrem ineho o planovanom 
rozsahu a harmonograme auditu a o vyznamnych zisteniach auditu, vratane vsetkych 
vyznamnych nedostatkov internej kontroly, ktore pocas nasho auditu zistime. 

Sprava k d'alsim poziadavkam zakonov a inych pravnych predpisov 

Sprava k informaciam, ktore sa uvadzaju vo vyrocnej sprave

Statutarny organ je zodpovedny za ine informacie. lne informacie pozostavaju 
z informacif uvedenych vo vyrocnej sprave, zostavenej podra poziadaviek zakona 
o uctovnictve, ale nezahrnuju uctovnu zavierku a nasu spravu auditora k tejto uctovnej
zavierke. Nas nazor na uctovnu zavierku sa nevzt'ahuje na tieto ine informacie
vo vyrocnej sprave.

V suvislosti s auditom uctovnej zavierky je nasou zodpovednost'ou oboznamenie sa 
s tymito inymi informaciami uvedenymi vo vyrocnej sprave, ktoru sme obdrzali pred 
dnom vydania spravy auditora z auditu uctovnej zavierky, a posudenie, ci tieto ine 
informacie nie su vo vyznamnom nesulade s auditovanou uctovnou zavierkou alebo 
nasimi poznatkami, ktore sme ziskali pocas auditu uctovnej zavierky, alebo sa inak 
zdaju byt' vyznamne nespravne. Ak na zaklade nami vykonanej prace prideme 
k zaveru, ze tieto ine informacie su vyznamne nespravne, vyzaduje sa, aby sme tieto 
skutocnosti uviedli. 

Vyrocnu spravu sme ku dnu vydania spravy auditora z auditu uctovnej zavierky nemali 
k dispozicii. 

Ked' obdrzime vyrocnu spravu, na zaklade prac vykonanych pocas auditu uctovnej 
zavierky vyjadrime nazor, ci, vo vsetkych vyznamnych suvislostiach: 

• tieto ine informacie uvedene vo vyrocnej sprave zostavenej za rok 2020
su v sulade s uctovnou zavierkou zostavenou za to iste uctovne obdobie,

• vyrocna sprava obsahuje informacie, ktorych uvedenie vyzaduje zakon
o uctovnictve.

Okrem toho uvedieme, ci sme na zaklade nasich poznatkov o Nadacif a situacii v nej, 
ktore sme zfskali pocas auditu uctovnej zavierky, zistili v tychto inych informaciach 
uvedenych vo vyrocnej sprave vyznamne nespravnosti. 

18. maja 2021
Bratislava, Slovenska republika

Auditorska spolocnost': 
KPMG Slovensko spol. s r.o. 
Licencia SKAU c. 96 

• 

C.licenci c 96
• 

Zodpovednj audftor: 
Ing. Peter Zoldak 
Licencia UDVA c. 1061 





č.r. 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

b 1 2 3 4

001

Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 002

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 
012-(072+091AÚ) 003

Softvér  013 - (073+091AÚ) 004

Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ) 005

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 
+ 091 AÚ) 006

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku      (041-093) 007

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok  
(051- 095AÚ) 008

Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 009

Pozemky  (031) 010 x

Umelecké diela a zbierky  (032) 011 x

Stavby  021 - (081 + 092AÚ) 012

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 
022 - (082 + 092AÚ) 013

Dopravné prostriedky  023 - (083 + 092AÚ) 014

Pestovateľské celky trvalých porastov    025 - (085 + 092AÚ) 015

Základné stádo a ťažné zvieratá  026 - (086 + 092AÚ) 016

Drobný dlhodobý hmotný majetok  028 - (088 + 092AÚ) 017

Ostatný dlhodobý hmotný majetok  029 - (089 +092AÚ) 018

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku  (042 - 094) 019

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 
- 095AÚ) 020

Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 021

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných 
spoločnostiach v ovládanej osobe              (061- 096 AÚ) 022

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných 
spoločnostiach s  podstatným vplyvom      (062 - 096 AÚ) 023

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti    (065 - 096 AÚ) 024

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 
096 AÚ 025

Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)  026

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) 027

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 
096 AÚ) 028

Strana aktív
Bežné účtovné obdobie

a

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK  SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021

1.

2.

3 .

Strana 2

IČO SIDSúvaha (Úč NUJ 1-01) 3 1 7 5 3 8 3 3

551663,81 99824,78 451839,03 434110,07

142607,42 99824,78 42782,64 35554,35

128651,04 96312,97 32338,07 35554,35

13956,38 3511,81 10444,57

409056,39 409056,39 398555,72

409056,39 409056,39 398555,72



Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto
b 1 2 3 4

029

Zásoby r. 031 až r. 036 030

Materiál  (112 + 119) - 191 031

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121
+122)-(192+193) 032

Výrobky  (123  - 194) 033

Zvieratá  (124 - 195) 034

Tovar  (132 + 139) - 196 035
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby  (314 AÚ - 
391 AÚ) 036

Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 037

Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ 038

Ostatné pohľadávky (315 AÚ  -  391AÚ) 039

Pohľadávky voči účastníkom združení      (358AÚ - 391AÚ) 040

Iné pohľadávky     ( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) 
- 391AÚ 041

Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 042

Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ 043

Ostatné pohľadávky (315 AÚ  -  391 AÚ) 044

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami                                                               
(336 ) 045 x

Daňové pohľadávky (341 až 345) 046 x

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu 
a rozpočtom územnej samosprávy       (346+ 348) 047 x

Pohľadávky voči účastníkom združení  (358 AÚ - 391AÚ) 048

Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ) 049

Iné pohľadávky     (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ 050

Finančné účty r. 052 až r. 056 051

Pokladnica  (211 + 213) 052 x

Bankové účty (221 AÚ + 261) 053 x

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok  (221 AÚ) 054 x

Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) 
- 291AÚ 055

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) 056

057
Náklady budúcich období  (381) 058

Príjmy budúcich období  (385) 059

060

a

Strana aktív č.r. 
Bežné účtovné obdobie 

1.

MAJETOK  SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057

B. OBEŽNÝ MAJETOK  SPOLU  r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 
1.

2.

3.

4.

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU r. 058 a r. 059

Strana 3

IČO SIDSúvaha (Úč NUJ 1-01) 3 1 7 5 3 8 3 3

1225257,01 1225257,01 802434,30

511919,75 511919,75 75970,88

2319,19 2319,19 306,24

93,60 93,60 93,60

24209,76

509506,96 509506,96 51361,28

713337,26 713337,26 726463,42

854,84 854,84 2524,68

610210,91 610210,91 624214,86

102271,51 102271,51 99723,88

80,85 80,85 81,62

80,85 80,85 81,62

1777001,67 99824,78 1677176,89 1236625,99



č.r. Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie
b 5 6

061

062
063
064
065
066
067
068
069
070
071

3. 072

4.
073

074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089

090

091

092

093

094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 
(+; - 428)

Strana pasív

a
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU  SPOLU 
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067

Základné imanie  (411)
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu  (412)
Fond reprodukcie  (413)
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov  (414)
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)

2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
Rezervný fond  (421)
Fondy tvorené zo zisku  (423)
Ostatné fondy  (427)

Výsledok hospodárenia  za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 
068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) 

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU  r. 075 + r. 079 + r. 087 +  r. 097
1. Rezervy r. 076 až r. 078

Rezervy zákonné  (451AÚ)
Ostatné rezervy  (459AÚ)
Krátkodobé rezervy  (323 + 451AÚ + 459AÚ)

Spojovací účet pri združení (396)

2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
Záväzky zo sociálneho  fondu  (472)
Vydané dlhopisy  (473)
Záväzky z nájmu  (474 AÚ)
Dlhodobé prijaté preddavky  (475)
Dlhodobé nevyfakturované dodávky  (476)
Dlhodobé zmenky na úhradu  (478)
Ostatné dlhodobé záväzky  (373 AÚ + 479 AÚ)

Ostatné záväzky  (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100

Dlhodobé bankové úvery  (461AÚ)
Bežné bankové úvery  ( 231+ 232 + 461AÚ)
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)

3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
Záväzky z obchodného styku  (321 až 326) okrem 323
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami                                                               
(336)
Daňové záväzky (341 až 345)
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 
rozpočtom územnej samosprávy                          (346+348)
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 
(367)
Záväzky voči účastníkom združení (368)

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU r. 102 a r. 103
1. Výdavky budúcich období  (383)

Výnosy budúcich období  (384)
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU  r.061+ r.074 + r.101

Strana 4

SIDIČOSúvaha (Úč NUJ 1-01) 3 1 7 5 3 8 3 3

762113,29 837596,65

1135450,51 1200708,36

129784,47 129784,47
1005666,04 1070923,89

-363111,71 -302396,64

-10225,51 -60715,07

70709,79 82220,79

4022,32 3488,31

4022,32 3488,31

645,56 668,19

645,56 668,19

66041,91 78064,29

5221,05 38345,10

46,64 60,56

60774,22 39658,63

844353,81 316808,55

844353,81 316808,55

1677176,89 1236625,99



Hlavná 
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 4

501 Spotreba materiálu 01

502 Spotreba energie 02

504 Predaný tovar 03

511 Opravy a udržiavanie 04

512 Cestovné 05

513 Náklady na reprezentáciu 06

518 Ostatné služby 07

521 Mzdové náklady 08

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 
poistenie 09

525 Ostatné sociálne poistenie 10

527 Zákonné sociálne náklady 11

528 Ostatné sociálne náklady 12

531 Daň z motorových vozidiel 13

532 Daň z nehnuteľností 14

538 Ostatné dane a poplatky 15

541 Zmluvné pokuty a penále 16

542 Ostatné pokuty a penále 17

543 Odpísanie pohľadávky 18

544 Úroky 19

545 Kurzové straty 20

546 Dary 21

547 Osobitné náklady 22

548 Manká a škody 23

549 Iné ostatné náklady 24

551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku 25

552
Zostatková cena predaného dlhodobého 
nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku  

26

553 Predané cenné papiere 27

554 Predaný materiál 28

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29

556 Tvorba fondov 30

557 Náklady na precenenie cenných papierov 31

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32

561 Poskytnuté príspevky organizačným 
zložkám 33

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným 
jednotkám 34

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35

565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej 
dane 36

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37

38

Číslo 
účtu Náklady Číslo 

riadku 

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
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26034,19 26034,19 30292,75

1532,97 1532,97 1373,15

1072,36 1072,36 15975,72

2404,72 2404,72 7433,24

1363,21 1363,21 4625,61

325338,68 325338,68 365302,55

102022,63 102022,63 158108,10

34731,38 34731,38 55950,42

3002,51 3002,51 3572,32

115,06

515,11

2417,80 2417,80

2649,74 2649,74 8246,29

5305,19 5305,19 3216,28

7606,02

162527,33 162527,33 326114,25

112742,46 112742,46 115352,03

30000,00 30000,00 177651,97

105816,73 105816,73 149143,71

918961,90 918961,90 1430594,58



Hlavná 
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 4
601 Tržby za vlastné výrobky 39
602 Tržby z predaja služieb 40
604 Tržby za predaný tovar 41

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43
613 Zmena stavu zásob výrobkov 44
614 Zmena stavu zásob zvierat 45
621 Aktivácia materiálu a tovaru 46
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49

641 Zmluvné pokuty a penále 50
642 Ostatné pokuty a penále 51
643 Platby za odpísané pohľadávky 52
644 Úroky 53
645 Kurzové zisky 54
646 Prijaté dary 55
647 Osobitné výnosy 56
648 Zákonné  poplatky 57
649 Iné ostatné výnosy 58

651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku 59

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60

653 Tržby z predaja cenných papierov a 
podielov 61

654 Tržby z predaja materiálu 62

655 Výnosy z krátkodobého finančného 
majetku 63

656 Výnosy z použitia fondu 64
657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65
658 Výnosy z nájmu majetku 66

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69
664 Prijaté členské príspevky 70
665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71
667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72
691 Dotácie 73

74

591 Daň z príjmov 76
595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77

Účtová trieda 6 spolu           r. 39 až r. 73
Výsledok hospodárenia pred zdanením 75

r. 74 - r. 38

Výsledok hospodárenia po zdanení 78(r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)  

Číslo 
účtu Výnosy Číslo 

riadku 

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Strana 6
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14977,20 14977,20

3697,23 3697,23

107816,73 107816,73 75037,16

640294,31 640294,31 874638,80

10913,10 10913,10 15058,20

102382,01 102382,01 228782,46

28655,81 28655,81 176362,89

908736,39 908736,39 1369879,51

-10225,51 -10225,51 -60715,07

-10225,51 -10225,51 -60715,07
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Poznámky k účtovnej závierke 
zostavenej k 31. decembru 2020 

 
 

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti 

Názov a sídlo:  Nadácia pre deti Slovenska (ďalej tiež „NDS“, alebo „Nadácia“) 
   Heydukova 3, 811 08 Bratislava 

Právna forma:  Nadácia 
Dátum založenia:  5. december 1995  
Dátum vzniku:  7. júl 1997 
IČO:   31753833 
Správca:   Mgr. Ondrej Gallo, správca nadácie 
 

2. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom 
alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, jej trvalý pobyt alebo sídlo, dátum založenia 
alebo zriadenia účtovnej jednotky 

Slovenská akademická informačná agentúra – Servisné centrum pre tretí sektor, Hviezdoslavovo 
nám. 14, Bratislava 
 

3. Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, 
ak ju účtovná jednotka vykonáva 

 

Hlavnou činnosťou Nadácie je: 

− identifikovať a podporovať aktivity zamerané na deti a mladých ľudí najmä v oblasti osobnostného 
rozvoja, medziľudských vzťahov, vzdelávania a začleňovania znevýhodnených skupín 
do spoločnosti, 

− poskytovať finančnú, organizačnú a konzultačnú podporu organizáciám a inštitúciám na aktivity 
zamerané na deti a mladých ľudí, pomáhať pri rozvoji metodiky práce s deťmi, 

− poskytovať finančnú, organizačnú, poradenskú a konzultačnú podporu organizáciám a inštitúciám 
zameraným na deti a mladých ľudí v oblastiach manažmentu (finančného, personálneho 
a organizačného), vzťahov s verejnosťou, získavania finančných prostriedkov (fundraising), 
medzi sektorovej spolupráce a rozvoja darcovstva a dobrovoľníctva, 

− podporovať obhajobu záujmov detí a mladých ľudí a aktivity, ktoré majú za cieľ zlepšenie podmienok 
života detí a mladých ľudí na Slovensku, 

− organizovať vzdelávacie aktivity, semináre, tréningy a konferencie so zameraním na deti a mladých 
ľudí, alebo so zameraním na rozvoj organizácií pracujúcich v ich prospech, 

− podporovať vzájomnú spoluprácu organizácií so zameraním na deti a mladých ľudí alebo pracujúcich 
v ich prospech, 

− uskutočňovať vzdelávaciu a osvetovú činnosť vo vzťahu k verejnosti, 

− realizovať výskumy a analytické štúdie týkajúce sa detí a mladých ľudí, ako aj darcovstva 
a dobrovoľníctva v prospech detí a mladých ľudí v rámci Slovenskej republiky, ako 
aj na medzinárodnej úrovni, 

− uskutočňovať vydavateľskú a publikačnú činnosť, 

− spolupracovať s odborníkmi pri realizácií všetkých aktivít Nadácie. 
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4. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej 
jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné 
obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných 
účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú 
jednotku počas účtovného obdobia 

 
 

Bežné účtovné obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce účtovné 
obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 11 17 

z toho počet vedúcich zamestnancov 1 1 

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou  - - 

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku 
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného 
obdobia (zbierka v uliciach Hodina deťom sa 
nekonala) 

 

- 5 674 

5. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 

Účtovná závierka Nadácie k 31. decembru 2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa 
§ 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné 
obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020. 
 
Účtovná závierka je zostavená na všeobecné použitie. Informácie v nej uvedené nie je možné použiť 
na účely akéhokoľvek špecifického používateľa ani na posúdenie jednotlivých transakcií. Používatelia 
účtovnej závierky by sa pri rozhodovaní nemali spoliehať na túto účtovnú závierku ako jediný zdroj 
informácií. 
 

6. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 

Správna rada Nadácie schválila účtovnú závierku Nadácie za predchádzajúce účtovné obdobie 
(za rok 2019) dňa 29. júna 2020. 
 

7. Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej 
jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných 
orgánov účtovnej jednotky 

Správna rada 

Meno  Funkcia 

Matej Ribanský predseda 

Tomáš Kamenec člen 

Anton Ondrej člen 

Martin Kultan člen 

Vladimír Bakeš člen 

Zuzana Poláčková členka  

 

Dozorná rada 

Meno  Funkcia 

Ľubomír Slocík člen 

Monika Smolová členka  

Zuzana Kolčáková členka  

 

8. Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky. 

V zriaďovateľskej pôsobnosti Nadácie nie sú žiadne organizácie. 
  



 

                   
Nadácia pre deti Slovenska  
Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2020 

   

Str. 9 

 

Poznámky (Úč NUJ 3 - 01) IČO 3 1 7 5 3 8 3 3 / SID

B. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNYCH METÓDACH 

a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky  
 

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Nadácie. Nadácia uplatňuje 
účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania 
pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania. Účtovná závierka 
je prezentovaná vo forme schválenej opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky 
zo dňa 30. októbra 2013 ako opatrenie č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny 
a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce 
v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania.  

V súvislosti so situáciou súvisiacou epidémiou COVID-19, ktorá na Slovensku nastala od marca 2020, 
Nadácia modelovala viaceré scenáre možného dopadu na finančnú situáciu organizácie. Nadácia 
počítala s výpadkom príjmov, z čoho najväčší bol výpadok grantového programu Poisťovne Dôvera 
Bojovníci za zdravie (fyzické osoby a organizácie) na jar a v lete 2020, keď poisťovňa presmerovala svoje 
financie priamo na aktuálnu situáciu boja s pandémiou v nemocniciach. Nadácia preto pristúpila 
k primeranej redukcii na strane výdavkov. V miernych reštrikciách Nadácia pokračovala počas celého 
roka, pričom sa zintenzívnila a mierne inovovala (prispôsobila aktuálnej situácii) aj fundraisingovú 
činnosť, tak aby výpadok zdrojov bol čo možno najviac eliminovaný, čo sa aj do veľkej miery podarilo. 
Pandémia nemala dopad na projekty, realizované vďaka inštitucionálnym darcom (ministerstvá, nadácie), 
hoci niektoré vzdelávacie aktivity bola Nadácia nútená presunúť do online priestoru, 
no na celkovú realizáciu projektov to nemalo negatívny dopad. Predpokladáme aj výrazný pokles príjmov 
z podielu dane z príjmu za rok 2020, ktorý sa v našom hospodárení prejaví najmä poklesom príjmov 
v roku 2021.  

Účtovníctvo je vedené na základe dodržania vecnej a časovej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ 
sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie, bez ohľadu na dátum ich plnenia.  
 
Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti, t.j. berú sa za základ všetky riziká, 
znehodnotenia a straty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej 
závierky.  

 
b) Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok 
 

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania  
a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).  
 
Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený 
na základe predpokladanej doby jeho používania. Nehmotný majetok, ktorého obstarávacia cena 
(resp. vlastné náklady) je 2 400 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania. Hmotný 
majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje 
jednorazovo pri uvedení do používania. 
 

 

Predpokladaná 
doba používania 

v rokoch 
Metóda 

odpisovania 
Ročná odpisová 

sadzba v % 

Stavby (byt Heydukova) 40 Rovnomerne 2,5% 

Samostatne hnuteľné veci  4/6 Rovnomerne 25 % 
Drobný dlhodobý hmotný majetok do 1 700 
EUR  jednorazovo 100% 

    

 
c) Odpisovanie majetku obstaraného z prostriedkov prijatých grantov 

 
Odpisy sa účtujú na ťarchu nákladov so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu oprávok. Zároveň 
sa suma vo výške odpisov zaúčtuje na ťarchu účtov fondov vytvorených z prijatých grantov  
a v prospech účtu výnosov. Odpisovanie takéhoto majetku nemá dopad na výsledok hospodárenia Nadácie. 
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d) Odpisovanie darovaného majetku a majetku obstaraného z prostriedkov základného fondu 
 
Odpisy sa účtujú na ťarchu nákladov so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu oprávok. 
Zároveň sa však neúčtuje na ťarchu účtov fondov a v prospech účtu výnosov, nakoľko by zníženie fondov 
základného imania a základného fondu muselo byť schválené Správnou radou Nadácie. Odpisovanie 
takéhoto majetku má preto dopad na výsledok hospodárenia Nadácie ako je ďalej uvedené v poznámke 
k účtovnej závierke. 

 
V prípade schválenia zníženia fondov Nadácie Správnou radou na krytie obstarania majetku sa účtuje 
o prevode fondov do výnosov budúcich období a zároveň sa tieto rozpúšťajú do výnosov vo vecnej 
a časovej súvislosti s odpisovaním daného majetku. Uvedená transakcia nemá preto dopad na výsledok 
hospodárenia Nadácie. 
 
V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého majetku, ktorá bola zistená 
pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok, je vytvorená 
opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty. 

 
e) Podielové fondy 

 
Podielové fondy sa pri prvotnom účtovaní oceňujú obstarávacou cenou. Následne sa k dátumu účtovnej 
závierky oceňujú reálnou hodnotou určenou kvalifikovaným odhadom, ktorý sa rovná podielu účtovnej 
jednotky na čistej hodnote majetku v podielovom fonde. Zmena reálnej hodnoty podielových fondov sa 
účtuje do výsledovky ako náklady resp. výnosy z precenenia cenných papierov. 

 
f) Pohľadávky  

 
Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným 
a nedobytným pohľadávkam. Ak je zostatková doba splatnosti pohľadávky dlhšia než jeden rok, vytvára 
sa opravná položka, ktorá predstavuje rozdiel medzi menovitou a súčasnou hodnotou pohľadávky. 
 

g) Náklady budúcich období a príjmy budúcich období 
 
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom 
sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným 
obdobím. 
 

h) Rezervy 
 
Rezerva je záväzok predstavujúci existujúcu povinnosť Nadácie, ktorá vznikla z minulých udalostí  
a je pravdepodobné, že v budúcnosti zníži jej ekonomické úžitky. Rezervy sú záväzky s neurčitým 
časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa odhadom v sume potrebnej na splnenie existujúcej 
povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.  
 
Tvorba rezervy sa účtuje na vecne príslušný nákladový účet, ku ktorému záväzok prislúcha. Použitie 
rezervy sa účtuje na ťarchu vecne príslušného účtu rezerv so súvzťažným zápisom v prospech vecne 
príslušného účtu záväzkov. Rozpustenie nepotrebnej rezervy alebo jej časti sa účtuje opačným účtovným 
zápisom ako sa účtovala tvorba rezervy.  
 

i) Záväzky a úvery 
 
Záväzky a úvery sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky a úvery sa pri ich prevzatí 
oceňujú obstarávacou cenou. Úroky z úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. 
 

j) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 
 
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pričom 
sú vykázané vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným 
obdobím. 
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k) Cudzia mena 
 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem preddavkov prijatých a poskytnutých) 
sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou 
bankou alebo Národnou banku Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu 
alebo v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Vzniknuté kurzové rozdiely sa účtujú s vplyvom 
na výsledok hospodárenia. 
 

l) Účtovanie prijatých a poskytnutých grantov 
 
V čase podpísania zmluvy o darovaní (prijatie) Nadácia zaúčtuje grant na ťarchu účtu pohľadávok 
a v prospech príslušných účtov. Jedným zo spôsobov je účtovanie do fondov organizácie vo vlastnom 
imaní. Druhým spôsobom sú prijaté príspevky, ktoré Nadácia zaúčtuje na ťarchu bankových účtov alebo 
pohľadávok a v prospech príslušných výnosov t.j. mimo fondov organizácie vo vlastnom imaní. 

 
V čase podpísania zmluvy o darovaní (poskytnutie) Nadácia zaúčtuje grant na ťarchu účtu fondov 
organizácie a v prospech účtu výnosov, zároveň zaúčtuje sumu v rovnakej výške na ťarchu účtu nákladov 
a v prospech účtu záväzkov voči prijímateľovi grantu. 
 

m) Fondy nadačné 
 
Pri vzniku nákladovej položky Nadácia zaúčtuje náklad na ťarchu príslušného nákladového účtu  
a v prospech účtu záväzkov. Zároveň zaúčtuje sumu v rovnakej výške na ťarchu účtu fondov  
a v prospech účtu výnosov. 

 
n) Príspevky prijaté v rámci programu Hodina deťom 

 
Príspevky prijaté vykonávaním verejnej zbierky sa do výnosov účtujú v období, ku ktorému vecne časovo 
súvisia. Použitie výnosu zbierky sa účtuje na ťarchu účtu 567 – Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky. 
Súčasne sa v časovej a vecnej súvislosti účtuje na súvzťažný výnosový účet 667 – Prijaté príspevky 
z verejných zbierok. 
 

o) Príspevky prijaté ako percento zo zaplatenej dane z príjmov 
 
V súlade s opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 30. októbra 2013 ako opatrenie 
č. MF/22612/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy 
pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania, Nadácia účtuje 
príspevky prijaté ako podiel zo zaplatenej dane z príjmov na ťarchu účtov v bankách a v prospech účtu 
výnosov. Zostatok príspevku z podielu zaplatenej dane, ktorý bude spotrebovaný v nasledujúcom období, 
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtuje v prospech účtu Výnosy budúcich období. 
Podiel dane, ktorý tvorí príspevok do fondov, sa účtuje v prospech účtu fondu. 
 

p) Výnosy (ostatné) 
 
Výnosy predstavujú najmä dary, granty, úroky z vkladov, tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku 
a neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (dobropisy a pod.).  
 

q) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením 
ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia 
účtovnej jednotky 
 
Nadácia nemenila účtovanie. 
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r) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na 
 

• dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou   - žiaden 

• dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - žiaden 

• dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom  - žiaden 

• dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou   - obstarávacou cenou 

• dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou  - žiaden 

• dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom  - žiaden 

• dlhodobý finančný majetok     - metódou vlastného imania 

• zásoby obstarané kúpou     - žiadne 

• zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, či iným spôsobom  - žiadne 

• pohľadávky       - menovitou hodnotou pri ich vzniku 

• krátkodobý finančný majetok     - menovitou hodnotou 

• časové rozlíšenie na strane aktív a pasív   - účtovnou hodnotou 

• záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov  - menovitou hodnotou pri ich vzniku 

• deriváty , majetok a záväzky zabezpečené derivátmi  - žiadne 
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C. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPĹŇAJÚ A VYSVETĽUJÚ ÚDAJE V SÚVAHE 

a) Dlhodobý hmotný majetok 
 

 

Pozemky 

Umelecké 
diela 

a zbierky 

Budovy, 
haly a 
stavby 

Samostatné 
hnuteľné 

veci 
a súbory 

hnuteľných 
vecí 

Dopravné 
prostriedky 

Pestovateľské 
celky trvalých 

porastov 

Základné 
stádo 

a ťažné 
zvieratá 

Drobný 
a ostatný 
dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
hmotného 
majetku 

Poskytnuté 
preddavky 

na 
dlhodobý 
hmotný 
majetok Spolu 

Prvotné ocenenie - 
stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia - - 128 651 1 423 - - - - - - 130 074 

prírastky  -  - 12 533 - - - - -  12 533 

úbytky  -  - - - - - - - - - 

presuny - - - - - - -  - - - 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia - - 

 
128 651 13 956 - - - - - - 142 607 

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného obdobia - -  93 097 1 423 - - - - - - 94 520 

prírastky  -    3 216 2 089 - - - - - - 5 305 

úbytky  -  - - - - - - - - - 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia - - 96 313 3 512 - - - - - - 99 825 

Opravné položky – stav 
na začiatku bežného 
účtovného obdobia - - - - - - - - - - - 

prírastky  - - - - - - - - - - - 

úbytky  - - - - - - - - - - - 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia - - - - - - - - - - - 

Zostatková hodnota            
Stav na začiatku 
bežného účtovného 
obdobia - - 35 554 - - - - - - - 35 554 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia - - 32 338 10 444 - - - - - - 42 782 
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b) Dlhodobý finančný majetok 
 

Dlhodobý finančný majetok 

 
Stav na začiatku 

bežného 
účtovného 

obdobia Prírastky Úbytky 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Podielové cenné papiere v ovládanej 
osobe - - - - 
Podielové cenné papiere 
s podstatným vplyvom - - - - 
Dlhové cenné papiere držané do 
splatnosti  - - - - 
Pôžičky podnikom v skupine - - - - 
Ostatné dlhodobý finančný majetok 398 556 14 977 4 477 409 056 

Dlhodobý finančný majetok spolu 398 556 14 977 4 477 409 056 

 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (riadok č. 26 súvahy) predstavujú podiely v dlhodobom investičnom 
fonde Finax, o.c.p. a.s.. 
 

c) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, 
pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať 
 
Nadácia nemá náplň pre túto položku. 

 

d) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 
majetku 
 
Účtovná jednotka má poistený dlhodobý hmotný majetok. Nehnuteľnosť je poistená v poisťovni 
KOOPERATIVA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, výška ročného poistného je 263 EUR. 
 

e) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky 
za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť 
 

 31. december 2020 31. december 2019 

Pohľadávky z obchodného styku 311 2 319 306 

Pohľadávky voči zamestnancom 335 - 136 - 

Zúčtovanie s poisťovňami 336 - - 

Ostatné pohľadávky 315  94 94 

Pohľadávky voči ŠR – MV , EVS projekt 346 - 24 210 

Iné pohľadávky 378 509 643 51 361 

z toho:   

Pohľadávka dar Pepco a Billa  - 45 000 

Pohľadávky NOS ACF projekt 12 000 - 

Pohľadávky IVF projekt 28 760 - 

Pohľadávky Ekopolis Spojme hlavy projekt 240 403 - 

Pohľadávky Erazmus+ 54 537 - 

Pohľadávky Min. školstva projekt 173 943 - 

Iné  - 6 361 

Spolu krátkodobé pohľadávky (brutto) 511 920 75 971 
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Prehľad opravných položiek k pohľadávkam:  
 

Druh pohľadávok 

Stav na 
začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Tvorba 
opravnej 
položky 

(zvýšenie) 

Zníženie 
opravnej 
položky 

Zúčtovanie 
opravnej 
položky 

Stav na 
konci 

bežného 
účtovného 

obdobia 

Pohľadávky z obchodného styku - - - - - 

Ostatné pohľadávky - - - - - 
Pohľadávky voči účastníkom 
združení - - - - - 

Iné pohľadávky - - - - - 

Pohľadávky spolu - - - - - 

 

f) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 
  

 
Stav na konci bežného účtovného 

obdobia 

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

Pohľadávky do lehoty splatnosti 511 920 75 971 

Pohľadávky po lehote splatnosti - - 

Pohľadávky spolu 511 920 75 971 

 
g) Finančný majetok 
 

Finančné účty okrem 
krátkodobého finančného 
majetku 

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia 

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

Pokladnica 118 575 

Ceniny 737 1 950 

Bežné bankové účty v EUR 610 211 624 179 

Bežné bankové účty v USD - - 
Bankové účty s dobou 
viazanosti dlhšou ako jeden rok - - 

Peniaze na ceste - - 

Spolu 611 066 626 704 

 
K 31. decembru 2020 môže Nadácia voľne disponovať so všetkými peňažnými prostriedkami okrem 
peňažných prostriedkov, ktorých použitie je účelovo viazané v súlade so schválenými rozpočtami 
programov. 

 
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (riadok č. 55 súvahy) predstavujú podiely v krátkodobom 
fonde Finax, o.c.p. a.s. 
 

Majetkové cenné papiere 31. december 2020 31. december 2019 

Finax a.s., eurový o. c. p. 102 272 99 724 

Spolu 102 272 99 724 

 

Krátkodobý finančný majetok 

Stav na začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia Prírastky Úbytky 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Majetkové cenné papiere na 
obchodovanie  99 724 3 697 1 149 102 272 
Dlhové cenné papiere na 
obchodovanie - - - - 
Dlhové cenné papiere so splatnosťou 
do jedného roka držané do splatnosti  - - - - 
Ostatné realizovateľné cenné papiere - - - - 

Krátkodobý finančný majetok 
spolu 99 724      3 697 1 149 102 272 
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h) Účty časového rozlíšenia – prechodné účty aktívne 
 
Významné položky časového rozlíšenia (riadok č. 57 súvahy) sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
 

 31. december 2020 31. december 2019 

Náklady budúcich období: 81 82 

- náklady na poistenie, doménu a webhosting 81 82 

Príjmy budúcich období: - - 

- príjmy budúcich období – VZ Hodina deťom (operátori) - - 

Spolu prechodné účty aktívne 81 82 

 
i) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa 

položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to  
 

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov 
alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné 
služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav 
na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci 
bežného účtovného obdobia, 
 

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného 
obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia 
 

 

Stav na 
začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Prírastky 
(+) 

Úbytky 
(-) 

Presuny 
(+, -) 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie 129 784 - - - 129 784 
z toho:  
nadačné imanie v nadácii 119 296 - - - 119 296 

vklady zakladateľov 10 488 - - - 10 488 

prioritný majetok - - - - - 
Fondy tvorené podľa osobitného 
predpisu 1 070 924  275 262 340 520 - 1 005 666  

Fond reprodukcie - - - - - 
Oceňovacie rozdiely z precenenia 
majetku a záväzkov - - - - - 

Fondy zo zisku 

Rezervný fond - - - - - 

Fondy tvorené zo zisku - - - - - 

Ostatné fondy - - - - - 
Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov -302 397 - - -60 715 -363 112 
Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie -60 715 -10 226 - 60 715 -10 226 

Spolu  837 596 - - -  837 596 

   
j) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých 

účtovných obdobiach. 

 

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov: -60 715 EUR – schválené správnou 
radou dňa 29. júna 2020. 
 

 Názov položky 

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie 

Účtovný výsledok (strata) -60 715 

- V tom prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov -60 715 
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k) Podrobný prehľad prijatých nových príspevkov do fondov a tiež čerpania fondov 
 
Je uvedený v nasledujúcej tabuľke: (obraty MD a D na 412) 
 

 31. december 2020 31. december 2019 

Príspevky do Fondu - Hodina deťom  115 794 4 283 

Príspevky do Fondu - Raz ročne spoločne - 2 000 

Príspevky do Fondu - GP Detský fond Leaf / Cloetta 8 458 9 280 

Príspevky do Fondu - NF Komunálnej poisťovne - 7 635 

Príspevky do Fondu - NF Kooperativa DAR 37 063 35 737 

Príspevky do Fondu - NF Kooperativa 2% 20/21 30 000 30 000 

Príspevky do Fondu – Dôvera DAR 83 948 420 572 

Príspevky do Fondu – Dôvera 2% 19/20 - 116 123 

SPOLU 275 262 626 135 

   

Čerpanie VZ HD, poskytnuté granty Hodina deťom a správa -115 794 -140 548 

Čerpanie fondu Dôvera, poskytnuté granty GP, správa DAR -120 182 -422 943 

Čerpanie fondu Dôvera, 2% - -116 123 

Čerpanie, fondu Raz ročne spoločne, granty, správa - - 2 000 

Čerpanie fondu Kooperatíva DAR -56 922 -21 797 

Čerpanie fondu NF Kooperativa 2% 20/21 -30 000 - 

Čerpanie fondu NF Kooperativa 2% 18/19 - -26 031 

Čerpanie fondu NF Kooperativa 2% 19/20 - -30 000 

Čerpanie GP Detský fond Cloetta, granty -8 187 -8 690 

Čerpanie fondu Komunálna poisťovňa -9 435 -15 943 

Ostatné čerpania fondov - -912 

SPOLU -340 520 -784 987 

 
l) Záväzky 

 
 31.december 2020 31.december 2019 

Záväzky z obchodného styku 321 5 221 38 345 

Záväzky voči zamestnancom 331,333 47 61 

Záväzky voči Sociálnej a zdravotným poisťovniam 336 - - 

Daňové záväzky 342 - - 

Ostatné záväzky spolu 5 268 39 658 

Záväzky z nevyplatených grantov:   

Hodina deťom 20 054 30 039 

Detský fond Cloetta 1 312 1 530 

GP Dôvera - 1 346 

GP Športujem rád a bezpečne 7 044 6 936 

Iné záväzky V4 projekt (krásy terasy, dialóg, CRDM) 30 918 - 

Inkluzívne vzdelávanie 1 447 2 500 

Spolu krátkodobé záväzky 66 042 78 064 

 
Ostatné záväzky (riadok č. 96 súvahy) predstavujú záväzky Nadácie, ktoré vyplývajú zo zmluvných 
vzťahov so slovenskými organizáciami o poskytnutí grantu. Zahŕňajú tiež záväzky Nadácie vyplývajúce 
zo zmluvy o darovaní, v ktorej sa zaviazala darované prostriedky prerozdeliť tretím stranám.  
 

m) Prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 
       

31.december 2020 
 

 31.december 2019     

Doklady v lehote splatnosti 66 042 
 

  78 064  

Doklady po splatnosti do 30 dní - 
 

           -  

Doklady po splatnosti od 90 dní do 180 dní - 
 

           -  

Doklady po splatnosti nad 360 dní -             -  
    

Spolu: 66 042    78 064  
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n) Prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy  
 

Druh záväzkov 

Stav na konci 

bežného účtovného 
obdobia 

bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti - - 
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti 
do jedného roka 66 042 78 064 

Krátkodobé záväzky spolu 66 042 78 064 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich 
rokov vrátane  646 668 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov  - - 

Dlhodobé záväzky spolu 646 668 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 66 688  78 732  

 
o) Údaje o jednotlivých druhoch rezerv: 
 

Druh rezervy 

Stav na 
začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Tvorba 
rezerv 

Použitie 
rezerv 

Zrušenie 
alebo 

zníženie 
rezerv 

Stav na 
konci 

bežného 
účtovného 

obdobia 

Krátkodobé zákonné rezervy - - - - - 

Dlhodobé zákonné rezervy - - - - - 

Zákonné rezervy spolu - - - - - 

Rezerva na nevyčerpané 
dovolenky 3 488 4 022 3 488 - 4 022 

Dlhodobé zákonné rezervy - - - - - 

Ostatné rezervy spolu 3 488 4 022 3 488 - 4 022 

Rezervy spolu 3 488 4 022 3 488 - 4 022 

 
Krátkodobé rezervy predstavujú rezervu na nevyčerpané dovolenky zamestnancov vrátane sociálneho 
zabezpečenia. 

 
 

p) Prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie 
sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia 
 

Sociálny fond 
Bežné účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 668 526 

Tvorba na ťarchu nákladov 442 601 

Čerpanie 464 459 

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 646 668 

 

Záväzky zo sociálneho fondu (riadok č. 80 súvahy) predstavujú nevyčerpanú časť fondu tvoreného 
mesačne z hrubých miezd zamestnancov.  

  
q) Prehľad o bankových úveroch 

 

Nadácia v roku 2020 neúčtovala o žiadnych bankových úveroch, ani žiadne nečerpala. 
 
r) Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období 

 
Položky časového rozlíšenia Suma spôsob rozpúšťania 

383 – Výdavky budúcich období - podľa úhrady 

384 – Výnosy budúcich období 844 354 do výnosov podľa čerpania prostriedkov 
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s) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období 
 
Významné položky časového rozlíšenia (riadok č. 101 súvahy) sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

 
Výnosy budúcich období 31. december 2020 31. december 2019 

VZ Hodina deťom 21.a 22. ročník na granty (Zbierka trvá do 31.5.) 34 447 111 341 

Výnosy BO – Projekt Inkluzívne vzdelávanie (ples v opere) 235 000 177 000 

Výnosy BO – Projekt EVS, MV - paušál  - 8 251 

Výnosy BO – Hodina deťom na správu projektu 13 923 - 

Výnosy BO – Ekopolis na projekt Spojme hlavy 284 359 - 

Výnosy BO – Ministerstvo školstva na vzdelávanie 158 806 - 

Výnosy BO - NOS ACF Stronger roots projekt 22 080 - 

Iné, ostatné VBO  95 739 20 216 

Spolu VBO 844 354 316 808 

 

 
Položky výnosov budúcich období 

z dôvodu 

Stav na konci 
bezprostredne 
predchádzajúc
eho účtovného 

obdobia Prírastky Úbytky 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Hodina deťom 21 a 22.ročník na granty 111 341  34 447 111 341 34 447 

Dotácie zo štátneho rozpočtu EVS 8 251 - 8 251 - 

Dar – inkl. vzdelávanie (ples v opere) 177 000 235 000 177 000 235 000 

Ostatné projekty spolu - 479 168 - 479 168 

Dary, granty, ostatné projekty  20 216 95 739 20 216 95 739 

Spolu 316 808 844 354 316 808 844 354 

 
 

D. INFORMÁCIE, KTORÉ DOPĹŇAJÚ A VYSVETĽUJÚ ÚDAJE VO VÝKAZE ZISKOV A STRÁT 

a) Poskytnuté príspevky 
 
Výška čerpaných schválených grantov pre domáce organizácie v roku 2020 je uvedená vo výkaze ziskov 
a strát, riadok č. 34, 35, 36 a 37. 
 

 31. december 2020 31. december 2019 

Hodina deťom mimo VZ 562,110 13 000 - 

Športujem rád a bezpečne 562,113 13 770 4 065 

Bezpečne v komunite, bezpečne doma 562,115 24 642 17 122 

Detský fond Cloetta 562,120 7 587 7 650 

GP Dôvera 562,119  - 241 065 

Raz ročne spoločne 562,112 - 2 000 

Inkluzívne vzdelávanie – granty školám 562,121 50 476 54 212 

Ostatné príspevky Visegrad a Erazmus projekt 562, 53 052 - 

Individuálna podpora pod NF Dôvera 563,119 112 742 115 352 

Posk. prísp. z 2% Kooperatíva ŠRB 20/21 565,113 30 000 - 

Hodina deťom 567,110 105 817 149 144 

Schválené čerpané granty spolu 411 086 590 610 

Členské príspevky - - 

Spolu 411 086 590 610 

 
b) Prijaté príspevky a čerpanie fondov 

 
Prijaté príspevky od iných organizácií vo výške 640 294 EUR, uvedené v riadku č. 68 výkazu ziskov a strát 
predstavujú prijaté príspevky a čerpanie fondov.  
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c) Príspevky z podielu zaplatenej dane 
 

V roku 2020 bolo Nadácii z 2% zaplatenej dane poukázaných 112 382 EUR. Z toho suma 102 382 EUR 
sa použila v roku 2020 na grantové programy a ostatné programy nadácie. 
 

 31. december 2020 31. december 2019 

Poukázané 2% zaplatenej dane v bežnom roku 112 382 170 858 

  z toho použité v bežnom roku  102 382 170 858 

Použité 2% z predchádzajúceho roku v bežnom roku - 30 574 

Nespotrebované 2% v bežnom roku  10 000 - 

Z toho: výnosy budúcich období: (384,226 Komunálna poisť.) 10 000 - 

  
Použitie príspevkov z podielu zaplatenej dane zverejňuje Nadácia v súlade s platnou legislatívou. 
Použitie 2% sa realizuje buď priamym účtovaním na účty 665, alebo ak ide o 2% ktoré idú do fondu, 
použitie sa realizuje účtovaním cez fondy. 

 
d) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, 

osobitných nákladov a iných ostatných nákladov 
 

 
Ostatné služby – významné položky 

Hlavná – 
nezdaňovaná – 

činnosť 
k 31. decembru 

2020 

Hlavná – 
nezdaňovaná – 

činnosť 
k 31. decembru 

2019 

- Zmluvné vzťahy s FO, Programoví a projektoví manažéri 123 545 115 325 

- Reklama, marketing, inzercia, propagácia, mediálne a PR  38 586 95 110 

- Lektorské, vzdelávacie a tréningové náklady 51 304 38 438 

- Prenájom, ubytovanie, strava 24 942 32 798 

- Ekonomické a audítorské, notárske a právne služby 30 309 30 052 

- Internet, web dizajn, registrácia domén, webhosting 18 827 9 897 

- Hodnotenie, monitorovacie a evaluačné služby 9 913 4 595 

- Telefóny, internet 4 214 4 082 

- Poštovné, kuriérska služby 1 261 2 230 

- Preklady a tlmočenie - 4 894 

- Ostatné služby na aktivity účtovnej jednotky (518-ost) 22 438 27 881 

- Opravy a udržiavanie (511) 1 072 15 976 

- Cestovné a preprava (512) 2 405 7 433 

- Náklady na reprezentáciu (513) 1 363 4 626 

SPOLU 330 179 393 337 

 
e) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových 

strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému 
sa zostavuje účtovná závierka 

 

 
Iné ostatné náklady 

Hlavná – 
nezdaňovaná – 

činnosť 

Podnikateľská – 
zdaňovaná - 

činnosť 

- Úroky - - 

- náklady na precenenie cenných papierov - - 

- ostatné pokuty a penále - - 

- kurzové straty - - 
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f) Výsledok hospodárenia 
 

Zdaniteľný výsledok hospodárenia je tvorený nasledovnými výnosmi a nákladmi: 
 

 31. december 2020 31. december 2019 

Tržby za vlastné výkony, z predaja tovaru a služieb - - 

Tržby z predaja dlhodobého hmotného majetku 651 - - 

Zostatková cena predaného dlhodobého hmotného majetku - - 

Výnosy z dlhodobého finančného majetku 
Výnosy z precenenia cenných papierov a finančného majetku 

- - 

Náklady na precenenie cenných papierov 557 - - 

Iné ostatné náklady 549 - - 

Daň z príjmov - - 

Výsledok hospodárenia celkom - - 

 
g) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie 

vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za 
 

 Suma 

a) overenie účtovnej závierky – ÚJ rozhodla účtovať náklady na overenie ÚZ 
v období, kedy je služba poskytnutá. 1 

Spolu 1 

 
Zmluvný audit za rok 2020 bude realizovaný pro bono. 

 
E. Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky 

a prípadné ďalšie položky. 
 
Nadácia v účtovnom období 2020 neúčtovala o prenajatom majetku, o majetku prijatom do úschovy 
a prípadných ďalších položkách. 
 

F. Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých 
udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna 
alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito 
inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych 
zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane 
z príjmov. 
 
Nadácia v účtovnom období 2020 neúčtovala o iných aktívach. 
 

G.  Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, 
zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; 
takýmito inými pasívami sú: 

 
a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, 
či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik 
nezávisí od účtovnej jednotky, alebo 
b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, 
pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok 
ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť. 
 
Nadácia v účtovnom období 2020 neúčtovala o iných pasívach. 
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H.  Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve 
a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka 
spriaznených osôb, a to 

 
a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov, 
b) povinnosť z opčných obchodov, 
c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad 
z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv, 
d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných 
zmlúv a podobných zmlúv, 
e) iné povinnosti.  
 
Nadácia nemá žiadne budúce možné záväzky, ktoré sa nevykazujú v súvahe.  
 

I. Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej 
jednotky. 
 
Nadácia v účtovnom období 2020 neúčtovala o nehnuteľných kultúrnych pamiatkach. 
 

J.  Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka a dňom jej zostavenia. 

 
Po 31. decembri 2020 nenastali žiadne ďalšie udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie 
skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva. 

 

K. Spriaznené strany 

Transakcie so spriaznenými osobami sú uvedené: 
 

Žiadne transakcie sa neuskutočnili. 
 

L. Príjmy členov štatutárnych, dozorných a výkonných orgánov 

Členovia štatutárnych orgánov Nadácie (Správna rada a Dozorná rada) nepoberali za svoju činnosť 
v týchto orgánoch v sledovanom účtovnom období žiadnu odmenu. Informácia o odmenách výkonného 
manažmentu je k dispozícii v sídle Nadácie. 


