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Nadácia Milana Šimečku v súlade s poslaním a cieľmi v roku 2016 realizovala tieto hlavné
programy a projekty:
1. PAMÄŤ
1.1 projekt Anna Franková – Odkaz dejín dnešku
1.2 projekt E-learningový kurz Holokaust ako nástroj výchovy k postojom
1.3 projekt Odhaľovanie genocídy Rómov v strednej Európe
1.4 na okraj
2. ROZMANITOSŤ
2.1 projekt Festival [fjúžn]
2.2 projekt Stories that Move
2.3 projekt Farebná škola II.
2.4 projekt www.multikulti.sk
2.5 projekt Zapojenie sociálne znevýhodnených skupín do kultúrneho života na Slovensku
2.6 projekt O migrácii bez predsudkov
2.7 na okraj
3. INKLÚZIA
3.1 projekt Rómovia v lokálnych históriách
3.2 projekt Prístup mladých ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením ku kultúre

PROGRAM

PAMÄŤ
Program sa momentálne najviac zameriava na vzdelávacie aktivity s problematikou holokaustu
a antisemitizmu. Cieľovou skupinou sú predovšetkým stredoškolskí študenti. Naším cieľom je
realizácia takých aktivít, ktoré svojou inovatívnou formou sprostredkúvajú novú formu a pohľad na
udalosti, týkajúce sa aj našich dejín (holokaust). Zároveň sa snažíme, aby sa problematika
holokaustu prezentovala v širších súvislostiach – ako súčasť vzdelávania o rasizme (resp.
antisemitizme) a porušovaní / dodržiavaní ľudských práv. Pri realizácii často využívame unikátny
videoarchív Nadácie Milana Šimečku, ktorá obsahuje 150 svedectiev ľudí, ktorí prežili holokaust.
Ďalšou oblasťou tohto programu je vytváranie vzdelávacích - metodických materiálov a podpora
výskumu danej problematiky.

1.1 projekt

Anna Franková – Odkaz dejín dnešku
Vzdelávací projekt Anna Franková – Odkaz dejín dnešku je určený pre stredné školy. Má formu
putovnej výstavy, ktorá sa približne na jeden mesiac inštaluje v priestoroch vybranej strednej
školy. Počas dvojdňového tréningu sa 15 až 20 študentov danej školy vyškolí za kvalifikovaných
sprievodcov výstavou. Študentskí sprievodcovia sprevádzajú svojich spolužiakov, čím realizujú tzv.
rovesnícke vzdelávanie.
Obsahom výstavy je životný príbeh Anny Frankovej – mladého židovského dievčaťa, ktoré si počas
ukrývania pred prenasledovaním židov v Amsterdame (1942-1944), písalo denník. Denník sa po jej
predčasnej smrti stal svetoznámym a je podkladom aj pre túto výstavu. Ďalším rozmerom
obsahovej náplne výstavy je problematika holokaustu, druhej svetovej vojny, antisemitizmu, ale
zahŕňa aj celkovú širšiu problematiku rasizmu, diskriminácie a ľudských práv v minulosti, dávnej i
nedávnej, ako aj v súčasnosti.
Významným aspektom projektu je netradičné spracovanie učebnej látky (prostredníctvom výstavy)
a iniciovanie záujmu o históriu holokaustu z pohľadu prežívania „obyčajných“ ľudí – obetí. Výstava
ponúka potrebný priestor pre diskusiu a vyjadrenie vlastného názoru a využíva sa v rámci rôznych
spoločenskovedných predmetov.
Výstavu a vzdelávací program sme realizovali v roku 2016 na šiestich školách: Gymnázium Ľ. Štúra
vo Zvolene, Gymnázium Brezno, Gymnázium J. G. Tajovského v Banskej Bystrici, Gymnázium
Vráble, Gymnázium Želiezovce a Gymnázium Šurany.
Projektový tím: Peter Leponi, Laco Oravec, Hela Roglová
Partneri: Anne Frank House (Amsterdam), Múzeum SNP (Banská Bystrica)
Donori: Conference on Jewish Material Claims against Germany, Úrad vlády SR (program Kultúra
národnostných menšín 2016)

1.2 projekt

E-learningový kurz Holokaust ako nástroj výchovy k postojom
E-learningový kurz Holokaust ako nástroj výchovy k postojom je určený pre pedagógov a
pedagogičky stredných a základných škôl. Holokaust je ústrednou témou všetkých lekcií kurzu,
ktoré však svojím zameraním prekračujú historický rámec tejto udalosti. Cieľom kurzu nie je
duplikovať faktografické poznatky, ale skôr doplniť vedomosti účastníkov a účastníčok a najmä sa
zamerať sa na morálne aspekty, ktoré sú v rôznych podobách aktuálne aj v dnešnej dobe. Chceli
sme poukázať na spoločenské fenomény, ktoré podobné udalosti sprevádzajú, či dokonca im
predchádzajú. Výzvou vzdelávania o holokauste v 21. storočí je nájsť spôsob, akým táto téma môže
prispieť k formovaniu kritického myslenia a morálnych postojov mladých ľudí. V tomto pilotnom
kurze sme sa pokúsili zamerať práve na tieto otázky rozvoja empatie a scitlivovania na
neznášanlivosť voči menšinám.
Kurz sa realizuje v online prostredí, čo umožňuje účastníkom určovať si čas a tempo vypracovania
zadaných úloh a komunikáciu s lektorom počas lekcie. Kurz sme pripravili v spolupráci
s odborníkmi v oblasti holokaustu a pedagogiky.
V období do júna roku 2015 sme úspešne zavŕšili prvý ročník kurzu. Absolventi prezentovali svoje
záverečné práce pred hodnotiacom komisiou počas záverečného semináru v Žiline. Spätná väzba
od účastníkov kurzu nám umožnila sa zamyslieť nad ďalším smerovaním kurzu. V septembri 2016
sme uverejnili výzvu pre druhý ročník kurzu. Bolo potešujúce, že v porovnaní s prvým ročníkom
vzrástol počet prihlášok niekoľkonásobne. V októbri 2016 sme v Bratislave zrealizovali úvodný
seminár pre 16 účastníčok a účastníkov z celého Slovenska. Títo následne absolvovali do konca
roka 2016 prvé 3 lekcie v trojtýždňových cykloch. Kurz bude pokračovať do apríla 2017.
Jednotlivé lekcie kurzu sa zaoberajú týmito témami:
-

o najstaršej nenávisti – antijudaizmus a antisemitizmus a ich korene, história a prejavy v
minulosti a v 20. storočí;

-

o predsudkoch - mechanizmus budovania predsudkov, stereotypov a mýtov, xenofóbia,
propaganda a konšpirácie v súčasnosti, kritické myslenie a jeho princípy;

-

o hodnote ľudského života - legislatívny rámec obmedzovania a porušovania ľudských
a občianskych práv, dôsledky legislatívnych opatrení smerujúcich ku tzv. konečnému
riešeniu, dôležitosť podpory a ochrany ľudských práv;

-

o blahobyte a „blahobyte“ - ekonomický a kultúrny rozvoj krajiny na úkor života istej časti
obyvateľstva, arizácie a pracovné tábory na Slovensku, premena „slušného“ človeka na
„neslušného“, súčasné vnímanie vojnovej Slovenskej republiky;

-

o (ne)všedných hrdinstvách - príbehy záchrany, odvahy a osobnej angažovanosti;

-

o malých a veľkých dejinách - dejiny každodennosti, osobné príbehy v kontexte veľkých
dejín, dopad holokaustu na ďalšie generácie židovského obyvateľstva;

-

o pamäti – o problematike ľudskej pamäte v kontexte pripomínania si minulosti.

Projektový tím: Peter Leponi, Jana Hradská, Laco Oravec, Andrej Návojský
Donori: The Conference on Jewish Material Claims Against Germany, JOODS – Dutch Jewish
Humantinarian Fund, Úrad vlády SR (program Kultúra národnostných menšín 2016)

1.3 projekt

Odhaľovanie genocídy Rómov v strednej Európe
Počas 2. svetovej vojny bolo v dôsledku rasovej nenávisti v koncentračných a pracovných táboroch
zavraždených približne pol milióna Rómov a Sintov. Táto genocída zostáva do dnešnej doby
pomerne neznáma. Vnímame aktívny prístup k tejto časti našej historickej pamäte ako
zodpovednosť odstrániť tento nedostatok.
Iniciovali sme širší medzinárodný projekt zameraný na pripomínanie rómskych genocíd
spáchaných počas vojny v strednej Európe, ktorého zámerom je vytvorenie siedmich jazykových
mutácii webstránky – rómskej, slovenskej, českej, poľskej, maďarskej, rumunskej a chorvátskej.
Naša nadácia sa podujala zabezpečiť preklad a adaptáciu do slovenského a rómskeho jazyka.
Preklad do rómskeho jazyka sme konzultovali s našimi zahraničnými partnermi ako odborníkmi
a kolegami, ktorí sa venujú téme rómskej genocídy po odbornej stránke. Zvolili sme
stredoeurópsky dialekt, zrozumiteľný pre väčšinu skupín rómskeho etnika v strednej Európe.
Týmito jazykovými verziami sme sprístupnili dôležité informácie webstránky pre odborníkov v
oblasti vzdelávania, vysokoškolských a stredoškolských pedagógov, mimovládne organizácie ako aj
verejnosť a zvýšili povedomie o tejto historickej udalosti.
V decembri 2016 sme zrealizovali medzinárodnú odbornú konferenciu s cieľom poskytnúť prehľad
o historických znalostiach o rómskej genocíde v stredoeurópskom regióne. Konferencia poskytla
priestor na výmenu osvedčených postupov v oblasti vzdelávania a pripomínanie medzi účastníkmi
konferencie a podporila medzinárodnú spoluprácu medzi príslušnými partnermi a organizáciami.
V rámci konferencie zaznel hlas mladej rómskej generácie a diskutovalie sa témy ako regionálne
aspekty / špecifiká rómskej genocídy, porovnanie rozdielov a podobností v rámci krajín strednej a
západnej Európy, stav historického poznania o rómskej genocídy v Chorvátsku, Českej republike,
Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku a Ukrajine.
Projektový tím: Peter Leponi, Laco Oravec
Donori: International Holocaust Remembrance Alliance, Úrad vlády SR (program Kultúra
národnostných menšín 2016), Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (program
Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd)

1.4 na okraj

Vrba Wetzler Memorial
V termíne od 8. do 13. augusta 2016 sa uskutočnil pod záštitou širšej medzinárodnej iniciatívy, ktorej je
Nadácia Milana Šimečku súčasťou, druhý verejný ročník spomienkového pochodu Vrba-Wetzler Memorial.
Jeho cieľom je aktívnym spôsobom pripomínať čin dvoch slovenských mladých mužov, ktorí v roku 1944 ušli
z koncentračného tábora Auschwitz s úmyslom podať správu o dianí v táboroch a zabrániť ďalším
transportom, ktoré sa v tej dobe chystali. Skupina približne 100 ľudí absolvovala trasu dlhú 130 km po
stopách tejto dvojice. Počas pochodu sa účastníci oboznamovali s detailami úteku Rudolfa Vrbu a Alfréda
Wetzlera, ako i s niekoľkými svedectvami preživších.
Na záver sa v Žiline uskutočnilo podujatie medzigeneračné stretnutie 20+30+40 sa nerovná 90. Traja
aktivisti prezentovali verejnosti aktivity ich organizácií aktívnych na poli vzdelávania a pripomínania
holokaustu. Pokračovaním stretnutia bola moderovaná diskusia s pamätníkmi holokaustu. Podujatie
moderovala Monika Vrzgulová, riaditeľka Dokumentačného strediska holokaustu.
Donori: Úrad vlády Slovenskej republiky (program Kultúra národnostných menšín 2016)
Remember November + Dni Bratislavskej kaviarne
Cieľom iniciatívy Remember November v roku 2016 bolo pod názvom Dni Bratislavskej kaviarne zábavnou a
netradičnou formou priniesť do pozornosti tému kaviarne, teda komunity ľudí, ktorí si vážia slobodu,
demokraciu, diskusiu a pluralitu názorov. Zároveň išlo aj o reakciu na kritiku voči Bratislavskej kaviarni ako
synonyma zbytočného mudrovania a odtrhnutia od reality. Krátky pohľad do minulosti ukazuje, že mnohé,
pre spoločnosť dôležité a kľúčové myšlienky, vzhliadli svetlo sveta práve v prostredí kaviarne a teda že
svojím prostredím a povahou ovplyvňovala a poskytovala priestor pre vznik nových myšlienok. Rovnako
bola miestom, kde sa hodnotila minulosť a historické udalosti, čo následne opäť ovplyvňovalo postoje a
názory verejnosti na spoločenské udalosti.
Hlavným podujatím tohto ročníka Remember November bolo divadelné predstavenie Flashback (alebo
storočie strávené v kaviarni), ktoré sme uviedli 11. decembra v kaviarni A4 – Priestor súčasnej kultúry. Hra
Petra Lomnického Flashback vznikla na objednávku Nadácie Milana Šimečku ako jedinečný umelecký tvar
pohrávajúci sa so živou témou Bratislavskej kaviarne - miesta, kde vzniká postoj k veľkým udalostiam a
ktoré pretrváva navzdory dejinám. Zároveň ponúkol provokatívny uhol pohľadu na náš vzťah k spoločenskopolitickým témam, ktoré prezentuje aj ako náš postoj v rámci mužsko-ženských vzťahov. Náhodné
stretnutie vedúce k opätovnému prežitiu významných rokov v našej histórii, ktoré roztáčali morálny kompas
smerovania našej spoločnosti a štátu.
Donori: Bratislavský samosprávny kraj, Nadácia ZSE

PROGRAM

ROZMANITOSŤ

Najstarší nadačný program zachovávajúc kontinuitu s minulými ľudskoprávnymi projektmi zároveň
postupne redefinuje a skonkrétňuje svoje poslanie aj zameranie. Posuny možno identifikovať
v troch rovinách: obsahovej, metodickej aj manažérskej.
Po obsahovej stránke sa ľudskoprávne aktivity vo väčšej miere zameriavajú na špecifickejšie otázky
interkultúrneho spolunažívania tradičných aj tzv. nových menšín so slovenskou majoritou. Po
metodickej stránke čoraz viac využívame nové, alternatívne metodiky založené na zážitkovej
pedagogike. V rovine projektového manažmentu program čoraz väčšmi využíva formálne aj
neformálne sieťovanie a spoluprácu s podobne zameranými mimovládnymi organizáciami,
vzdelávacími inštitúciami aj štátnymi orgánmi.
Podobne ako v minulosti, aj v súčasnosti je ľudskoprávny program výrazne naviazaný na oblasť
neformálneho a formálneho vzdelávania. Vzdelávací a publikačný komponent naďalej zostáva
chrbtovou kosťou projektových aktivít. Popri tom však rozvíjame spoluprácu aj vo výskumnej
a advokačnej oblasti. Ich spoločným cieľom je prispievať k scitlivovaniu verejnosti voči kultúrnej
rozmanitosti a k sieťovaniu organizácií, neformálnych skupín a jednotlivcov. Vzdelávacie
a advokačné ciele sa zároveň jedinečným spôsobom prelínajú v aktivitách, ktoré sme začali
realizovať v posledných rokoch – festival [fjúžn] a webstránka multikulti.sk. Dlhodobým zámerom
týchto aktivít je cieľavedome budovať také verejné prostredie, ktoré je založené na podpore
a dodržiavaní ľudských práv, a pritom rešpektuje individuálnu aj skupinovú kultúrnu rozmanitosť.

2.1 projekt

Festival [fjúžn]
Festival [fjúžn] je jediný špecializovaný festival zameraný na problematiku migrácie, integrácie
cudzincov a život nových menšín na Slovensku. Cieľom je budovať tradíciu jedinečného festivalu,
ktorý má potenciál spájať rôznych ľudí, zvyšovať povedomie o nových menšinách na Slovensku a
scitlivovať postoje verejnosti. V rámci 11. ročníku, ktorý sa konal od 21. do 28. apríla 2016, sme pre
širokú verejnosť pripravili 30 samostatných podujatí od koncertov a tanečných predstavení, cez
divadelné vystúpenia, výstavy až po diskusie a rôzne neformálne stretnutia a komunitné podujatia.
Témou festivalu bol POHYB. Tomu bola zčasti prispôsobená dramaturgia programu, najmä výstavy,
diskusie a články v spravodaji ale aj iné kultúrno-spoločenské aktivity. Téma sa odrazila ja na
Z hľadiska návštevnosti považujeme 11. ročník za doposiaľ najúspešnejší. Spolu sa na všetkých
podujatiach zúčastnilo vyše 5000 návštevníkov.
Osobitným výstupom bol festivalový spravodaj, ktorý obsahuje množstvo tematických článkov. V
spolupráci s mediálnymi partnermi vzniklo aj niekoľko tematických článkov. V súvislosti s
festivalom vznikla aj séria fotografií s názvom Habibi, ktoré vznikli v spolupráci s profesionálnym
fotografom Lousym Auberom a výstava bola súčasťou jedného z podujatí - Nedeľná Paráda v Starej
tržnici.
Projektový tím: Martin Brix, Laco Oravec
Festival [fjúžn] sa v roku 2016 uskutočnil s finančnou podporou: Bratislava - Magistrát hlavného
mesta SR, Bratislavský samosprávny kraj, Granty EHP a Nórske granty, Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky, Úrad vlády SR (program Kultúra národnostných menšín 2016)
s mediálnou podporou: .týždeň, Bigmedia.sk, Bratislavské noviny, CITYLIFE.SK, Denník N, in.ba,
Kam do mesta, multikulti.sk, Radio_FM, The Slovak Spectator, Welcome to Bratislava, TheDaily.sk
v partnerste s: Asia Info Centre, Ajlavmjuzik, Pozsonyi Kifli Polgári Társulás - Občianske združenie
Bratislavské rožky, Cestami necestami / OZ Cestou necestou, Creative Mornings Bratislava, Divadlo
bez domova, DOBRY TRH na Jakubáku, Dom Quo vadis, DRAGUNI / Tanečný dom, Funnylicious
Improv Theater, Internationals Bratislava, InterNations Bratislava, Dom umenia / Kunsthalle
Bratislava, Národné osvetové centrum, literarnyklub.sk, M_P_ BA, Činohra SND / Slovenské
národné divadlo, Stará tržnica, Superar Slovakia, tranzit.sk

2.2 projekt

Stories that Move
V rámci dlhodobej spolupráce s holandskou organizáciou Anne Frank House a partnermi z ďalších
piatich európskych krajín sa nadácia zapojila do vyvíjania medzinárodného vzdelávacieho online
portálu zameraného na otázky identity, kultúrnej rozmanitosti a diskriminácie pod názvom Stories
that Move. Portál sprostredkuje autentické príbehy a skúsenosti mladých ľudí z rôznych
európskych krajín, ktoré doplnia príbehy o rozličných formách diskriminácie v minulosti
a súčasnosti a interaktívne aktivity využiteľné vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní. Jeho
vývoj sa realizuje v rámci viacročného medzinárodného projektu Online Learning Tool on
Antisemitism and Other Forms of Discrimination.
Po realizácii mládežníckych a expertných stretnutí v rokoch 2013 a 2014 medzinárodný projektový
tím v priebehu rokov 2015 a 2016 spracovával zaznamenané príbehy a vyvíjal metodiky na prácu v
online aj offline prostredí. Vzdelávací obsah bol rozpracovaný do piatich modulov, ktoré reflektujú
fenomény antisemitizmu, rasizmu, anticigánizmu, islamofóbie a homofóbie.
Naša nadácia bola zodpovedná za metodické rozpracovanie jedného z modulov zameraného na
otázky identity a rozmanitosti. Do konca roka 2016 prebehlo testovanie jeho papierovej verzie na
stredných školách vo všetkých zapojených krajinách. Na základe zozbieranej spätnej väzby vývojári
spoločnosti Eagerly Internet spracovali online verziu modulu, ktorá bude na začiatku roku 2017
opäť testovaná študentmi a učiteľmi a na základe ich podnetov a postrehov sfinalizovaná
a pripravená na preklad. Zároveň sme od 25. do 27. októbra 2016 v Bratislave hostili jedno
z pravidelných stretnutí projektového tímu.
Popri tom v roku 2016 prebiehalo vyvíjanie a testovanie aj ďalších štyroch modulov, za ktoré
zodpovedali ďalší projektoví partneri. Moduly sa venujú autentickým príbehom z minulosti,
mechanizmom diskriminácie, médiám aj možnostiam aktívneho angažovania sa mladých ľudí.
Tieto moduly budú taktiež testované v papierovej aj elektronickej verzii, sfinalizované po
obsahovej a technickej stránke a napokon preložené do šiestich jazykov zapojených krajín.
Verejná

prezentácia

celého

vzdelávacieho

nástroja

a domovskej

webovej

stránky

storiesthatmove.org je v jednotlivých krajinách naplánovaná na jeseň 2017 a jar 2018. Partneri
budú v nasledujúcich rokoch pokračovať v spolupráci a spracovávaní doplnkových vzdelávacích
obsahov, ktoré budú reflektovať špecifické témy pre jednotlivé krajiny.

Projektový tím: Karen Polak, Guido Gerrichhausen a Emma Karlsson (Anne Frank House,
Holandsko), Shannon Hancock a Michael McGlade (International School Amsterdam, Holandsko),
Marnix Marsmann a Sven Dinslage (Eagerly Internet, Holandsko), Flora Suen (Anne Frank Zentrum,
Nemecko), Maria Ecker a Ines Brachmann (errinern.at, Rakúsko), Narcisz Vida (Zachor Foundation,
Maďarsko), Piotr Trojanski (Jagellonská univerzita, Poľsko), Oleksandr Voitenko (MART, Ukrajina),
Peter Dráľ (Nadácia Milana Šimečku, Slovensko)
Donori: Európska komisia

2.3 projekt

Farebná škola II.
Projektom sme nadviazali na predchádzajúce dva - Farebná škôlka a Farebná škola, výstupom
ktorých boli príručky multikultúrnej výchovy pre najmenších. Práve kontinuitu v začleňovaní tém
rozmanitosti, identity či stereotypov na rôznych stupňoch vzdelávania považujeme za kľúčovú pre
scitlivovanie žiakov a žiačok. Chceli sme tiež reagovať na potrebu rozvíjania kompetencií učiteľov a
učiteliek potrebných k vytváraniu atmosféry otvorenej a rešpektujúcej rozmanitosť v triede a
spoločnosti.
Projekt začal úvodným stretnutím s autorkami, učiteľkami, ktoré majú každodenný kontakt so
žiakmi. Jeho cieľom bolo predstaviť metodológiu projektu a diskutovať o námetoch, ktoré sa stali
základom aktivít vytvorených do metodickej príručky. Pri tvorbe aktivít sme vychádzali zo
zážitkovej pedagogiky a multikultúrnej výchovy založenej na osobnostnom prístupe, ktorá
namiesto kultúrnych rozdielov reflektuje témy identity, rozmanitosti a vedomej práce s postojmi
žiakov. Vo Farebnej škole II. sme sa zamerali aj na aktuálne témy ako migrácia, stereotypy o islame,
či nenávistné prejavy na sociálnych sieťach.
Na jeseň 2016 sme testovali pracovné verzie aktivít v základných školách a spätnú väzbu sme
využili pri finálnej úprave aktivít. Výstupom projektu je metodická príručka určená učiteľom
a učiteľkám druhého stupňa základných škôl, ktorá sa snaží inovatívnym spôsobom otvárať
aktuálne a citlivé témy v školských triedach. Súčasťou príručky je 9 unikátnych aktivít, ktoré
využívajú rôzne metódy a formy ako napríklad simulačné hry, práca s literatúrou či videom.
Aktivity sú doplnené ilustrovaným pexesom.
Metodickú príručku sme predstavili na záverečnom seminári k projektu v Trnave pre 36 učiteľov.
Taktiež je voľne prístupná na našich webových stránkach. Výstupy projektu budeme prezentovať
na najväčšej pedagogickej konferencii Učíme pre život 2017 v Poprade.
Projektový tím: Andrej Návojský, Nina Galanská
Donori: Úrad vlády SR (program Kultúra národnostných menšín 2016)

2.4 projekt

www.multikulti.sk
Cieľom webstránky www.multikulti.sk je sprostredkovávať informácie o multikulturalizme a
interkulturalizme, o kultúrnej rozmanitosti. Majoritnej populácii prináša informácie zo života a
o živote nových aj tradičných menšín, marginalizovaných komunít či subkultúr na Slovensku. Snaží
sa podporovať uvedomovanie si a akceptáciu diverzity, záujem o ňu ako aj medzikultúrny dialóg
a výchovu k nemu.
Počas roka 2016 sme dokončili hlavný redizajn stránky a reštrukturalizáciu obsahovej štruktúry.
Prešli sme na nový CMS systém, čo nám umožnilo efektívnejšie spravovanie, triedenie a pridávanie
nového obsahu. Takisto sme pripravili novú štruktúru pre dáta Multikultimapy a zrealizovali jej
migráciu dát zo starého systému. Editor zabezpečoval pravidelnosť obsahového napĺňania,
editorské práce na príprave štruktúry edičného plánu, oslovovanie potenciálnych autorov
s konkrétnymi pripravenými zadaniami pre články ako aj redakciu samotných textov. Editor
realizoval aj prípravné aktivity (podklady pre programátora a grafického dizajnéra, vytvorenie
štruktúrovanej databázy miest) a spustenie Multikultimapy Bratislavy. V roku 2016 sa nám
podarilo vytvoriť aj redakčnú radu multikulti.sk, s ktorou budeme bližsie spolupracovať v roku
2017.
Počas roka 2016 sa nám podarilo publikovať cca 40 nových článkov, rozohovorov, názorov a
komentárov. Pravidelne sme poskytovali kultúrny a spoločenský servis prostredníctvom aktualít.
Pripravili sme databázu kultúrnych miest a naplnili ju ďalšími 100 rôznymi miestami.
Projektový tím: Michal Valach, Laco Oravec
Donor: Úrad vlády SR (Kultúra národnostných menšín), Ministerstvo kultúry SR

2.5 projekt

Zapojenie sociálne znevýhodnených skupín
do kultúrneho života na Slovensku
Týmto projektom sa snažíme upriamiť pozornosť na problém neviditeľnosti znevýhodnených
a málo zastúpených skupín a chýbajúcich miest na prezentáciu a integráciu ich kultúry v rámci
majoritnej spoločnosti. Projekt realizujeme v medzinárodnom partnerstve spoločne s Nordic Black
Theatre z Nórska, Reykjavik Academy z Islandu a Alianciou Stará Tržnica zo Slovenska. Počas jeho
trvania zrealizujeme vyše 30 kultúrnych podujatí, ktoré priamo zapájajú menšiny a ostatné
znevýhodnené skupiny ako migrantov a cudzincov, žiadateľov o azy, ľudí bez domova, starších ľudí
a ďalšie.
Projekt odštartoval na 11. ročníku festivalu [fjúžn], v rámci ktorého sme privítali aj účinkujúcich z
Nórska (skupina Kevzta, spisovateľ Mohammed Habeeb). V októbri sme na Slovensku privítali
islandskú skupinu Retro Stefson, ktorá postupne navštívila Banskú Štiavnicu, Banskú Bystricu,
Košice, Žilinu a Bratislavu. Pred ich koncertmi sme zorganizovali aj sprievodné podujatia ako
výsvata fotografií a diskusie.
V rámci projektu sme podporili aj 10. ročník festivalu bezdomoveckých diviadiel Error, na ktorom
sa zúčastnili aj zástupcovia partnerskej organizácie z Islandu.
Súčasťou projektu boli aj aktivity v Starej tržnici v Bratislave, jednak realizácia rekontštrukčných
prác na podporu bezbariérovosti a séria detských a komunitných podujatí, ktoré sa konajú počas
sobotných trhov.
Projektový tím: Laco Oravec, Martin Brix, Adriana Findorová
Partneri: Nordic Black Theatre (Nórsko), Reykjavik Academy (Island), Aliancia Stará Tržnica,
Divadlo bez domov
Donori: Projekt Zapojenie sociálne znevýhodnených skupín do kultúrneho života na Slovensku
realizuje Nadácia Milana Šimečku v spolupráci s Alianciou Stará Tržnica v období od apríla 2016 do
apríla 2017. Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom
Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 134.977€.
Granty EHP - Zachráňme dedičstvo našich predkov.
www.eeagrants.sk

2.6 projekt

O migrácii bez predsudkov
Projektom sme reagovali na potrebu reflektovať citlivú tému migrácie v slovenských školách.
Cieľom bolo vytvoriť v spolupráci s učiteľmi vyučovacie aktivity, ktoré by inovatívnym spôsobom
približovali témy ako migrácia, stereotypy, islam, integrácia a podobne, žiakom v základných
a stredných školách.
V projekte sme spolupracovali so 4 školami (Gymnázium v Púchove, Prvé súkromné gymnázium v
Bratislave, Základná škola U Filipa v Banskej Bystrici a Pedagogická a sociálna akadémia v
Turčianskych Tepliciach). Na úvodnom tréningu sme vyškolili spolu 34 pedagógov rôznych
aprobácií, ktorým sme poskytli metodiku a 12 aktivít zameraných na témy migrácie, islamu,
rozmanitosti, stereotypov či predsudkov. Učitelia realizovali aktivity v školách pre 400 žiakov a
žiačok stredných a základných škôl. Okrem vyučovacích aktivít boli zrealizované aktivity mimo
vyučovania na 3 zapojených školách – diskusia s utečencami z Iraku v Banskej Bystrici, výstava o
moslimoch Habibi a následnou diskusiou v Turčianskych Tepliciach, diskusia s cudzincami žijúcimi
na Slovensku a Deň ľudských práv v Púchove. Podľa spätných väzieb od učiteľov im aktivity
pomohli otvoriť citlivú tému migrácie a diskutovať so žiakmi o viacerých témach ako napríklad
príčiny migrácie, proces integrácie či rozvíjať zručnosti ako komunikácia, práca s textom a postoje
ako empatia, porozumenie.
Počas projektu sme tiež zrealizovali medzinárodný workshop O migrácii bez predsudkov pre 18
účastníkov z Poľska, Česka a Slovenska, na ktorom mali možnosť výmeny skúseností a metodík v
oblasti vzdelávania o migrácii. V závere projektu sme tiež zorganizovali konferenciu O migrácii bez
predsudkov v Trnave, na ktorej sme 36 účastníkom (učitelia, lektori neformálneho vzdelávania,
predstavitelia mimovládnych organizácií) predstavili aktivity a metodiku projektu prostredníctvom
interaktívnych workshopov. Okrem toho sme diskutovali s pozvanými hosťkami a hosťami o
témach integrácie (s cudzincami žijúcimi na Slovensku) a začlenenia tém migrácie do vzdelávania (s
riaditeľmi a predstaviteľmi mimovládnych organizácií).
Výstupom

projektu

sú

vyučovacie

aktivity

dostupné

na

webovej

stránke:

www.nadaciamilanasimecku.sk/omigracii
Projektový tím: Andrej Návojský, Nina Galanská
Donor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (program Podpora a ochrana
ľudských práv a slobôd)

2.7 na okraj

Svetový deň utečencov
V Bratislave sa už po piaty raz uskutočnil Dáždnikový pochod na podporu utečencov. Od roku 2000 je 20.
jún Svetovým dňom utečencov (World Refugee Day), ktorý nám pripomína, že napriek obrovskému úsiliu a
pokroku, ktorý medzinárodné spoločenstvo dosiahlo od roku 1951, kedy bol prijatý Dohovor OSN o
právnom postavení utečenca, ich problémy naďalej zostávajú často nevyriešené. Už 16 rokov teda
oslavujeme Svetový deň utečencov na celom svete a pripomíname si odvahu a silu všetkých utečencov.
Oslavy sa konajú vo viac ako 100 krajinách. Dátum bol vybraný podľa Afrického dňa utečencov. Tento deň
má poukázať na životné podmienky a problémy utečencov a vzbudiť povedomie spoločnosti o týchto
problémoch.
Na Slovensku sa pri príležitosti Svetového dňa utečencov opäť uskutočnilo viacero podujatí. Slovenská
humanitná rada, Nadácia Milana Šimečku a Aliancia Stará Tržnica v spolupráci s mnohými ďalšími
organizáciami a iniciatívami už tradične pripravili Nedeľnú Parádu, ktorá sa konala 19. júna 2016 od 13:00
do 18:00 v Starej tržnici a Dome umenia/Kunsthalle na Námestí SNP v Bratislave. Návštevníkov opäť čakal
bohatý kultúrny a sprievodný program pre deti i dospelých, ktorý vyvrcholil o 17:00 Dádžnikovým
pochodom na podporu utečencov ulicami Starého mesta.
Donori: Bratislavský samosprávny kraj, Mesto Bratislava, Nadácia otvorenej spoločnosti
Kvalita alebo kvantita? Meranie kvality a dopadu globálneho vzdelávania v školách
V rámci projektu sme sa v jeho záverečných mesiacoch zamerali najmä na šírenie výsledkov a ponuku
metodiky zisťovania postojov pre rôzne cieľové skupiny. V januári a februári sme realizovali dva tréningy.
Prvý pre vychovávateľky strednej odbornej školy v Košiciach a druhý pre školských psychológov v Nitre.
Výstupy projektu sme prezentovali aj v marci na najväčšej pedagogickej konferencii Učíme pre život
v Poprade. V časopise Dobrá škola, ktorý je distribuovaný na stovky slovenských škôl sa publikovala
informácia o metodickej príručke Ako vieme, že to funguje?, ktorá bola výstupom projektu a ponúkala
aktivity na zisťovanie postojov a postojových zmien pre učiteľov a učiteľky.
Donori: Európska komisia

PROGRAM

INKLÚZIA
V tomto programe sa zameriavame na viaceré aspekty spolužitia Rómov a gádžov na Slovensku,
predovšetkým na oblasť komunitného rozvoja a rómskej verejnej politiky. V komunitnej oblasti
sme niekoľko rokov pôsobili v obci Hermanovce, túto činnosť sme však v roku 2007 ukončili.
V súčasnosti nadácia hľadá priestor pre obdobné aktivity v iných lokalitách a usilujeme sa aj
o posilňovanie komunitného rozvoja vo všeobecnosti.
Postupne sme sa stali aj jednou z mála slovenských mimovládnych organizácií, ktorá sa usiluje
aktívne ovplyvňovať rómsku verejnú politiku, keďže táto je dlhodobo zanedbávaná na národnej a
regionálnej úrovni.

3.1 projekt

Rómovia v lokálnych históriách
Presvedčenie o tom, že každý jednotlivec by mal mať šancu „zmocniť sa“ svojich osobných histórií
a histórií svojej rodiny či komunity a poznanie, že lokálna pamäť poskytuje často oporu nerovným
vzťahom v súčasnosti, nás viedli k projektu, ktorý rozširuje lokálne histórie o menšinový (v tomto
prípade špecificky rómsky) pohľad. Udalosti, miesta či budovy reprezentujú rôzne paralelné
príbehy, medzi ktorými príbehy Rómov a Rómok chýbajú. Naším príspevkom k riešeniu tejto
situácie je vytvorenie ponuky výskumných nástrojov, ktoré umožnia lokálnym bádateľom
(amatérom) „zmocniť sa“ histórií svojej obce a posúvať ich ďalším záujemcom.
Workshop Rómovia v lokálnych históriách sme ponúkli skupine aktivistiek a aktivistov, ktorí
pôsobia na lokálnej úrovni v okrese Rimavská Sobota. Na základe referencií od spolupracujúcej
organizácie (NDI) sme v tomto regióne predpokladali záujem o tému a možnosť podpory budúcich
aktivít, ktoré na základe zručností a vedomostí z workshopu môžu účastníčky a účastníci iniciovať.
Zároveň nás láka skúmať lokálne dejiny z perspektívy menšín práve vo viacjazyčných regiónoch
južného Slovenska.
V prípravnej fáze sme sa okrem organizačnej stránky projektu snažili pripraviť interaktívne aktivity
šité účastníčkam a účastníkom workshopu na mieru (výber metód, materiálov, zvažovanie
jazykovej stránky podujatia, rešpektovanie vekového zloženia, kultúrneho kontextu). Samotný
workshop prebehol v Hoteli Hrádok pri Jelšave s víkendovým programom za účasti lektorského
tímu a skupiny 15 lokálnych aktivistov a aktivistiek od 2. do 4. decembra 2016.
Prostredníctvom workshopu získali účastníci a účastníčky podnety a motiváciu pátrať po lokálnych
(rodinných, skupinových) históriách a príbehoch. Zároveň získali výskumnícke nástroje v podobe
troch vybratých metód participatívneho výskumu (časová os, ústna história, „transect walk“), ktoré
im umožnia prakticky uchopiť tému lokálnych dejín z perspektívy rôznych lokálnych komunít
a špeciálne posilniť prítomnosť perspektívy rómskej národnostnej menšiny v interpretácií udalostí
lokálnych dejín. Na záver workshopu vytvárali účastníčky a účastníci námety na konkrétne lokálne
aktivity súvisiace s témou, ktorých nositeľmi by sa s nadobudnutými zručnosťami mali potenciálne
stať.
Spätná väzba potvrdila zmysluplnosť projektu a nadviazanie ďalšími podobne zameranými
workshopmi v iných lokalitách (Rómovia v lokálnych históriách II).

Projektový tím: Ester Lomová, Laco Oravec, Zuza Bošeľová v spolupráci s NDI (Tímea Kardos,
Tomáš Hrustič).
Donor: Úrad vlády Slovenskej republiky (program Kultúra národnostných menšín 2016)

3.2 projekt

Prístup mladých ľudí ohrozených chudobou
a sociálnym vylúčením ku kultúre
Kultúra v užšom zmysle je dôležitou súčasťou života nás všetkých a dôležitým faktorom
ovplyvňujúcim rozvoj mladých ľudí. Predpokladáme, že tí, ktorí vyrastajú v sociálne a ekonomicky
znevýhodňujúcom prostredí, majú sťažený prístup k širšej palete kultúrneho života. Pritom
zovšeobecnený prístup všetkých ku kultúre je jednou z ciest prekonávania sociálneho vylúčenia –
kultúrne podujatia majú v sebe silný integračný potenciál. V rámci projektu nás na jednej strane
zaujímalo, ako vnímajú prístup mladých ľudí s nedostatkom príležitostí ku kultúre tí, čo s nimi
spolupracujú a tí, čo im kultúrnu ponuku rozširujú, a na druhej strane sme prostredníctvom
dotazníkového prieskumu sondovali, aké preferencie na poli kultúry majú samotní mladí ľudia.
Projekt kombinoval niekoľko aktivít:
1. Príprava a realizácia fokusových skupín a interview, kde sme zachytili postoje a skúseností
ľudí, ktorí s mládežou či pre mládež pracujú. Rozhovory sa dotkli predstáv mladých ľudí
s nedostatkom príležitostí o kultúre, bariér, s ktorými sa na ceste za kultúrou stretávajú,
predstavili aktivity podporujúce prístup mládeže ku kultúre, zmapovali skúsenosti
a príklady dobrej praxe, načrtli podporu znevýhodnených mladých ľudí ku kultúre.
2. Príprava, distribúcia a vyhodnotenie dotazníka, v ktorom samotní mladí ľudia navštevujúci
komunitné centrá alebo nízkoprahové centrá odpovedali na sériu otázok obsahovo
zameraných na kultúrne príležitosti, na obľúbené kultúrne aktivity, na bariéry, ktoré im
znemožňujú napĺňať svoje predstavy o realizácii na poli kultúry, na organizácie a
jednotlivcov, ktoré im kultúrne príležitosti sprostredkúvajú.
3. Príprava internej publikácie, ktorá má podobu výskumnej správy a zadefinovala základné
problémové okruhy v téme prístupu mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením
a chudobou ku kultúre.
Téma podpory znevýhodnenej mládeže a jej prístupu ku kultúrnym aktivitám sa kompetenčne
pohybuje na pomedzí podpory mládežníckych iniciatív a podpory prístupu znevýhodnených skupín
ku kultúre. Kým mládežnícke organizácie slabšie reflektujú sociálne limity a kultúrne príležitosti
ako nedostupnú životnú kvalitu, podporné programy pre znevýhodnené skupiny v oblasti kultúry
pracujú zas málo špecificky s mladými ľuďmi. Projekt nám umožnil spoznať konkrétne aktivity
a reálnu prax organizácií pracujúcich s mládežou s nedostatkom príležitostí, ktoré sa okrem

množstva iných aktivít snažia napĺňať aj dopyt mladých po kultúre. Práve spolupráca s nimi môže
túto tému ďalej posúvať a otvárať nové možnosti v programe Inklúzia.

Projektový tím: Ester Lomová, Laco Oravec, Andrej Návojský, Zuza Bošeľová
Donor: Ministerstvo kultúry SR

ZLOŽENIE TÍMU

Správna rada
Predsedníčka: Eva Salnerová
Členovia: Martin Bútora, Andrej Findor, Egon Gál, Peter Tatár, Inge Vagačová, Monika Vrzgulová
Dozorná rada: Marko Vrzgula, Peter Kaščák
Správkyňa nadácie a výkonná riaditeľka: Martina Felix Maženská
Programové pracovníčky a pracovníci
Programový riaditeľ: Laco Oravec
Tím: Zuzana Bošeľová, Martin Brix, Peter Dráľ, Adriana Findorová, Nina Galanská, Jana N. Hradská,
Peter Leponi, Ester Lomová, Andrej Návojský, Michal Valach
Finančná manažérka: Helena Roglová
Účtovník: Andrej Mihálik
Adresa
Panenská 4
811 03 Bratislava
Slovenská republika
tel: (421 7) 544 335 52, 544 315 93,
fax: (421 7) 544 335 52
e-mail: nms@nadaciams.sk
www.nadaciamilanasimecku.sk

B) ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV ZAHRNUTÝCH V NEJ A VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

V prílohe prikladáme Správu nezávislého audítora, ktorá obsahuje jeho výrok, ako aj Súvahu
a Výkaz ziskov a strát.

  

 

  

























































  

 

  



















































































  

 

  










































































  

 

  



































































































  

 

  





















































































Čl. I.
Všeobecné údaje
(1)

Meno a priezvisko FO alebo názov PO, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:
Nadácia Milana Šimečku

(2)

Trvalý pobyt alebo sídlo:

Panenská 4

Dátum založenia:

19.02.1991

Dátum zriadenia:

19.02.1991

Štatutárne, dozorné a iné orgány:
Meno, priezvisko, (obch. meno) člena
Martina Maženská

(3)

Názov orgánu

Poznámka

správca nadácie

Eva Salnerová

správna rada

Ingrid Vagačová Antalová

správna rada

Martin Bútora

správna rada

Peter Tatár

správna rada

Monika Vrzgulová

správna rada

Egon Gál

správna rada

Balasz Jarabík

správna rada

Peter Kaščák

dozorná rada

Marko Vrzgula

dozorná rada

Opis činnosti na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti ak ju účtovná jednotka vykonáva:
Účelom nadácie je v duchu filozofického odkazu Milana Šimečku podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie,
kultúry, humanity a občianskej spoločnosti. Nadácia sa zameriava najmä na sprostredkovanie demokratického poznania a vzdelania
všetkým, ktorí o to prejavia záujem, najmä príslušníkom mladej generácie. V rámci účelu, na ktorý bola nadácia zriadená, bude
podporovať vzdelávaciu, publikačnú, výchovnú, vydavateľskú, výskumnú a odborno-poradenskú činnosť, ktorá prispieva k šíreniu
a utvrdzovaniu demokratických hodnôt v spoločnosti a k uplatňovaniu mravných princípov v politike. Bude podporovať aktivity
zamerané na porozumenie a spoluprácu medzi národmi, národnosťami a etnickými skupinami, s osobitným dôrazom na rozvoj československých vzťahov.

(4)

(5)

Priemerný počet zamestnancov a dobrovoľníkov počas účtovného obdobia:
Bežné ÚO

Bezprostredne
predchádzajúce ÚO

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

6

5

z toho počet vedúcich zamestnancov

0

0

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou

0

0

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre
účtovnú jednotku počas účtovného obdobia

0

0

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky:

BEZ NÁPLNE

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1)

Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

(2)

Zmeny účtovných zásad a metód:

x áno

nie

Účtovné metódy a zásady boli aplikované v rámci platného zákona o účtovníctve, s osobitosťami:
BEZ NÁPLNE
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(3)

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:
Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok
1.

Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný podnik oceňoval obstarávacou cenou v zložení:
x obstarávacia cena vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení:
dopravné

provízie

skonto

poistné

clo

Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou výrobou
Zásoby vytvorené vlastnou výrobou podnik oceňoval vlastnými nákladmi
x podľa skutočnej výšky nákladov, v zložení:
x priame náklady
x časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním
Podnik oceňoval peňažné prostriedky, ceniny, pohľadávky, záväzky
Peňažné prostriedky a ceniny, pohľadávky pri ich vzniku, záväzky pri ich vzniku oceňoval menovitou hodnotou.
Podnik nenakupoval v danom roku dlhodobý hmotný majetok
Podnik netvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok ani dlhodobý hmotný majetok
Podnik v bežnom roku nevlastnil cenné papiere.
Podnik neprijal žiadny darovaný majetok
Podnik nemá novozistený majetok pri inventarizácii
(4)

Spôsob zostavenia odpisového plánu dlhodobého majetku:
x Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:
Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z požiadavky zákona 431/2002 dodržiavala sa zásada jeho
odpísania v účtovníctve najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého
nehmotného majetku sa nerovnajú.
x

Odpisový plán účtovných odpisov nehmotného majetku vychádzal z toho, že vzal za základ spôsob odpisovania podľa
daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku sa rovnajú.

x Odpisový plán bol ovplyvnený týmito rozhodnutiami:
Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom, v ktorom vychádzal z
predpokladaného opotrebenia zaraďovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania. Odpisové
sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa nerovnajú.
x Odpisový plán účtovných odpisov hmotného majetku podnikateľ zostavil interným predpisom tak, že za základ vzal metódy
používané pri vyčísľovaní daňových odpisov. Odpisové sadzby pre účtovné a daňové odpisy podnikateľa sa rovnajú.
(5)

Zásady pre zohľadnenie zníženia majetku:

BEZ NÁPLNE
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Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
(1)

Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie:
Nehmotné výsledky
z vývojovej
a obdobnej činnosti

Prvotné ocenenie - stav na
začiatku bežného ÚO

Softvér

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok

Oceniteľné práva

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý nehmotný
majetok

Spolu

725

2 000

2 725

Stav na konci bežného ÚO

725

2 000

2 725

Oprávky – stav na začiatku
bežného ÚO

725

2 000

2 725

725

2 000

2 725

Stav na začiatku bežného ÚO

0

0

0

Stav na konci bežného ÚO

0

0

0

prírastky
úbytky
presuny

prírastky
úbytky
Stav na konci bežného ÚO
Opravné položky – stav na
začiatku bežného ÚO
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného ÚO
Zostatková hodnota
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Pozemky

Prvotné ocenenie stav na začiatku
bežného ÚO

Umelecké
diela
a zbierky

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

3 523

4 137

7 660

Stav na konci bežného
ÚO

3 523

4 137

7 660

Oprávky – stav na
začiatku bežného ÚO

3 523

4 137

7 660

3 523

4 137

7 660

0

0

0

0

0

0

prírastky
úbytky
presuny

prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
ÚO
Opravné položky –
stav na začiatku
bežného ÚO
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
ÚO
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
bežného ÚO
Stav na konci bežného
ÚO
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(2)

Prehľad o dlhodobom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:

BEZ NÁPLNE
(3)

Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku:

BEZ NÁPLNE
(4)

Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a
o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku:

BEZ NÁPLNE
(5)

Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia
a zúčtovania:

BEZ NÁPLNE
(6)

Významné položky krátkodobého finančného majetku a jeho ocenenie reálnou hodnotou:
Krátkodobý finančný majetok

Stav na konci bežného ÚO

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho ÚO

361

4

30 648

16 510

Pokladnica
Ceniny
Bežné bankové účty
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou
ako jeden rok
Peniaze na ceste

-350

Spolu
(7)

30 659

16 514

Opravné položky k zásobám:

BEZ NÁPLNE
(8)

Významné pohľadávky v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť:
názov

Hodnota BO

Hodnota PO

Hlavná činnosť
Preddavky na nájomné

13 584

11 595

Spolu

13 584

11 595

0

0

Podnikateľská činnosť

Spolu
(9)

Opravné položky k pohľadávkam:

BEZ NÁPLNE
(10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:
Stav na konci
bežného ÚO
Pohľadávky do lehoty splatnosti

bezprostredne predchádzajúceho ÚO
72 361

131 243

72 361

131 243

Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu

(11) Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:
Významné položky nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Web stránky
Software – aktualizácie
Poistenie – majetok

Suma
BO

PO
58

162

0

436

70

70
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(12) Zmena vlastných zdrojov krytia majetku:
Stav na začiatku
bežného ÚO

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

Stav na konci
bežného ÚO

Imanie a fondy
Základné imanie

6 639

6 639

z toho:
nadačné imanie
v nadácii

6 639

6 639

vklady zakladateľov
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa
osobitného predpisu
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

84 647

-33 848

164

50 635

Výsledok hospodárenia
za ÚO

-28 760

-34 897

-28 760

-34 897

62 526

-68 745

- 28 596

22 377

Spolu

Stav na začiatku
predchádzajúceho ÚO

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

Stav na konci
predch. ÚO

Imanie a fondy
Základné imanie

6 639

6 639

z toho:
nadačné imanie
v nadácii

6 639

6 639

vklady zakladateľov
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa
osobitného predpisu
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

57 503

27 308

164

84 647

Výsledok hospodárenia
za ÚO

27 308

-28 760

27 308

-28 760

Spolu

91 450

1 452

27 472

62 526

-

Počas bežného ÚO boli vykonané opravy chýb minulých účtovných období a tieto opravy boli prenesené do VI. Opravované boli v minulých
rokoch nesprávne vyčíslené výšky čerpania:
Projekt – Rozvoj vzdelávania a pripomínania holokaustu – 330 EUR
Projekt – Študenti po stopách totality - Bola normalizácia nenormálna? – 1 620 EUR
Projekt – Nové menšiny v obrazoch – 1 498 EUR
Projekt – Program Evropa pro občany – 335 EUR
Projekt – E-learning – 1 567 EUR
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(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach:
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce ÚO

Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu
Prídel do fondu reprodukcie
Prídel do rezervného fondu
Prídel do fondu tvoreného zo zisku
Prídel do ostatných fondov
Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné
Účtovná strata

28 760

Vysporiadanie účtovnej straty
Zo základného imania
Z rezervného fondu
Z fondu tvoreného zo zisku
Z ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

28 760

Iné
(14) Opis a výška cudzích zdrojov:
a) Tvorba a použitie rezerv:
Druh rezervy

Stav na začiatku
bežného ÚO

Tvorba rezerv

Použitie rezerv

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Stav na konci
bežného ÚO

Jednotlivé druhy
krátkodobých zákonných
rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých
zákonných rezerv
Zákonné rezervy spolu
Rezerva na audit

1 440

1 440

1 440

1 440

12 356

12 547

12 356

12 547

Ostatné rezervy spolu

13 796

13 987

13 796

13 987

Rezervy spolu

13 796

13 987

13 796

13 987

Rezerva na nájomné
Jednotlivé druhy dlhodobých
ostatných rezerv

b) Významné položky na účtoch 325 . Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky:
Záväzok
Poskytnutý príspevok inej ÚJ – podiel na grante

Suma
19 904
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c),d) Záväzky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:
Stav na konci

Druh záväzkov

bežného ÚO

bezprostredne predchádzajúceho ÚO

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka

39 492

14 751

Krátkodobé záväzky spolu

39 492

14 751

1 002

966

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do
piatich rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť
rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

1 002

966

40 494

15 717

e) Záväzky zo sociálneho fondu:
Sociálny fond

Bežné ÚO

Bezprostredne predchádzajúce ÚO

Stav k prvému dňu ÚO
Tvorba na ťarchu nákladov

966

799

36

167

1 002

966

Tvorba zo zisku
Čerpanie
Stav k poslednému dňu ÚO
f)

Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci:

BEZ NÁPLNE
g) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období:
BEZ NÁPLNE
(15) Významné položky výnosov budúcich období:
Položky výnosov budúcich
období z dôvodu
bezodplatne nadobudnutého
dlhodobého majetku

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho ÚO

Prírastky

Stav na konci
bežného ÚO

Úbytky

dlhodobého majetku obstaraného
z dotácie
dlhodobého majetku obstaraného
z finančného daru
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo
z prostriedkov Európskej únie

0

6 044

0

6 044

74 244

17 750

49 436

42 559

dotácie z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku
grantu
podielu zaplatenej dane
dlhodobého majetku obstaraného
z podielu zaplatenej dane
Stav na konci bežného ÚO je tvorený:

grant od International Holocaust – IHRA – 24 809,grant od MZVaEZ SR - Medzinárodná konferencia Genocídy Rómov v strednej Európe – 38,grant od Úrad vlády SR – Zapojenie sociálne znevýh. skupín do kultúrneho života na Slovensku – 4 831,grant od Úrad vlády SR – Rozvoj webstránky multikutli – 400,grant od Úrad vlády SR – Rómovia v lokálnych históriách – 776,grant od CLAIMS - Claims Conference – 4 000,grant od CLAIMS - E-Learning Course: Teaching about the Holocaust for Teachers – 3 750,grant od International Visegrad Fund – Discovering the Roma genocide in Central Europe – 10 000,-

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu:
BEZ NÁPLNE
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Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
(1)

Tržby za vlastné výkony a tovar:
názov

Hodnota BO

Hodnota PO

Hlavná činnosť
Refakturácia nákladov

9 914

4 439

Spolu

9 914

4 439

22

57

Podnikateľská činnosť
Predaj kníh
Predaj majetku
Spolu
(2)

0
57

Významné položky prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov:
Druh výnosu

Hodnota BO

Príspevky od iných organizácií

(3)

0
22

Hodnota PO
7 455

2 500

Dotácie a granty, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia:
Druh výnosu
Quality or Quantity
Nové menšiny v obrazoch, tónoch a naživo
Program Evropa pro občany
Ako na chudobu?
Študenti po stopách totality - Bola normalizácia nenormálna?

Hodnota BO

Hodnota PO

21 999

41 227

7 699

57 224

920

0

4 803

0

4 615

16 560

IHRA

14 720

0

E-Learning

11 052

3 750

Anne Frank - History for Today

19 782

4 000

E-Learning

11 052

3 750

Úrad vlády – MIX2

2 500

0

330

15 000

Študenti po stopách totality - Bola normalizácia nenormálna?

1 620

16 560

Anne Frank - History for Today

4 000

4 000

E-Learning Course

3 750

3 750

JOODS

3 000

0

O migrácii bez predsudkov

15 000

0

Medzinárodná konferencia Genocídy Rómov v strednej Európe

10 000

0

107 982

0

Cudzinci na 11. ročníku festivalu fjúžn

3 000

0

www.multikulti.sk

3 000

0

Prístup mladých ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením kultúre

2 500

0

Svetový deň utečencov

1 000

0

Anna Franková - odkaz dejín dnešku

2 000

0

Holokaust ako nástroj výchovy

3 000

0

Genocída Rómov počas 2. svetovej vojny

7 000

0

Vrba Wetzler Memorial 2016

2 000

0

Rozvoj vzdelávania a pripomínania holokaustu

Zapojenie sociálne znevýhodnených skupín do kultúrneho života na Slovensku

Farebná škola II.

5 500

0

10 000

0

Rozvoj webstránky multikutli

6 000

0

Rómovia v lokálnych históriách

4 000

0

ARS Bratislavensis

1 000

0

fjúžn 11

7 000

fjúžn 11

0
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Remember November 2016

2 500

0

Multikulti v tržnici

1 500

0

fjúžn 11

5 000

0

Dni Bratislavskej kaviarne

1 000

0

Claims Conference

4 000

0

E-Learning Course: Teaching about the Holocaust for Teachers

3 750

0

Dni Bratislavskej kaviarne

1 200

0

Discovering the Roma genocide in Central Europe

8 000

0

Projekt Prístup mladých ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením ku kultúre podporený Ministerstvom kultúry SR vo výške 2 500 EUR.
Trvanie projektu:18.3.2016 - 31.12.2016. Prijaté platby: 2 500 EUR dňa 04.05.2016.
Projekt Rómovia v lokálnych históriách podporený Úradom vlády SR vo výške 4 000 EUR. Trvanie projektu: 1.3.2016 – 31.12.2016. Prijaté platby:
4 000 EUR dňa 22.07.2016.
Projekt Discovering Roma Genocides in Central Europe podporený International Holocaust Remembrance Alliance vo výške 57 800 EUR. Trvanie
projektu: 01.01.2015 – 30.06.2017. Prijaté platby: 14 720 EUR dňa 12.10.2016.
Projekt Discovering Roma Genocides in Central Europe podporený International Visegrad Fund vo výške 10 000 EUR. Trvanie projektu:01.12.2016
– 30.06.2017. Prijaté platby: 8 000 EUR dňa 13.12.2016.
Projekt Genocída Rómov počas 2.svetovej vojny v strednej Európe podporený Úradom vlády vo výške 7 000 EUR. Trvanie projektu: 1.7.2016 .15.12.2016. Prijaté platby: 7 000 EUR dňa 22.07.2016.
Projekt Genocída Rómov počas 2.svetovej vojny v strednej Európe podporený Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí vo výške
10 000 EUR. Trvanie projektu: od 01.07.2016 do 31.12.2016. Prijaté platby: 10 000 EUR dňa 22.09.2016.
Projekt Holokaust ako nástroj výchovy k postojom podporený Joods Humanitair Fonds vo výške 7 500 EUR. Trvanie projektu: 2016 - 2017. Prijaté
platby: 3 000 EUR dňa 21.12.2016.
Projekt Holokaust ako nástroj výchovy k postojom podporený Úradom vlády vo výške 3 000 EUR. Trvanie projektu: 1.1.2016 – 30.6.2016. Prijaté
platby: 3 000 EUR dňa 22.07.2016.
Projekt Holokaust ako nástroj výchovy k postojom podporený Conference on Jewish material claims against Germany, Inc vo výške 7 500 EUR.
Trvanie projektu: 01.08.2016 – 31.07.2017. Prijaté platby: 7 500 EUR dňa 23.06.2016.
Projekt Anna Franková - Odkaz dejín dnešku podporený Úradom vlády vo výške 2 000 EUR. Trvanie projektu: 1.3.2016 – 31.12.2016. Prijaté
platby: 2 000 EUR dňa 22.07.2016.
Projekt Anna Franková - Odkaz dejín dnešku podporený Conference on Jewish material claims against Germany, Inc. vo výške 8 000 EUR. Trvanie
projektu: 01.08.2016 – 31.07.2017. Prijaté platby: 4 000 EUR dňa 23.09.2016.
Projekt Dni bratislavskej kaviarne podporený Nadáciou ZSE vo výške 1 000 EUR. Trvanie projektu: 11-12/ 2016. Prijaté platby: 1 000 EUR dňa
14.9.2016.
Projekt Vrba Wetzler Memorial podporený Úradom vlády SR vo výške 2 000 EUR. Trvanie projektu 1.5.2016 – 30.9.2016. Prijaté platby: 2 000 EUR
dňa 22.7.2016.
Projekt Vrba Wetzler Memorial 2015 – Zborník podporený J&T vo výške 7 000 EUR. Trvanie projektu: 1.4.2016 – 31.3.2017. Prijaté platby: 7 000
EUR dňa 7.6.2016.
Projekt Remember November 2016 podporený Bratislavským samosprávnym krajom vo výške 2 500 EUR. Trvanie projektu: október – november
2016. Prijaté platby: 2 500 EUR dňa 10.8.2016.
Projekt International Youth Conference to Prepare Content for Web Tools Combating Antisemitism and other forms of Discrimination podporený
Anne Frank House/ EACA vo výške 13 368 EUR. Trvanie projektu 1.12.2016 – 31.12.2017. Prijaté platby: 2 228 EUR dňa 21.12.2015 a 1 512 EUR
v júni 2016 (fa poslaná 20.5.2016).
Projekt Dni Bratislavskej kaviarne, koncerty, diskusie, scénické čítania podporený Ars Bratislavensis vo výške 1 200 EUR. Trvanie projektu od
októbra 2016 do 31.12.2016. Prijaté platby: 1 200 EUR dňa 2.12.2016.
Projekt www.multikulti.sk podporený Ministerstvom kultúry SR vo výške 3 000 EUR. Trvanie projektu 18.3.2016 – 31.12.2016. Prijaté platby: 3 000
EUR.
Projekt Cudzinci na 11. ročníku fjúžn podporený Ministerstvom kultúry SR vo výške 3 000 EUR. Trvanie projektu 18.3.2016 – 31.10.2016. Prijaté
platby: 3 000 EUR dňa 4.5.2016.
Projekt Farebná škola II. podporený Úradom vlády SR vo výške 5 500 EUR. Trvanie projektu: 1.3.2016 – 31.12.2016. Prijaté platby: 5 500 EUR dňa
22.7.2016.
Projekt fjúžn 11. ročník podporený Úradom vlády SR vo výške 10 000 EUR. Trvanie projektu: 1.2.2016 – 30.6.2016. Prijaté platby: 10 000 EUR dňa
22.7.2016.
Projekt Fjúžn 11 podporený Fondom na podporu umenia vo výške 7 000 EUR. Trvanie projektu: 1.1.2016 – 30.5.2016. Prijaté platby: 7 000 EUR
dňa 12.8.2016.
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Projekt Fjúžn 11 podporený Bratislavským samosprávnym krajom vo výške 5 000 EUR. Trvanie projektu: ... do 15.12.2016. Prijaté platby: 5 000
EUR dňa 10.8.2016.
Projekt Rozvoj webstránky a www.multikulti.sk a Multimapy podporený Úradom vlády SR vo výške 6 000 EUR. Trvanie projektu: 1.1.2016 –
30.12.2016. Prijaté platby: 6 000 EUR dňa 22.7.2016.
Projekt Zapojenie sociálne znevýhodnených skupín do kultúrneho života podporený Úradom vlády – Granty EHP a Nórska vo výške 149 974 EUR.
Trvanie projektu: 19.5.2016 – 30.4.2017. Prijaté platby: 107 982 EUR dňa 30.5.2016.
Projekt Multikulti v tržnici podporený Bratislavským samosprávnym krajom vo výške 1 500 EUR. Trvanie projektu: 01.04.2016 – 30.12.2016. Prijaté
platby: 1 500 EUR dňa 10.8.2016.
Projekt Svetový deň utečencov podporený OSF vo výške 1 000 EUR. Trvanie projektu: 15. – 30. júna 2016. Prijaté platby: 1 000 EUR dňa 28.6.2016.
Projekt O migrácii bez predsudkov podporený Ministerstvom zahraničných vecí SR vo výške 15 000 EUR. Trvanie projektu: 1.4.2016 – 31.12.2016.
Prijaté platby: 15 000 EUR dňa 14.9.2016.
(4)

Významné položky finančných výnosov:
Položky výnosov

Hodnota BO

Hodnota PO

Kurzové zisky celkom:
Z toho: kurzové zisky účtované ku koncu obdobia

52

5 212

0

4 155

1

3

Iné:
Úroky
(5)

Významné položky nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov:
Položky nákladov

Hodnota BO

Hodnota PO

Účtovnícke služby

4 440

4 440

Servisné práce PC

3 064

2 804

Asistentské služby

6 369

7 591

Mzdové náklady

8 521

32 208

39 872

36 131

Náklady účastníkov
(6)

Použitie podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie:
Účel použitia podielu zaplatenej dane

Použitá suma z bezprostredne
predchádzajúceho ÚO

Použitá suma bežného
ÚO

1 635

13 860

Podpora vzdelávania – festival Fjuzn
Zostatok podielu zaplatenej dane bežného ÚO
(7)

Významné položky finančných nákladov:
Položky nákladov
Kurzové straty celkom:
V tom kurzové straty zaúčtované ku koncu obdobia

Hodnota BO

Hodnota PO
538

14

0

0

40

56

Iné:
Poplatky - BÚ
(8)

Náklady vynaložené v súvislosti s auditom účtovnej závierky:
Jednotlivé druhy nákladov za
overenie účtovnej závierky

Suma
1 440,00

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Spolu

1 440,00
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Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
(1)

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky:

BEZ NÁPLNE

Čl. VI
Ďalšie informácie
(1)

Iné aktíva:

BEZ NÁPLNE
(2)

Iné pasíva:

BEZ NÁPLNE
(3)

Významné položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe:

BEZ NÁPLNE
(4)

Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky:

BEZ NÁPLNE
(5)

Významné skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia:

BEZ NÁPLNE
(6)

Významné skutočnosti, ktoré nastali v porovnaní s minulým účtovným obdobím:

Niektoré údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie boli pozmenené pre ich lepšiu porovnateľnosť s údajmi uvedenými v bežnom
účtovnom období. Zmena v prezentácii porovnateľných údajov nemala dopad na celkovú výšku aktív, vlastného imania a výsledku hospodárenia v
predchádzajúcom období.
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C) PREHĽAD PRÍJMOV (VÝNOSOV)
PODĽA ZDROJOV A ICH PÔVODU

Príjmy
Tržby z predaja služieb
Aktivácia materiálu a tovaru
Úroky
Kurzové zisky
Iné ostatné výnosy
Anne Frank Stichting
Člověk v tísni, o.p.s.
Fundacja Aktywnych Inycjatiw Rozwoju
Particip
Reading International Solidarity Centre
Slovenské národné divadlo
Nadácia otvorenej spoločnosti - OSF
ostatné
Predaj kníh
Predaj majetku
Výnosy z použitia fondu
Prijaté príspevky od iných organizácií, z toho:
Conference on Jewish Material Claims Against Germany
Reading International Solidarity Centre
Nadácia ZSE
Joods Humanitair Fonds
International Holocaust Remembrance Alliance
Nadácia otvorenej spoločnosti – OSF
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Dary
Dotácie
Ministerstvo kultúry
Ministerstvo zahraničných vecí
Úrad vlády
Bratislavský samosprávny kraj
Hlavné mesto SR Bratislava
Fond na podporu umenia
Granty
Ministerstvo vnútra SR
SPOLU

Spolu (v Eur)
0
278
1
52
12 125
3 913
1 159
350
2 000
840
746
125
2 992
22
0
0
49 927
15 500
3 650
1 000
7 500
21 277
1 000
13 860
7 455
89 986
8 500
24 962
38 324
9 000
2 200
7 000
67 049
67 049
240 755

D) PREHĽAD O DARCOCH
AK HODNOTA DAROV ALEBO VÝŠKA PROSTRIEDKOV OD TOHO ISTÉHO DARCU PRESAHUJE 331 EUR

Darca

suma (v Eur)

Nadácia J&T

7 000

Ľudia ľuďom, n.f.

410

E) PREHĽAD O FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH,
KTORÝM NADÁCIA POSKYTLA PROSTRIEDKY NA VEREJNOPROSPEŠNÝ ÚČEL, NA KTORÝ BOLA NADÁCIA ZALOŽENÁ,
A INFORMÁCIA, AKÝM SPÔSOBOM SA TIETO PROSTRIEDKY POUŽILI

PO/FO ktorej NMŠ poskytla prostriedky

suma (v Eur)

Fond CEMMAC, n.f.

4 000

YFU Slovensko, n.o.

3 928

F) CELKOVÉ VÝDAVKY (NÁKLADY)
V ČLENENÍ NA VÝDAVKY PODĽA JEDNOTLIVÝCH DRUHOV ČINNOSTÍ NADÁCIE
A OSOBITNE VÝŠKU VÝDAVKOV (NÁKLADOV) NA SPRÁVU NADÁCIE
VRÁTANE ROZHODNUTIA SPRÁVNEJ RADY PODĽA § 28 ODS. 1 A V ČLENENÍ PODĽA § 28 ODS. 2 A 3

Celkové náklady

spolu (v Eur)

Spotreba materiálu, z toho:

5 029

kancelárske potreby, spotrebný materiál

1 484

nákup kníh
nákup drobného majetku
iné
ostatné
Spotreba energie
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby, z toho:
prevádzkové (nájomné, vedenie účtovníctva, audítorské
služby, IT servis, asistentské služby, spravovanie webstránky)
manažment projektov
telekomunikačné náklady
aktivity (lektorovanie, cestovné, prenájom, ubytovanie,
realizácia predstavení, tlmočenie a preklad, licenčné zmluvy,
umelecké výkony a pod.)
ostatné služby na realizáciu aktivít (fotografovanie,
videoreport, tlač, produkcia a dramaturgia, organizačné
zabezpečenie podujatí a iné)
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Ostatné dane a poplatky
Ostatné pokuty a penále
Kurzové straty
Dary
Osobitné náklady
Manká a škody
Iné ostatné náklady
Tvorba fondov
Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám (dary)
Daň z príjmov
SPOLU

330
520
2 683
12
699
0
73
305
202 511
28 841
31 624
605
85 004
56 437
6 690
1 795
36
543
331
538
8 795
39 872
0
499
0
0
7 928
0
4
275 648

Náklady podľa druhov činnosti
program Rozmanitosť
program Inklúzia
program Pamäť
náklady na správu nadácie
SPOLU

spolu (v Eur)
168 753
6 308
71 497
29 090
275 648

Náklady na správu nadácie

maximálna suma*

reálne čerpanie (v Eur)

300

203

Propagácia verejnoprospešného účelu

6 000

5 387

Prevádzka nadácie

22 000

20 314

Odmena za výkon správcu

400

0

Náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu

200

0

Mzdové náklady

500

0

Iné náklady spojené s prevádzkou

5 000

3 186

SPOLU

34 400

29 090

Ochrana a zhodnotenie majetku

* Maximálna suma výdavkov na správu nadácie bola schválená správnou radou na jej zasadaní 16.9.2015.

G) ZMENY VYKONANÉ V NADAČNEJ LISTINE
A V ZLOŽENÍ ORGÁNOV,
KTORÉ NASTALI V HODNOTENOM OBDOBÍ

V nadačnej listine neboli vykonané žiadne zmeny.
V zložení orgánov nenastali žiadne zmeny.

H) ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE SPRÁVCU NADÁCIE
A INÉHO ORGÁNU, AK BOL NADAČNOU LISTINOU USTANOVENÝ

Správkyni nadácie nebola za výkon funkcie udelená žiadna odmena.

I) PREHĽAD O ČINNOSTI NADAČNÝCH FONDOV
SPOLU S PREHĽADOM O PROSTRIEDKOCH NADAČNÝCH FONDOV

Nadácia nemá zriadené žiadne nadačné fondy.

J) ĎALŠIE ÚDAJE
KTORÉ URČÍ SPRÁVNA RADA

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje do výročnej správy.

