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VZDELÁVANIE
ANNA FRANKOVÁ ODKAZ DEJÍN DNEŠKU
Vzdelávací projekt Anna Franková – Odkaz dejín dneš ku je určený pre
stredné školy. Má formu putovnej výstavy, ktorá sa približne na jeden mesiac
inštaluj e v priestoroch vybranej strednej školy. Po čas dvojdňového tréningu
vyškolíme študentov danej školy za kvalifikovaných sprievodcov výstavou.
Študentskí sprievodcovia sprevádzajú výstavou svoji ch spolužiakov, čím
realizuj ú tzv. rovesnícke vzdelávanie. Obsah výstav y tvorí životný príbeh
Anny Frankovej a jej rodiny, ktorá sa počas druhej svetovej vojny ukrývala
v Amsterdame ( 1942-1944). Výstava obsahovo stavia n a dejinách holokaustu
a

druhej

svetovej

vojny,

ale

zahŕňa

aj

širšiu

probl ematiku

rasizmu,

diskriminácie a ľudských práv v minulosti a súčasno sti. Výstavu a vzdelávací
program sme realizovali v roku 2018 na štyroch škol ách: Spojená škola
Novohradská v Bratislava, Gymnázium Púchov v Púchov e, Gymnázium
sv. Edity Steinovej v Košiciach, Gymnázium v Dubnic i nad Váhom.
Zároveň sme dokončili preklad a výrobu novej verzie výstavy pod názvom
„Nechajte ma byť takou, aká som - Životný príbeh An ny Frankovej“
a proj ektový tím absolvoval školenie v Anne Frank H ouse v Amsterdame.
Projektoví manažéri: Kristína Grečková
Projektový tím: Peter Leponi, Jana N. Hradská, Hela Roglová
Partneri: Anne Frank House (Amsterdam), Múzeum SNP (Banská B ystrica),
Inštitút terezínskej iniciatívy (Praha)
Donori:

The

Conference

on

Jewish

Material

Erasmus+
Trvanie projektu: január - december 2018

Claims

against

G ermany,
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VZDELÁVANIE
E - LEARNINGOVÝ KURZ
HOLOKAUST AKO NÁSTROJ
VÝCHOVY K POSTOJOM
E-learningový kurz Holokaust ako nástroj výchovy k postojom je určený pre
pedagógov
ústrednou

a

pedagogičky

témou

stredných

všetkých

lekcií

a

kurzu,

základných
ktoré

škôl .

však

Holokaust

s vojím

je

zameraním

prekračujú historický rámec tejto udalosti. Cieľom kurzu nie je duplikovať
faktografické poznatky, ale skôr doplniť vedomosti účastníkov a účastníčok a
naj mä sa zamerať na rozvoj praktických zručností vý učby témy holokaustu a
genocídy na základných a stredných školách. V aprí li roku 2018 sme úspešne
ukončili 4. ročník kurzu, ktorý sa začal v apríli ro ku 2017.
Evaluácia projektu v rámci projektového tímu a spol upracovníkov ukázala, že
j e nutné prispôsobiť obsahovú a organizačnú štruktú ru kurzu potrebám
učiteľov a učiteliek základných a stredných škôl. Z tohto dôvodu sme sa
rozhodli neotvárať 5.ročník kurzu v školskom roku 2 018/2019, ale radšej sa
venovať úprave jednotlivých lekcií a hľadaniu možno stí ako ponúknuť v
rámci

kurzu

viac

možností

na

rozvoj

metodických

a

p edagogických

zručností.
Projektoví manažéri: Kristína Grečková
Projektový tím: Andrej Návojský, Jana N. Hradská, Hela Roglová
Spolupracovníci: Slavomír Lesňák, Erich Mistrík, Adam Herceg
Partneri: Anne Frank House (Amsterdam), Múzeum SNP (Banská B ystrica),
Inštitút terezínskej iniciatívy (Praha)
Donori: The Conference on Jewish Material Claims against G ermany, JOODS
Jewish Humanitair Fonds, Fond na podporu kultúry ná rodnostných menšín,
Úrad vlády
Trvanie projektu: august 2017 - marec 2019
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VZDELÁVANIE
IWALKS ( HISTORY
CLASSES INSIDE OUT )
IWalks

je

prehraním

výnimočný

formát

audiovizuálnych

historickej

svedectiev

prehliadky

ľudí,

ktorí

m esta

pr ežili

spojený

holokaust,

s
na

tabletoch alebo smartfónoch. Tento vzdelávací nástr oj určený pre žiakov
posledných ročníkov základných škôl a stredných škô l vytvorilo USC Shoah
Foundation.

Nadácia

Milana

Šimečku

sa

v

spolupráci

s

regionálnymi

partnermi z Prahy, Maďarska, Poľska a Ukrajiny podu jala realizovať pilotný
slovenský projekt vzdelávacích prechádzok. Cieľom j e priblížiť študentom
udalosti a okolnosti, ktoré sa odohrávali na miesta ch, ktoré dôverne poznajú
a ktorými denne prechádzajú. V priebehu roku sme re alizovali učiteľský
seminár o projekte IWalks, vytvorili pilotnú prechá dzku v Bratislave a
ponúkli ju stredným školám i verejnosti.
V roku 2019 plánujeme dokončiť a realizovať prechád zku IWalks v meste
Košice.
Projektoví manažéri: Kristína Grečková
Projektový tím: Andrej Návojský, Adriana Findorová, Hela Roglová
Spolupracovníci: Andrej Čierny, Mária Harmaňošová, Viktor Pončák
Partneri: USC Shoah Foundation, Zachor Foundation
Donori: Visegrad Fond, JOODS Jewish Humanitair Fonds, Ars Bratislavensis
Trvanie projektu: január 2018 - december 2018
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VZDELÁVANIE
OBJAVOVANIE GENOCÍDY
RÓMOV A SINTOV V
STREDNEJ EURÓPE
V

roku

2018

sme

vytvorili

7

jazykových

mutácii

webs tránky

romasintigenocide.eu rómskej, slovenskej, českej, p oľskej, maďarskej,
rumunskej a chorvátskej).
Počas 2. svetovej vojny bolo v dôsledku rasovej nen ávisti v koncentračných
a pracovných táboroch zavraždených približne pol mi lióna Rómov a Sintov.
Táto genocída zostáva do dnešnej doby pomerne nezn áma.
Pri preklade do rómskeho jazyka sme po konzultáciac h s našimi
zahraničnými partnermi ako odborníkmi a kolegami zv olili dialekt
Romungro, teda stredoeurópsky dialekt, zrozumiteľný pre väčšinu skupín
rómskeho

etnika

v

strednej

Európe.

Jazykové

verzie

poskytuj ú

dôležité informácie webstránky pre odborníkov v obl asti vzdelávania,
vysokoškolských a stredoškolských pedagógov, mimovl ádne organizácie ak
o aj verejnosť a zvýšili povedomie o tejto historic kej udalosti.
Projektoví manažéri: Kristína Grečková, Peter Leponi
Projektový tím: Andrej Návojský, Nina Galanská
Partneri: erinnern. at
Donori:

International

Holocaust

Remembrance

Visegrad Fund, Úrad vlády
Trvanie projektu: január 2015 - júl 2018

Alliance,

Inter national
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VZDELÁVANIE
ŠTUDENTI PO STOPÁCH
TOTALITY – ÚTEK ZA OPONU
Remember November v Bratislave. Podujatie organizuj e Nadácia Milana
Šimečku pravidelne pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie. Žiaci a žiačky
mali

možnosť

predstaviť

svoje

výstupy

dvom

triedam

bratislavských

stredných škôl symbolicky v priestore Umeleckej bes edy, a v priestoroch
občianskeho združenia Mareena.
Divadelný

tím

študentov

sa

pod

vedením

kreatívneho

producenta

a

divadelníka Mariána Prevendarčíka zameral na súčasn ú emigráciu mladých
ľudí

do

zahraničia.

V

unikátnom

divadelnom

predstav ení

Remember

November - Revolutions Reloaded, ktoré pripravili, vyjadrili svoj pocit zo
spoločnosti, krajiny a ľudí a hľadali odpoveď na ot ázku: „Emigrovať, alebo
zostať?“ Premiéra sa uskutočnila dňa 17. novembra v Bratislave počas
slávnostného podujatia Remember November v Bratisla ve najskôr pre žiakov
a žiačky z výskumných tímov a následne pre verejnos ť.
Projektoví manažéri: Kristína Grečková
Projektový tím: Andrej Návojský, Nina Galanská, Anna Jacková, Hele na
Roglová
Spolupracovníci:

Laco

Oravec,

Mirka

Bobáková,

Jozef

Tancer,

Bojková, Marián Prevendarčík, Dominik Jursa
Donori : Ministerstvo spravodlivosti SR, US Embassy, Nadácia ESET
Trvanie projektu: február 2018 - december 2018

Alžbeta
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VZDELÁVANIE
ZISŤOVANIE DOPADU
MULTIKULTÚRNEJ VÝCHOVY NA
POSTOJE ŽIAKOV
Projekt, ktorého termín realizácie bol 1. 3. 2017 – 31. 3. 2018 sa zameriaval na
tri hlavné ciele: Posilnenie metodiky zisťovania po stojov a multikultúrnej
výchovy ( MKV) na osobnostnom prístupe – projekt umožnil lepšie nastavenie
vzdelávacích aktivít v základných školách a overeni e zmeny postojov v
témach rozmanitosti a vnímania národnostných a inýc h menšín.
Zlepšenie zručností učiteľov v témach menšín, posto jov a rozmanitosti –
proj ektu sa podarilo ponúknuť aktivity, ktoré menia „stereotypy myslenia“ a
ponúkajú tým inú, zážitkovú optiku na témy stereoty pov, práce s rozmanitou
skupinou a odbúrania stereotypov.
Overenie metodických príručiek Farebná škola I. a I I. – projekt umožnil
overiť ich kvalitatívny dopad priamo v školách. Výs tupy nás presvedčili, že
takto nastavená MKV mení postoje žiakov a prináša z ážitkové metódy.
„Prínos projektu pre pedagogickú prax hodnotím veľmi pozitívne, odporúčam projekt aj iným
kolegom.“ Dajána Špegárová, ZŠ Poproč
„Účasť na projekte pomohla:
- pri rozvoji emocionálnej stránky detí,
- podporil sa rozvoj komunikačných schopností a zr učností,
- prežívanie jednotlivých situácií ovplyvnilo ich pohľad na ľudí
- deti si viac uvedomili rozmanitosť ľudských kult úr a potrebu tolerancie,
- pedagógovia využívali nové aktivity a materiály zážitkovou formou“.
Adriana Parimuchová, ZŠ Slovinky

Projektoví manažéri: Andrej Návojský
Projektový tím: Nina Galanská, Adriana Findorová
Donori :

Úrad

vlády

Slovenskej

republiky

národnostných menšín 2017
Trvanie projektu: marec 2017 - marec 2018

v

rámci

programu

Ku ltúra
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VZDELÁVANIE
GLOBPOST - ZAČLEŇOVANIE PRINCÍPOV A
POSTOJOV KU GLOBÁLNYM TÉMAM DO
VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA
V priebehu roka 2018 sme pokračovali, s mierne obme neným a doplneným
proj ektovým tímom, v realizácii projektu GlobPost, ktorého cieľom je zvýšiť
kvalitu a dopad globálneho vzdelávania v príprave š tudentov vysokých škôl,
so špeciálnym zameraním na zisťovanie a formovanie ich postojov ku
globálnym témam. Po úvodnom tréningu a konzultáciác h vypracovali šiesti
spolupracujúci pedagógovia z Fakulty pedagogiky UMB v Banskej Bystrici.
individuálne

plány

zisťovania

pedagogického

dopadu,

ktoré

boli

spripomienkované metodikmi projektu.
Na začiatku zimného semestra akademického roka 2018 /2019 pedagógovia
použili navrhnuté a skonzultované zisťovacie nástro je za účelom úvodného
zisťovania postojov v rámci štyroch rôznych predmet ov, piaty predmet bude
zaradený do výučby v letnom semestri. Na základe vý sledkov svojich zistení
a po konzultáciách s metodikmi projektu zaradili do vyučovacieho procesu
intervenčné aktivity s cieľom vplývať na postoje št udentov v rozličných
témach z oblasti globálneho vzdelávania.
Projekt bude pokračovať aj v roku 2019, kedy pedagó govia spracujú svoje
skúsenosti do prípadových štúdií, ktoré budú spríst upnené širokej verejnosti
a diseminované na ďalších vysokých školách.
Projektoví manažéri: Marianna Dudášová
Projektový tím: Andrej Návojský, Viktor Pončák, Peter Dráľ, Nina G alanská
Partneri: Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici
Donori :

Slovenská

agentúra

pre

medzinárodnú

(SAMRS)
Trvanie projektu: február 2018 - december 2018

rozvojovú

spolu prácu
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VZDELÁVANIE
ROZMANITÉ ŠKOLY
Cieľom

projektu,

ktorý

sme

rozbehli

interkultúrne vzdelávanie (IKV) na

v

auguste

2018,

je

inovovať

prvom a druhom stupni základných škôl

o osobnostný prístup, ktorý umožňuje lepšie uchopen ie tém identity,
stereotypov a predsudkov. Osobnostný prístup reflek tuje fakt, že identity
ľudí z rôznych krajín sú rozmanité a menia sa pod v plyvom rôznych faktorov
(času, prostredia, sú sociálne a kultúrne podmienen é).
Hlavnými výstupmi projektu budú učebné plány piloto vané na základných
školách a intenzívny vzdelávací program pre učiteľo v zameraný na IKV na
osobnostnom prístupe. Súčasťou bude úvodný tréning, priebežný seminár
a záverečná konferencia, analýza obsahu jednotlivýc h predmetov a príprava
učebných

plánov,

ktoré

reflektujú

témy

IKV

tak,

aby

neprehlbovali

stereotypy a predsudky k iným kultúram, ale aby bol i citlivejšie k rôznym
kontextom.
V roku 2018 sme v projekte spolupracovali s ôsmimi školami, hlavnými
aktivitami bol úvodný tréning a následne školské se mináre v jednotlivých
školách pre 50 pedagógov, pri ktorých sme nastavili aktivity interkultúrneho
vzdelávania na druhý polrok 2018/2019.
Projektoví manažéri: Marianna Dudášová
Projektový tím: Andrej Návojský
Donori :

Slovenská

agentúra

pre

medzinárodnú

(SAMRS)
Trvanie projektu: august 2018 - september 2019

rozvojovú

spolu prácu
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VZDELÁVANIE
STORIES THAT MOVE
V rámci dlhodobej spolupráce s Anne Frank House v A msterdame a partnermi
z

ďalších

piatich

európskych

krajín

vyvinula

nadáci a

medzinárodný

vzdelávací portál Stories that Move. Portál obsahuj e autentické príbehy a
skúsenosti mladých ľudí o predsudkoch a rôznych for mách diskriminácie,
ako

aj

interaktívne

vzdelávaní.

Portál

aktivity

bol

využiteľné

vyvinutý

v

vo

formálno m

projekte

Online

i

neformálnom

L earning

Tool

on

Antisemitism and Other Forms of Discrimination.
Vo febrári 2018 sa v Bratislave uskutočnil seminár pre učiteľov základných
a stredných škôl. V júni 2018 sa uskutočnila konfer encia v Berlíne, na ktorej
bol

vzdelávací

mládežníckych
partneri

protál

predstavený

pracovníkov,

naďalej

pokračujú

medzinárodnému

výskumníkov
v

i

spolupráci

tvorcov
a

pu bliku
po litiky.

spracováv aní

učiteľov,
Projektoví

vzdelávacích

obsahov, ktoré reflektujú špecifické témy pre jedno tlivé krajiny.
Projektoví manažéri: Peter Dráľ
Projektový tím: Nina Galanská
Partneri: Anne Frank House, International School of Amsterdam , Eagerly
Internet, Anne Frank Zentrum, errinern. at, Zachor F oundation, Pedagogická
univerzita v Krakowe, MART
Donori :

Európska

komisia,

Veľvyslanectvo

Holandského

Slovensku
Trvanie projektu: september 2015 - august 2018

kráľov stva

na
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AKTÍVNE OBČIANSTVO
VRBA WETZLER MEMORIAL 2018
Vrba

Wetzler

Memorial

je

spomienkový

pochod

po

stopách

dvoch

slovenských Židov Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu, ktorým sa v roku 1944
podarilo utiecť z Auschwitz-Birkenau, aby podali sp rávu o vyhladzovacej
mašinérii. Pochod začína v Auschvitzi a končí v Žil ine.
Priebeh 4. ročníka pochodu bol spracovaný vo forme krátkej reportáže, ktorá
predstavuje ciele a priebeh pochodu, a môže byť vyu žitá na osvetové a
propagačné účely. Kamerové záznamy z jednotlivých m iest budú zároveň
využité na vytvorenie webstránky s interaktívnou ma pou úteku Alfréda
Wetzlera a Rudolfa Vrbu. Vďaka interaktívnej mape b ude môcť široká
verej nosť virtuálne sledovať približnú trasu, akou v roku 1944 išli aj Vrba s
Wetzlerom, a po ktorej idú účastníci pešej púte Vrb a-Wetzler Memorial.
Webstránka bude laickej verejnosti popularizačnou f ormou približovať ich
životné

osudy,

priebeh

ich

úteku

ako

aj

význam

sprá vy

o

masovom

vyvražďovaní v Auschwitzi, ktorú napísali v bývalýc h priestoroch žilinského
starobinca.

Obsahovo

budú

webstránku

dopĺňať

fotogr afie

a

videá

z

augustového pochodu. Interaktívna mapa ponúka atraktívny spôsob, akým sa
dá o minulosti informovať pútavou formou. V budúcno sti plánujeme využiť
webstránku aj pre edukačné účely, pretože téma holo kaustu je aktuálna aj 75
rokov po hrdinskom úteku dvoch slovenských Židov.
Projektoví manažéri: Anna Jacková
Projektový tím: Nina Galanská, Kristína Grečková
Spolupracovníci: Dominik Jursa
Partneri: ICEJ Slovensko, Stanica Záriečie Žilina
Donori : Fond na podporu kultúry národnostných menšín
Trvanie projektu: marec 2018 - marec 2019
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AKTÍVNE OBČIANSTVO
EMPOWERING COMMUNITIES IN
EUROPE / POSILŇOVANIE KOMUNÍT
V EURÓPE
Projekt kofinancovaný
Council a

Európskou komisiou rok a pol viedol poľský British

reagoval na nárast xenofóbie, intoleranc ie a diskriminácie

v

Európe namierenej predovšetkým voči migrantom a ute čencom. Cieľom
proj ektu

bolo

interkultúrny

dekonštruovať
dialóg

a

proces

vzájomné

stigmatizácie

porozumenie

mi grantov,

najmä

posilniť

p rostredníctvom

lokálnych workshopov a konkrétnych komunitných akti vít.
Ťažiskom projektu boli lokálne tréningy Buď zmenou! s cieľom pripraviť
lokálnych lídrov a líderky na realizáciu konkrétnyc h komunitných aktivít
(social actions). Práve tie podľa metodológie Activ e Citizens, ktorá tvorila
základ worhshopov, smerujú k posilňovaniu zodpovedn osti jednotlivcov za
stav svojich komunít, a tak aj celej spoločnosti. L ektorky a lektor Nadácie
Milana Šimečku viedli dva lokálne worshopy pre 27 ú častníkov a účastníčok,
ktorí v nasledujúcich týždňoch zrealizovali komunit né aktivity v rámci
proj ektovej fázy Me - You – We. Na Slovensku prebeh lo v prvej polovici roka
2018 celkovo 10 komunitných aktivít v rôznych mestá ch zdôrazňujúcich
zmysluplnosť prepájania komunít (raňajky v komunitn om centre, športové
poduj atia s cudzincami, séria fotografií ilustrujúc ich život cudzincov na
Slovensku, aktivity pripravené k Svetovému dňu uteč encov). Na konferencii
v Sofii (jún 2018), ktorá projekt uzatvárala, sa zú častnili dvaja zástupcovia
lektorského tímu a dvaja realizátori tzv. social ac tions, ktorí prezentovali
výstupy projektu za Slovensko.
Projektoví manažéri: Zuzana Bošeľová
Projektový tím: Andrej Návojský, Nina Galanská
Spolupracovníci : British Council (Poľsko), Consiliul National Roman pentru
Refugiati (Rumunsko) , Menedék (Maďarsko), Instytut Spraw Publicznych
(Poľsko), Centar za mirovne studije (Chorvátsko), М улти култи колектив
(Bulharsko) , Člověk v tísni (Česká republika),
Donori: Financované z programu Európskej únie Europe for Ci tizens
Trvanie projektu: Január 2017 – jún 2018
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PODPORA INKLÚZIE
NA LOKÁLNEJ ÚROVNI
PERCOM ZVYŠOVANIE PODPORY
VEREJNOSTI VOČI INKLUZÍVNYM
POLITIKÁM NA LOKÁLNEJ ÚROVNI
:

Výskumný projekt PERCOM vychádza z potreby mnohých obcí, predovšetkým
starostov a starostiek, ktorí hľadajú spôsoby, ako získať podporu verejnosti
(obyvateľov obce) pri realizácii projektov určenýc h primárne pre obyvateľov
z marginalizovaných rómskych komunít, no s praktick ým dopadom na celú
obec.

Cieľom projektu je odkryť, implementovať a zdieľať komunikačné

postupy, ktoré by politickým predstaviteľom obcí mo hli pomôcť získať
podporu

verejnej

mienky

pri

schvaľovaní

projektov

zameraných

na

integráciu Rómov.
Výskumná časť projektu štartuje zberom dát formou pološtruktúrovaných
rozhovorov so starostkami a starostami, lokálnymi a ktérmi a odborníkmi. Tie
budú spolu s podkladmi z mediálnych zdrojov a teore tickými štúdiami tvoriť
východisko kvantitatívneho výskumu (celoplošný výsk um verejnej mienky,
výskum vo vybraných lokalitách). Výskum sa uskutočn í v dvoch fázach, čo
umožní revidovanie výskumného dizajnu. Výskumná čas ť bude smerovať
k výstupom na úrovni implementácie a adaptácie výsk umných zistení:
výskumné správy a štúdie, správa prezentujúca odpor účania efektívnej
komunikácie politík a projektov so zameraním na ink lúziu Rómov, web
stránky, záverečná konferencia (60 ľudí).
V

roku

2018

manažment

sa

uskutočnili

projektu

a

jeho

úvodné

stretnutia

komunikáciu

a

tímu,

ktorý

tároveň

nastavoval

vyt váral

návrh

výskumného dizajnu. Prebehlo niekoľko stretnutí s e xpertmi, monitoring
mediálnych výstupov a výber lokalít, v ktorých sa n ásledne realizovali
rozhovory.
Projektoví manažéri: Madeline Vadkerty
Projektový tím: Zuzana Bošeľová, Nina Galanská, Marianna Dudášová
Partneri:

Fakulta

sociálnych

a

ekonomických

vied

UK

v

spolupr áci

s vybranými obcami.
Donori: Projekt je podporený Európskou komisiou, Rights, Eq uality and
Citizenship Programme
Trvanie projektu: október 2018 – september 2020
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PODPORA INKLÚZIE
NA LOKÁLNEJ ÚROVNI
KAPACITY - PODPORA INTEGRÁCIE
CUDZINCOV NA LOKÁLNEJ ÚROVNI

Projekt spája 4 hlavné slovenské organizácie občian skej spoločnosti, ktoré sa
venujú

téme

integrácie

cudzincov

v

rôznych

oblastia ch,

Úniu

miest

Slovenska a 4 zapojené samosprávy, ktoré chcú zinte nzívniť svoju činnosť vo
vzťahu k štátnym príslušníkom tretích krajín žijúci ch na ich území. Cieľom
proj ektu je široký rozvoj odborných kapacít samospr áv, prenos dobrej praxe
na lokálnej, regionálnej ale aj na národnej úrovni a so zahraničím, rozvoj
komunikačných zručností samospráv tak, aby sa na lo kálnej úrovni podporilo
začleňovanie

cudzincov

a

podpora

samospráv

v

tom,

a by

sa

služby

poskytované cudzincom stali stabilnou súčasťou ich aktivít. Zároveň chceme
inšpirovať aj iné samosprávy k podobným aktivitám a činnostiam a väčšiemu
zapojeniu

do

témy

integrácie

ŠPTK.

V

tom

nám

význam e

mentorsky

a komunikačne pomôže Únia miest Slovenska, ktorá pl ní aj úlohu mosta
smerom k ďalším samosprávam.
V roku 2018 sme zmapovali potreby samospráv v Trnav e, Bratislave, BAnskej
Bystrici a Košickom samosprávnom kraji a uskutočnil i interkultúrny tréning
v Košiciach.
Projektoví manažéri: Nina Galanská
Projektový tím: Helena Roglová
Partneri: HRL, CVEK, Marginal
Donori: Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl,
migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.
Trvanie projektu: január 2018 – december 2020
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PODPORA INKLÚZIE
NA LOKÁLNEJ ÚROVNI
ŠKOLY PRE VŠETKÝCH

Cieľom projektu Školy pre všetkých je vyvinúť, impl ementovať a vyhodnotiť
systém poskytovania flexibilného podporného servisu v troch základných
školách a miestnych komunitách a na jeho základe sf ormulovať návrhy na
systémovú zmenu pri poskytovaní podporných služieb pre všetky školy na
Slovensku. Podporný servis sa týka nielen obsahu vz delávania, ale aj j eho
foriem a prístupov k učiacim sa, spôsobov prijímani a rozhodnutí, foriem
spolupráce medzi jednotlivými aktérmi v škole a hod notenia školskej klímy,
procesov

a

výsledkov.

Projekt

je

rozdelený

do

troch

fáz:

prípravnej,

výskumnej, servisnej a hodnotiacej.
V

roku

2018

pokračoval

projekt

rozhovormi,

pozorov aniami

v

triede

a aktivitami v triedach so zámerom spracovať a prez entovať správy pre
školské komunity, vrátane návrhov prioritných oblas tí na konci školského
roka 2017/2018. Počas prezentácie výskumných zisten í rozhodli školské
tímy, na ktoré prioritné oblasti sa škola v servisn ej fáze zameria.

V druhej

polovici roka 2018 ( školský rok 2018/1019) počas po bytových stretnutí
j ednotlivých škôl navrhli pedagogickí aj nepedagogi ckí zamestnanci plán
konkrétnych podporných služieb (na mieru každej zap ojenej školy šitá
metodická a materiálna podpora), ktorý sa v priebeh u celého roka napĺňal.
Projektoví manažéri: Peter Dráľ
Projektový tím: Helena Roglová, Zuzana Bošeľová, Nina Galanská
Partneri: Nové školstvo, CVEK
Donori: Porticus, Nadácia Orange, Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis
Trvanie projektu: júl 2017– september 2020
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[fjúžn] je multikultúrny a multižánrovy festival,
v rámci ktorého sa uskutočnilo 54 rôznych
kultúrnych a spoločenských podujatí a

13 ročník
.

umeleckých akcií. [fjúžn] niesol témou „Dôvera“,
ktorej bola z časti prispôsobená dramaturgia
programu, najmä výstavy a diskusie ale aj iné

10 500 návštevníkov

kultúrno-spoločenské aktivity.Prostredníctvom
festivalu sa snažíme prispieť k odbúravaniu
predsudkov a prehĺbiť spoluprácu majority a
komunít cudzincov, ako aj komunít navzájom.

53 podujatí

Festival [fjúžn] je jedinečným a najväčším
podujatím zameraným na migráciu a cudzincov
na Slovensku.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a finančne podporili Acción Cultural
Española, AC/E, Bratislavský samosprávny kraj, Ars Bratislavensis a Úrad vlády SR.
S Mediálnou podporou: Denník N, Radio_FM, CITYLIFE. SK, Magistrát hlavného mesta Bratislava,
BKIS Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Bigmedia.sk, Interez, Startitup, in.ba,
PREDPREDAJ.SK, Zoznam.sk, Welcome to Bratislava, Buenos días Eslovaquia, Internationals
Bratislava, Meet the Heroes, HEMMET.sk, Kapitál
Program 13. ročníka festivalu [fjúžn] vznikol v spolupráci s: ajlavmjuzik, Aleš Vojtášek, AMITY o.z.,
Anasoft litera, Árpád Korpás, Art Cafe Banská Štiavnica, Artforum, Bilingválne gymnázium C. S.
Lewisa, Bless x Nu Spirit, Bukowski Bar, Čerstvé Ovocie, České centrum v Bratislave, Curatorial
Studies Institute, Dobrý trh na Jakubáku, EduDrama, Eduma, Francúzsky inštitút na Slovensku,
FUGA, HateFree Culture, ICORN - International Cities Of Refuge Network, Internationals Bratislava,
Islamská nadácia na Slovensku, Ivor Švihran z M_P_ BA, Joke's On You, Kalab, Karloveská knižnica,
KC Dunaj, Kino Lumière, KS Impulz, Lab.cafe, Literárny Klub, Mareena, Marián Prevendarčík, Mäss,
MIXáčik a MIXáčik, Mládež Ulice, MMC, Nadácia otvorenej spoločnosti, Next Apache, Nová
Cvernovka, Nu Spirit Bar, Open Gallery, PHO BO, Punkt, Reggae Callin’, Slovenská národná galéria,
Španielske veľvyslanectvo, Superar Slovakia, Tamèrantong!, Tanečné divadlo Ifjú Szivek, Ticho a
spol., Ulita, Veľký kostol - Evanjelický cirkevný zbor Bratislava Staré Mesto, Veľvyslanectvo
Holandského kráľovstva, Visegrad Film Forum, Vydavateľstvo Absynt, Vysoká škola výtvarných
umení v Bratisave - Katedra fotografie a nových médií a Katedra vizuálnej komunikácie, Welcome to
Bratislava, Women Who Stay, YŪZŪ House
Deň otovrených komunít vznikol v spolupráci s: Amne sty International Slovensko, Asia Info Center,
Bahájske spoločenstvo v Bratislave, Dom Quo Vadis, Internationals Bratislava, Islamská nadácia na
Slovensku, KALAB Krajanské centrum a galéria, KC Dunaj, Komunitné centrum Mareena,
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), Slovenská humanitná rada
Deň otovrených komunít finančne podporili ľudia prostredníctvom StartLab.sk.

NADÁCIA MILANA ŠIMEČKU

STRANA 21

NEDEĽNÁ PARÁDA
13 ROČNÍK

projekty: Svetový deň utečencov na Nedeľnej

.

Paráde 2018 a kom[fjúžn] 13
termín: 17. jún 2019
miesto: Stará tržnica, Námestie SNP 25,

10 500

Bratislava
projektový tím: Martin Brix, Nina Galanská,
Adam Janda, Peter Devínsky
spolupráca: Slovenská humanitná rada

návštevníkov

Donori: UNHCR, Ministerstvo kultúry SR,
FPKNM

Počet cudzincov na Slovensku stále patrí k najnižším v Európske únii. Téma migrácie a integrácie
cudzincov sa doteraz nestala predmetom širšej verejnej alebo politickej diskusie. Cudzinci tak
naďalej

ostávajú

presadzovať

svoje

pomerne

neviditeľní

špecifické

záujmy.

v

našej

spoločnosti

Aj

preto

sme

s

pomerne

presvedčení,

že

malými

patria

možnosťami

medzi

výrazne

znevýhodnené skupiny.
Nedeľná Paráda v Starej tržnici to je "Celý svet pod jednou strechou". Cieľom projektu bolo
zorganizovať multižánrove, multikultúrne a inkluzívne podujatie v Starej tržnici v Bratislave.
Vytvorili sme priestor pre rôzne menšiny na prezentáciu ich života a kultúry, s cieľom scitlivovať
širokú verejnosť k rešpektu k rozmanitosti, prehlbovať multikultúrny charakter hlavného mesta.
Hlavnou projektovou aktivitou bola realizácia komunitného podujatia (Nedeľná Paráda) v Starej
tržnici. Špeciálne vydanie pri príležitosti Svetového dňa utečencov znovu ponúklo pestrý mix
zážitkov a stretnutí s ľuďmi z mnohých krajín. Opäť sme ochutnávali netradičné jedlá, varili naživo,
predstavovali cudzinecké komunity a mimovládne organizácie, učili sa i zabávali na tvorivých
dielňach. Deti i dospelí si mohli

pomaľovať svoj vlastný dáždnik, s ktorým neskôr vyrazili na

Dáždnikový pochod o 17:00 s pred Starej tržnice.

Podobné pochody sa organizujú v mnohých

mestách Európy od roku 2010.
Podujatie v Starej tržnici navštivilo vyše 1500 návštevníkov.
Nedeľnú Parádu a Dáždnikový pochod pri príležitosti Svetového dňa utečencov finančne podporili
Ministerstvo kultúry SR, Ars Bratislavensis, Fond na podporu kultúry národnostných menšín (KULT
MINOR), Fond pre azyl, migráciu a integráciu (Európska komisia) a UNHCR.
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MULTIKULTI SK
.

Primárnym

výstupom

publikovanie

projektu

článkov

o

Multikulti.sk

multikulturalizme

bolo

kont inuálne

a

fenoméno ch

rozmanitosti v spoločnosti. Píšeme o cudzincoch, pr e ktorých sa
Slovensko stalo novým domovom, mapujeme nové, národnostné,
náboženské

menšiny

a

ďalšie

skupiny

vytvárajúce

roz manitú

spoločnosť. Okrem textov sme sa sústredili aj na pu blikovanie
autorských fotografií, postupne si budujeme vlastnú exkluzívnu
databázu fotografií, ktoré budú môcť v budúcnosti t voriť vlastnú
vizuálnu identity webstránky.
Hlavnou

cieľovou

rozmanitosti:

široká

skupinou
verejnosť,

multikulti.sk
ktorá

sa

boli

zaujíma

priazn ivci

o

postavenie

menšinových skupín v majoritnej spoločnosti. Web je orientovaný
na

laickú

verejnosť,

prostredníctvom

popularizačno- náučných

článkov sme rozširovali spoločenský diskurz o témy, udalostí a ľudí,
ktorí tvoria rozmanitú spoločnosť. V budúcnosti by sme chceli
zapojiť do tvorby webu aj viac cudzincov, čo sa nám v roku 2018 aj
čiastočne podarilo.
V roku 2018 sme vďaka spolupráci s externými autormi a autorkami
publikovali na webe spolu takmer 150 článkov, rozh ovorov, názorov
recenzií

či

aktualít.

Dôležitým

výstupom

bolo

publi kovanie

exkluzívneho 92-stranového tlačeného magazínu s náz vom trʌst,
ktorý vznikol pri príležitosti 13. ročníka festival u [fjúžn] a bol
dostupný na všetkých festivalových podujatiach.
Editorka a redaktorka webu: Anna Jacková
Donori: Fond na podporu umenia, Ministerstvo kultúry SR, F ond na
podporu národnostných menšín, Úrad vlády SR
Trvanie projektu: júl 2017– september 2020

PREHĽAD
FINANČNÝCH
TABULIEK

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

Výnosy
Tržby z predaja služieb
Aktivácia materiálu a tovaru
Úroky
Kurzové zisky
Iné ostatné výnosy
STARTLAB
Účastnícké poplatky
Vstupné
Ostatné
Výnosy z refakturácie výkonov
Výnosy z refakturácie projektových nákladov
Predaj kníh
Predaj majetku
Výnosy z použitia fondu
Prijaté príspevky od iných organizácií, z toho:
Ambasáda USA
Ambasáda Holadnského kráľovstva
Institut Terezínske iniciativy
Európska komisia
Dutch Jewish Humanitarian Fund
International Holocaust Remembrance Alliance
Národná agentúra programu Erazmus
Claims Conference
British Council
Hlavné mesto Slovenskej republiky
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Dary
Dotácie
Fond na podporu umenia

Spolu (v Eur)
200,00
23,20
0,00
260,41
26 608,14
1 580,24
46,00
1 910,52
23,93
14 691,00
8 356,45

56,42
0
0
62 563,08
12 007,68
1 500,00
4 000,00
8 000,00
4 750,00
15 466,60
1 495,00
6 187,50
4 500,00
4 656,30
1 442,61
5 747
110 395,86
43 595,27

Ministerstvo kultúry SR

17 000,00

Ministerstvo spravodlivosti SR

11 540,00

SAMRS

10 744,91

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

18 436,00

Bratislavský samosprávny kraj

5 000,00

Úrad vlády SR

4 079,68

Granty

6 762,69

Ministerstvo vnútra SR

6 516,50

Úrad vlády SR
SPOLU

246,19

214 059,41

Darca

suma (v Eur)

Nadácia ESET

3 500

Nadácia Orange

1 000

PO/FO ktorej NMŠ poskytla prostriedky

suma (v Eur)

NMŠ neposkytla v roku 2018 prostriedky žiadnej právnickej
ani fyzickej osobe.

Náklady
Spotreba materiálu, z toho:
kancelárske potreby, spotrebný materiál

spolu (v Eur)
4 052,85
2 879,92

nákup kníh
nákup drobného majetku
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

1 121,48
0,00
51,45
712,14
0
1 661,3
192,4
177 715,99

telekomunikačné náklady
ostatné služby súvisiace s realizáciou aktivít (fotografovanie,
videoreport, tlač, produkcia a dramaturgia, umelecké
výkony, organizačné zabezpečenie podujatí a iné)
Mzdové náklady

501,50
128 372,45

Zákonné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Ostatné dane a poplatky
Ostatné pokuty a penále
Úroky
Kurzové straty
Dary
Osobitné náklady
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

13 136,62
1 355,35
284,12
101,23
0,06
23,30
3 239,48
26 749,93
2 119,19
0,00
0,00
582,22
0,00
0,00
270 739,24

19 526,16

29 125,00

38 813,06

Náklady podľa druhov činnosti

spolu (v Eur)

program Vzdelávanie
program Inklúzia
program Aktívne občianstvo
program [fjúžn]
program multikulti.sk
náklady na správu nadácie
SPOLU

Náklady na správu nadácie

122 747,45
25 422,24
4 477,97
65 877,27
22 297,86
29 916,55
270 739,24

maximálna
suma*
300
6 000
22 000
400
200

reálne čerpanie (v
Eur)
202,18
438,92
24 000,00
0
0

Ochrana a zhodnotenie majetku
Propagácia verejnoprospešného účelu
Prevádzka nadácie
Odmena za výkon správcu
Náhrady výdavkov podľa osobitného
predpisu
Mzdové náklady
500
0
Iné náklady spojené s prevádzkou
5 000
5 275,45
SPOLU
34 400
29 916,55
* Maximálna suma výdavkov na správu nadácie bola schválená správnou radou na jej
zasadaní 16.9.2015.

V nadačnej listine neboli vykonané žiadne zmeny.
V zložení orgánov nenastali žiadne zmeny.
Správkyni nadácie nebola za výkon funkcie udelená žiadna odmena.
Nadácia nemá zriadené žiadne nadačné fondy.
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje do výročnej správy.

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:

Svoradova 747/5, Bratislava

Dátum založenia:

19.02.1991

Dátum zriadenia:

19.02.1991

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

(3)

Názov orgánu

Nina Galanská

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

Poznámka

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

4

4

z toho počet vedúcich zamestnancov

1

1

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:

x áno

nie

Účtovná závierka Nadácie pozostávajúca zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej závierke k 31.12.2018 bola
zostavená za predpokladu nepretržitého trvania činnosti Nadácie a v súlade s účtovnými predpismi platnými v Slovenskej
republike. Údaje v účtovnej závierke správne a verne zobrazujú stav majetku a záväzkov, vlastné imanie predstavujúce súhrn
vlastných zdrojov krytia majetku, finančnú situáciu a výsledok hospodárenia.
K 31.decembru 2018 hodnota záväzkov Nadácie prevýšila hodnotu jej majetku o 24 785 EUR a Nadácia vykázala výsledok
hospodárenia po zdanení, stratu 56 680 EUR.
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Nadácia pokrýva a riadi túto situáciu nasledovným spôsobom :
V období od skončenia účtovného obdobia po zostavenie tejto účtovnej závierky Nadácia podľa predbežných výsledkov
dosiahla zisk, ktorý jej vlastné imanie zvýšil
Nadácia na rok 2019 získala nové projekty, ktoré zabezpečia financovanie jej činnosti minimálne na 12 mesiacov
nasledujúceho po 31.12.2018.

-

(2)

Zmeny účtovných zásad a metód:

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

1 848

743

Pokladnica
Ceniny

-464

Bežné bankové účty

119 870

49 389

121 254

50 132

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou
ako jeden rok
Peniaze na ceste
Spolu
(7)

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

9 180

Preddavky - ostatné

9 491

695

Spolu

9 875

9 491

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

bezprostredne predchádzajúceho ÚO

Pohľadávky do lehoty splatnosti

178 332

Pohľadávky po lehote splatnosti

2 390

Pohľadávky spolu

77 177

180 722

77 177

(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
50

50

493

0

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

14 381

Výsledok hospodárenia
za ÚO

12 853

-56 680

Spolu

33 873

-56 680

Stav na začiatku
predchádzajúceho ÚO

1 978

Prírastky
(+)

12 853

25 256

-12 853

-56 680

0

-24 785

1 978
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

50 635

Výsledok hospodárenia
za ÚO

-34 897

12 853

22 377

-23 401

Spolu

1 537

1 537

-34 897

14 381

34 897

12 853

0

33 873

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 – Pamäť ako nástroj výchovy k postojom – 110 EUR
Projekt – Zapojenie sociálne znevýhodnených skupín do kultúrneho života na Slovensku – 856 EUR
Projekt – Umením proti radikalizácii – 395 EUR
Projekt – Pamäť ako nástroj výchovy k postojom – 617 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

12 853

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

12 583

Iné
Účtovná strata
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
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

Rezerva na dovolenku

0

1 859

1 859

Rezerva na odvody na
dovolenku

0

954

954

2 813

2 813

Zákonné rezervy spolu
Rezerva na audit

1 440

1 440

1 440

1 440

Rezerva na nájomné

9 491

9 180

9 491

9 180

Ostatné rezervy spolu

10 931

10 620

10 931

10 620

Rezervy spolu

10 931

13 433

10 931

13 433

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

Suma
56 830
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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

67 755

11 027

Krátkodobé záväzky spolu

67 755

11 027

1 168

1 069

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

1 168

1 069

68 923

12 096

e) Záväzky zo sociálneho fondu:
Sociálny fond

Bežné ÚO

Stav k prvému dňu ÚO
Tvorba na ťarchu nákladov

Bezprostredne predchádzajúce ÚO
1 069

1 002

208

67

Tvorba zo zisku
Čerpanie

109

Stav k poslednému dňu ÚO
f)

1 168

1 069

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

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho ÚO

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
bežného ÚO

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

33 810

37 705

13 455

58 060

44 168

201 379

44 168

201 379

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:

dotácia od Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu - Začleňovanie princípov a postojov
ku globálnym témam do vysokoškolského vzdelávania – 20 355,dotácia od SAMRS – Rozmanité školy – 28 405,dotácia od Fond na podporu kultúry národnostných menšín – kom fjúžn – 2 500,dotácia od Fond na podporu kultúry národnostných menšín – Vrba Wetzler Memorial 2018 – 2 500,dotácia od Fond na podporu kultúry národnostných menšín – multikulti.sk – 3 500,grant od Ministerstvo vnútra SR – KapaCITY – 98 224,dotácia od Nadácia ZSE – fjúžn – 800,grant od European Commision – PERCOM – 84 078,grant od JOODS – Lekcie z minulosti – 6 000,grant od Institut Terezínské iniciativy – Using personal stories as a path to active citizenship – 13 077,-

(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
Ostatné služby

3 761

3 000

Refakturácia nákladov

23 047

13 193

Spolu

26 808

16 193

56

802

Podnikateľská činnosť
Predaj kníh
Predaj majetku
Spolu
(2)

0

0

56

802

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

Hodnota BO

Hodnota PO

Príspevky od iných organizácií - dary

3 897

846

Príspevky od fyzických osôb - dary

1 850

12 571
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(3)

Dotácie a granty, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia:
Druh výnosu

Hodnota BO

Hodnota PO

Claims Conference

4 000

0

Discovering the Roma genocide in Central Europe

2 000

0

Iwalks

3 600

0

Pripomínanie a vzdelávanie o židovskej komunite na Slovensku v minulosti a súčasnosti

3 000

0

Empowering communities in Europe

7 500

5 000

Multikulti on local level

3 253

5 519

fjúžn

35 000

0

Rozmanité školy

25 524

0

Remember November 2018

11 540

0

fjúžn

1 500

0

fjúžn walks

2 000

0

Students on the track of totalitarism

9 648

0

fjúžn

1 500

0

multikulti.sk

8 000

0

Zapojenie komunít cudzincov do 13. ročníka festivalu fjúžn

7 000

0

Multikulti v starej tržnici

5 000

0

multikulti.sk

5 000

0

Holokaust ako nástroj výchovy k postojom

2 936

0

10 000

0

Vrba Wetzler Memorial 2018

7 500

0

multikulti.sk

6 500

0

fjúžn

5 000

0

700

0

kom fjúžn

1 000

0

KapaCITY

15 711

0

kom fjúžn

IWalks Bratislava

fjúžn
PERCOM
Lekcie z minulosti

800

0

119 176

0

3 600

0

Projekt Rómovia v lokálnych históriách II. podporený Úradom vlády SR vo výške 4 500 EUR. Trvanie projektu: 01.03.2017 – 31.03.2018.
Prijaté platby: V roku 2018 neboli prijaté žiadne platby.
Projekt Discovering Roma Genocides in Central Europe podporený International Holocaust Remembrance Alliance vo výške 57 800 EUR.
Trvanie projektu: 01.01.2015 – 30.06.2018. Prijaté platby: V roku 2018 neboli prijaté žiadne platby.
Projekt Discovering the Roma Genocide in Central Europe podporený International Visegrad Fund vo výške 10 000 EUR. Trvanie projektu:
01.12.2016 – 31.07.2018. Prijaté platby: 2 000 EUR dňa 15.08.2018.
Projekt Objavovanie genocídy Rómov počas 2. svetovej vojny v strednej Európe podporený Úradom vlády vo výške 7 000 EUR. Trvanie
projektu: 01.02.2017 - 31.03.2018. Prijaté platby: V roku 2018 neboli prijaté žiadne platby.
Projekt E-learning Course: Teaching about the Holocaust for Teachers podporený Conference on Jewish material claims against Germany,
Inc vo výške 6 375 EUR. Trvanie projektu: 01.08.2017 – 31.07.2018. Prijaté platby: V roku 2018 neboli prijaté žiadne platby.
Projekt Holokaust ako nástroj výchovy k postojom podporený Dutch Jewish Humanitarian Fund vo výške 7 500 EUR. Trvanie projektu:
01.08.2017 - 31.07.2018. Prijaté platby: V roku 2018 neboli prijaté žiadne platby.
Projekt Holokaust ako nástroj výchovy k postojom podporený Úradom vlády vo výške 3 000 EUR. Trvanie projektu: 1.1.2017– 31.03.2018.
Prijaté platby: V roku 2018 neboli prijaté žiadne platby.
Projekt Holokaust ako nástroj výchovy k postojom podporený Fondom na podporu kultúry národnostných menšín vo výške 2 936 EUR.
Trvanie projektu: 01.01.2018 – 31.03.2019. Prijaté platby: 2 936 EUR dňa 27.08.2018.
Projekt Anna Franková - Odkaz dejín dnešku podporený Úradom vlády vo výške 2 000 EUR. Trvanie projektu: 01.03.2017 – 31.03.2018. Prijaté
platby: : V roku 2018 neboli prijaté žiadne platby.
Projekt Anna Franková - Odkaz dejín dnešku podporený Conference on Jewish material claims against Germany, Inc. vo výške 6 000 EUR.
Trvanie projektu: 01.08.2017 – 31.07.2018. Prijaté platby: V roku 2018 neboli prijaté žiadne platby.
Projekt Using personal stories as a path to active citizenship podporený Európskou komisiou - programom Erasmus+ vo výške 17 077 EUR.
Trvanie projektu: 01.09.2018 – 31.08.2019. Prijaté platby: V roku 2018 neboli prijaté žiadne platby.
Projekt Pripomínanie vzdelávania o židovskej komunite na Slovensku v minulosti a v súčasnosti podporený Ústredným zväzom židovských
náboženských obcí vo výške 3 000 EUR. Trvanie projektu: 1.1.2017 – 31.12.2017. Prijaté platby: 3 000 EUR dňa 06.03.2018.
Projekt Vrba Wetzler Memorial 2017 podporený Úradom vlády SR vo výške 2 000 EUR. Trvanie projektu 01.01.2017 – 31.03.2018. Prijaté platby:
V roku 2018 neboli prijaté žiadne platby.
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Projekt Vrba Wetzler Memorial 2018 podporený Fondom na podporu kultúry národnostných menšín vo výške 7 500 EUR. Trvanie projektu:
01.01.2018 – 31.03.2019. Prijaté platby: 7 500 EUR dňa 28.08.2018.
Projekt Iwalks – History classes inside out podporený Dutch Jewish Humanitarian Fund vo výške 6 000 EUR. Trvanie projektu: 01.01.2018 –
31.12.2018. Prijaté platby: V roku 2018 neboli prijaté žiadne platby.
Projekt Iwalks podporený Hlavným mestom SR Bratislava vo výške 700 EUR. Trvanie projektu: 01.07.2018 – 31.12.2018. Prijaté platby: 2 000
EUR dňa 24.10.2018.
Projekt Local History – Personal Memory: Multimedia On – Site Local History Education podporený International Visegrad Fund/Zachor
Foundation vo výške 7 811,86 EUR. Trvanie projektu: 01.8.2017 – 30.11.2018. Prijaté platby: 6 211,86 EUR dňa 29.11.2018.
Projekt International Youth Conference to Prepare Content for Web Tools Combating Antisemitism and other forms of Discrimination
podporený Anne Frank House/ EACEA vo výške 13 368 EUR. Trvanie projektu 01.09.2015 – 31.08.2018. Prijaté platby: 666 EUR dňa 21.09.2018.
Projekt Zisťovanie dopadu multikultúrnej výchovy na postoje žiakov. podporený Úradom vlády SR vo výške 7 000 EUR. Trvanie projektu:
1.3.2017 – 31.03.2018. Prijaté platby: V roku 2018 neboli prijaté žiadne platby.
Projekt kom[fjúžn] 13 podporený Fondom na podporu kultúry národnostných menšín vo výške 10 000 EUR. Trvanie projektu: 01.01.2018 –
31.03.2019. Prijaté platby: 10 000 EUR dňa 27.08.2018.
Projekt [fjúžn] 13 podporený Fondom na podporu umenia vo výške 35 000 EUR. Trvanie projektu: 01.01.2018 – 31.07.2018. Prijaté platby:
35 000 EUR dňa 19.04.2018.
Projekt [fjúžn] 13 podporený Ministerstvom kultúry SR vo výške 7 000 EUR. Trvanie projektu: 01.01.2018 – 31.12.2018. Prijaté platby: 7 000
EUR dňa 06.06.2018.
Projekt [fjúžn] 13 podporený Bratislavským samosprávnym krajom vo výške 5 000 EUR. Trvanie projektu: 01.01.2018 – 31.10.2018. Prijaté
platby: 5 000 EUR dňa 05.10.2018.
Projekt [fjúžn] 13 podporený Hlavným mestom SR Bratislava vo výške 1 500 EUR. Trvanie projektu: 1.1.2018 – 31.12.2018. Prijaté platby: 1 500
EUR dňa 17.07.2018.
Projekt [fjúžn] 13 podporený Holandskou ambasádou vo výške 1 500 EUR. Trvanie projektu: 01.03.2018 – 31.07.2018. Prijaté platby: 1 500 EUR
dňa 27.04.2018.
Projekt [fjúžn] 13 podporený AC/E – Sociedad Mercantil Estatal de Acción Cultural S.A..vo výške 1 500 EUR. Trvanie projektu: 01.01.2018 –
31.07.2018. Prijaté platby: 1 500 EUR dňa 26.06.2018.
Projekt [fjúžn] 14 podporený Nadáciou ZSE vo výške 800 EUR. Trvanie projektu: 2018 – 2019. Prijaté platby: 800 EUR dňa 11.10.2018
Projekt [fjúžn] walks – Bratislava očami cudzincov podporený Hlavným mestom SR Bratislava vo výške 2 000 EUR. Trvanie projektu:
01.07.2018 – 31.12.2018. Prijaté platby: 2 000 EUR dňa 24.10.2018.
Projekt [fjúžn] walks – Bratislava očami cudzincov podporený Nadáciou Orange vo výške 1 000 EUR. Trvanie projektu: 01.07.2018 –
31.12.2018. Prijaté platby: 1 000 EUR dňa 19.07.2018.
Projekt www.multikulti.sk podporený Úradom vlády SR vo výške 7 500 EUR. Trvanie projektu: 01.01.2017 – 31.03.2018. Prijaté platby: V roku
2018 neboli prijaté žiadne platby.
Projekt www.multikulti.sk podporený Fondom na podporu umenia vo výške 8 000 EUR. Trvanie projektu: 01.01.2018 - 31.12.2018. Prijaté platby:
8 000 EUR dňa 30.04.2018.
Projekt www.multikulti.sk podporený Ministerstvom kultúry SR vo výške 5 000 EUR. Trvanie projektu: 01.01.2018 – 31.12.2018. Prijaté platby:
5 000 EUR dňa 06.06.2018.
Projekt www.multikulti.sk podporený Fondom na podporu kultúry národnostných menšín vo výške 6 500 EUR. Trvanie projektu: 01.01.2018 –
31.03.2019. Prijaté platby: 6 500 EUR dňa 13.09.2018.
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: 13 497,3 EUR dňa 14.3.2017 a 12 641,58 EUR dňa 11.12.2017.
Projekt Svetový deň utečencov na Nedeľnej Paráde podporený Ministerstvom kultúry SR vo výške 5 000 EUR. Trvanie projektu: 01.01.2018 –
31.12.2018. Prijaté platby: 5 000 EUR dňa 6.6.2018.
Projekt Svetový deň utečencov na Nedeľnej Paráde podporený UNHCR vo výške 3 200 EUR. Trvanie projektu: 01.04.2018 – 31.07.2018.
Prijaté platby:3 200 EUR dňa 18.07.2018.
Projekt Empowering Communities in Europe podporený EACEA – Europe for Citizens (Fundacja British Council Poľsko) vo výške 12 500 EUR.
Trvanie projektu: 1.2.2017 – 30.06.2018. Prijaté platby: 7 500 EUR dňa 19.12.2018.
Projekt [fjúžn] walks - Bratislava očami cudzincov podporený Hlavným mestom SR Bratislava vo výške 1 000 EUR. Trvanie projektu: rok
2017. Prijaté platby: 1 000 EUR dňa 30.6.2017.
Projekt Multikulti on local level podporený NDI vo výške 9 199 EUR. Trvanie projektu: 01.10.2017 - 31.1.2018. Prijaté platby: 3 253,05 EUR dňa
27.02.2018.
Projekt Umením proti radikalizácii podporený Národnou agentúrou programu Erazmus+/SAAIC vo výške 3 295 EUR. Trvanie projektu:
1.7.2017– 30.9.2018. Prijaté platby: V roku 2018 neboli prijaté žiadne platby.
Projekt Začleňovanie princípov a postojov ku globálnym témam do vysokoškolského vzdelávania (GlobPost) podporený Slovenskou
agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vo výške 30 900 EUR. Trvanie projektu: 1.11.2017– 30.6.2019. Prijaté platby: V roku 2018
neboli prijaté žiadne platby.
Projekt Rozmanité školy podporený Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vo výške 31 905 EUR. Trvanie projektu:
15.08.2018 – 30.09.2019. Prijaté platby: 25 524 EUR dňa 27.08.2018.
Projekt Stories that move podporený Holandskou ambasádou vo výške 1 220 EUR. Trvanie projektu: 01.09.2017 – 31.03.2018. Prijaté platby:
V roku 2018 neboli prijaté žiadne platby.
Projekt Students on the track of totalitarism podporený Americkou ambasádou na Slovensku vo výške 15 000 USD (12 268,09 EUR). Trvanie
projektu: 01.02.2018 – 30.11.2018. Prijaté platby: 12 000 USD/ 9 648 EUR dňa 09.02.2018.
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Projekt Remember November 2018 podporený Ministerstvom spravodlivosti SR vo výške 11 540 EUR. Trvanie projektu: 10.05.2018 –
31.12.2018. Prijaté platby: 11 540 EUR dňa 29.06.2018.
Projekt Študenti po stopách totality podporený Nadáciou ESET vo výške 3 500 EUR. Trvanie projektu: 01.01.2018 – 30.11.2018. Prijaté platby:
3 500 EUR dňa 07.05.2018.
Projekt Lekcie z minulosti podporený Dutch Jewish Humanitarian Fund vo výške 6 000 EUR. Trvanie projektu: 01.01.2019 – 31.12.2019. Prijaté
platby: 3 600 EUR dňa 13.12.2018.
Projekt KapaCITY - podpora integrácie cudzincov na lokálnej úrovni podporený z prostriedkov Európskej únie z Fondu pre azyl, migráciu a
integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí vo výške 104 740,46 EUR. Trvanie projektu: 01.01.2018 – 31.12.2020. Prijaté platby: 15 711,07
EUR dňa 09.02.2018.
Projekt PERCOM - Persuasive Communication Models for Local Leaders to Enhance Non-Discrimination and Roma Integration
podporený Európskou úniou z programu Rights, Equality and CItizenship vo výške 92 077,54 EUR. Trvanie projektu: 01.10.2018 – 30.09.2020.
Prijaté platby: 73 662,03 EUR dňa 24.09.2018.
(4)

Významné položky finančných výnosov:
Položky výnosov

Hodnota BO

Hodnota PO

Kurzové zisky celkom:

260

0

Z toho: kurzové zisky účtované ku koncu obdobia

218

0

0

0

Iné:
Úroky
(5)

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

(6)

Hodnota BO

Hodnota PO

Účtovnícke služby

4 440

4 440

Nájomné

9 385

9 385

Servisné práce PC

2 360

2 360

Asistentské služby

3 605

3 605

Mzdové náklady

17 155

17 155

Náklady účastníkov

34 282

34 282

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

Použitá suma z bezprostredne
predchádzajúceho ÚO

Použitá suma bežného
ÚO

1 974

1 443

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

Významné položky finančných nákladov:
Položky nákladov

Hodnota BO

Kurzové straty celkom:
V tom kurzové straty zaúčtované ku koncu obdobia

Hodnota PO
23

0

0

0

45

40

Iné:
Poplatky - BÚ
(8)

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

Suma

overenie účtovnej závierky

1 440,00

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

1 440,00

Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
(1)

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

BEZ NÁPLNE
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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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