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Nezisková organizácia Voices je nezisková organizácia zriadená v súlade so zákonom č. 213/1997 Z.z.
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Na Obvodnom úrade v Bratislave bola nezisková organizácia registrovaná dňa 19. februára 2008
pod č. OVVS-10793/248/2008.
Voices, n.o. je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby,
rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt
•
•

príprava a organizovanie stretnutí, seminárov, besied, kurzov, školení, okrúhlych stolov,
konferencií, seminárov s cieľom ochrany ľudských práv a základných slobôd a rozvoja
občianskej spoločnosti
príprava a spracovanie projektov so zameraním na komunikáciu

a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb.
Informácie v uvedených oblastiach Voices, n.o. poskytovala aj prostredníctvom internetu a formou
drobných tlačovín.
Orgánmi organizácie sú správna rada, riaditeľ a revízor. Správna rada v roku 2008 pracovala
v zložení predseda Ján Orlovský, Západoslovenská energetika; Lucie Schweizer, DLA PIPER a Róbert
Slovák, Respect APP. Riaditeľom organizácie bol Ivan Ježík a revízorom Peter Halák, P-MAT,
n.o. Správna rada sa v roku 2008 stretli dvakrát. V zložení orgánov neziskovej organizácie nedošlo
počas roku 2008 ku žiadnym zmenám. Revízor Peter Halák po preštudovaní odporučil Správnej rade
Neziskovej organizácie Voices schváliť účtovnú závierku za rok 2008 a výročnú správu o činnosti
a hospodárení bez výhrad. Účtovná závierka a výročná správa boli prerokované a schválené
správnou radou na jej zasadnutí 31. marca 2009.

prehľad činností vykonávaných v roku 2008
Nezisková organizácia Voices podporuje aktívnosť, tvorivosť a otvorené myslenie ľudí. V roku 2008 sa
sústredila na tvorbu, rozvoj a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt najmä prostredníctvom
projektov zameraných na komunikáciu – produkciu krátkych videofilmov a organizáciu vzdelávacích
podujatí. V roku 2008 pripravila, vyprodukovala a na internete zverejnila 47 videofilmov v troch
sériách Nápad sa ráta, Hudobné úlety a Svet sa nás týka. Ponúkla v nich širokej internetovej
verejnosti príležitosť dozvedieť sa užitočné fakty o všeobecne prospešných aktivitách neziskových
organizácií a bližšie spoznať tvorivých, neľahostajných ľudí obohacujúcich a rozvíjajúcich občiansku
spoločnosť na Slovensku. Videofilmy si získali pravidelných divákov, podnecovali diskusiu, inšpirovali
a motivovali zapojiť sa a pomôcť. Voices, n.o. sa v roku 2008 venovala aj efektívnej komunikácii a
zorganizovala pre zástupcov neziskových organizácií spolu 4 vzdelávacie podujatia. Ich obsah bol
zameraný na efektívne využívanie internetu pri komunikovaní aktivít a napĺňaní poslania neziskovej
organizácie. Seminárov sa zúčastnilo takmer 50 zástupcov neziskových organizácií na Slovensku
a ich spätná väzba potvrdila, že im pomohli v ďalšej práci.
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Séria videofilmov Nápad sa ráta
V sérii 20 krátkych filmov svoje názory vyjadrilo viac ako 100
účinkujúcich. Realizácia videosérie pomohla 28 mimovládnym
neziskovým subjektom komunikovať svoje aktivity a poslanie
prostredníctvom internetu. Videofilmy boli zverejňované v období od
7. mája do 8. októbra 2008.
Tvorivý tím pracoval v zložení Ivan Ježík a Andrea Gajdošová,
Voices, n.o., Marko Horban, Mira Gáberová, Eject.sk a Pino
Ungvölgyi, skupina Puding pani Elvisovej.
Témy jednotlivých videofilmov:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

XIII.
XIV.

XV.

Chránené bývanie ako moderná sociálna služba, ktorá pomáha ľuďom so zdravotným
postihnutím vytvoriť si vlastný domov, dáva im sebarealizáciu, príležitosť využiť zručnosti
a uplatniť skúsenosti.
Klub náhradných rodín navštevujú adoptívni, pestúnski a profesionálni rodičia, ich deti,
žiadatelia o náhradnú rodinnú starostlivosť a iní ľudia, ktorí majú o túto tému záujem.
Pecha Kucha Night ako podujatie, kde sa prezentujú architekti, dizajnéri a iní umelci. Medzi
viac ako 100 mestami celého sveta, kde sa koná, sú od roku 2008 aj Žilina a Bratislava.
Drahuškovo ako domov komunitného bývania pre dospelých ľudí s autizmom v Krajnom, je
odvážnym a sympatickým nápadom.
Music club galerie, Modra je chránené pracovisko, ktoré ponúka pracovné príležitosti
ľuďom so zdravotným znevýhodnením.
Internetová televízia Žabky Občianskeho združenia Žabky v Košiciach predstavuje aktivity
dobrovoľníkov, neziskové projekty a nekomerčné kultúrne podujatia sa dostávajú do médií
málokedy.
Linka detskej dôvery predstavujúca prácu profesionálov a dobrovoľníkov pri pomoci deťom
a mladým ľuďom zvládať rozličné životné situácie.
Domček ako materské centrum Občianskeho združenia Domček ponúka kurzy vyučované
metodikou Hudobnej školy YAMAHA a ďalšie aktivity pre deti, mladých i dospelých.
Facilitas je stredisko v Košiciach, ktoré pomáha ľuďom riešiť psychické problémy a film
podporuje význam starostlivosti o duševné zdravie.
Dobrovoľníci pre seniorov – film predstavuje iniciatívu občianskeho združenia C.A.R.D.O.,
ktoré pomáha šíriť kvalitné a presné informácie o dobrovoľníctve na Slovensku od roku 2007
prostredníctvom virtuálneho centra www.dobrovolnictvo.sk.
Seminár mladých fyzikov pripravuje Nezisková organizácia P-MAT, ktorá je zároveň
organizátorom celoslovenských korešpondenčných seminárov z matematiky a fyziky, letných
táborov s odborným programom, matematických krúžkov a viacerých ďalších súťaží.
Individuálna filantropia cez internet – Občianske združenie WellGiving vytvorilo finančne
nenáročný nástroj pre ľudí ochotných darovať a tých, ktorí pomoc potrebujú. Internetový
portál www.dakujeme.sk umožňuje získať informácie a rozhodnúť sa, či a komu chceme
pomôcť.
Letná akadémia šperku umožňuje účastníkom v jednotlivých kurzoch oboznamovať sa so
šperkom a možnosťami jeho výroby. Vedie ju výtvarníčka a šperkárka Hany Kašičková. Kurzy
sú vhodné pre amatérskych tvorcov, ale aj pre záujemcov o štúdium na VŠVU.
Detský hospic Plamienok sa stará o nevyliečiteľne choré deti, ponúka im žiť doma,
v kruhu svojich najbližších. Lekár, zdravotná sestra, psychológ a sociálny pracovník hospicu
ich pravidelne navštevujú a prídu aj na požiadanie. Všetky služby poskytujú bezplatne
a nepretržite.
Vzdelávací program PRIDE umožňuje dospelým lepšie spoznať svoje schopnosti, aby
mohli pomáhať deťom vyrovnať sa s minulosťou, prijať prítomnosť a pripraviť sa na
samostatnú budúcnosť. Opiera sa o emocionálnu stránku človeka a jeho zážitkové skúsenosti.
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XVI.

XVII.
XVIII.
XIX.
XX.

Festival animovaných filmov Fest Anča sa konal v auguste 2008 v Žiline. V kultúrnom
centre Stanica sa mladí ľudia zúčastnili tvorivých workshopov a pozreli si spolu s úspešnými
animátormi 272 filmov. Organizátori vo svojej práci pokračujú a veria, že animovaný film má
potenciál zaujať aj tých, ktorí zatiaľ o ňom vedia málo.
Otvorená komunikácia neziskových organizácií – Na Trhovisku neziskoviek v Bratislave
sa 13. septembra 2008 so stovkami účastníkov rozprávali o svojej práci ľudia z 26 organizácií.
Štyria vo videu predstavujú svoju činnosť.
Bratislavský fotomaratón predstavuje súťaž, ktorá je vďaka nadšencom z OZ Zaostri od
roku 2007 aj na Slovensku. Okrem Slovákov sa jej zúčastnili aj Nemci, Rakúšania, Angličania,
Česi a Španieli. Aj vďaka videu počet účastníkov v roku 2008 prekročil 500.
AIESEC Slovensko je najväčšia mladými ľuďmi riadená organizácia na svete. Každý rok
ponúka 7 500 príležitostí viesť vlastný tím a viac ako 4 700 medzinárodných stáží.
Divadlo GUnaGU uviedlo od roku 1985 vyše 40 premiér pôvodných divadelných hier. Ich
stvárnenie súčasných tém a špecifický čierny humor sú obľúbené u študentov i starších
divákov.

Séria videofilmov Nápad sa ráta podporila participujúce mimovládne neziskové subjekty: AIESEC
Slovensko, Aliancia Fair-play, Asociácia náhradných rodín, Bratislavské regionálne ochranárske
združenie, Centrum pre filantropiu, Detský hospic Plamienok, Divadlo GUnaGU, Domov sociálnych
služieb Merema, Nadácia Milana Šimečku, Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality,
Nezisková organizácia Facilitas, Nezisková organizácia Hestia, Nezisková organizácia Lepší svet,
Nezisková organizácia P-MAT, Nezisková organizácia Uni2010, Občianske združenie Anča, Občianske
združenie C.A.R.D.O., Občianske združenie Domček, Občianske združenie Drahuška a my ...,
Občianske združenie Proti prúdu, Občianske združenie PUNKT., Občianske združenie Spoločnosť
priateľov detí – Li(e)nka, Občianske združenie WellGiving, Občianske združenie ZAOSTRI, Občianske
združenie Žabky, Občianske zduženie KACHUNA, Spoločnosť priateľov detí z detských domov –
Úsmev ako dar, Vysoká škola výtvarných umení

Séria videofilmov Hudobné úlety
V sérii 20 krátkych filmov Voices, n.o. prezentovala talentovaných slovenských hudobníkov, ktorí sú
pomerne neznámi, ale ich tvorba sa svojou osobitosťou odlišuje od väčšinového vkusu. Videofilmy
boli na internete uverejňované od 9. mája do 17. októbra 2008.
Tvorivý tím pracoval v zložení Andrea Gajdošová, Branislav Vincze, Tomáš Stanek, Tomáš Juríček,
Maroš Šlapeta a Pino Ungvölgyi. Produkciu videosérie
Voices, n.o. počas roka 2008 dopĺňala denným
hudobným spravodajstvom Úletky, zverejňovaným na
internetových
stránkach
www.voices.sk
a
www.o2active.sk. Týždenný sumár bol obsahom
Newslettra Úletky, ktorý Voices, n.o. s podporou
spoločnosti Telefónica O2 Slovakia pripravovali
a distribuovali prihláseným záujemcom a médiám.
V 17 samostatných a 3 bonusových častiach sa
v krátkych rozhovoroch predstavili hudobné formácie
a hudobníci: Dušan Vančo, riaditeľ Rádia_FM a jeho
hudobný projekt s názvom Foolk; žilinská skupina The Swan Bride; zakladateľ a organizátor festivalu
Wilsonic Tibor Holoda; dídžej a producent Martin Krajčír pod umeleckým menom Isobutane; mladá
skupina The Infants; Laco Lučenič; zakladateľ vydavateľstva Wagon Records a člen skupín Diego
a Autodrom Martin Stempel; trenčianska skupina YouCoco; česká skupina Sporto, manažovaná
slovenským manažérom a často koncertujúca na Slovensku; banskobystrická skupina Tučnolist; Kamil
Grebeň, basgitarista skupiny Vidiek, s vlastným hudobným projektom nazvaným Hugo D´Gen;
bratislavské formácie Lavagance, Modré hory, The Uniques, Billy Barman, Longital a Talkshow.

3

Séria videofilmov Svet sa nás týka
Kompletná séria 10 krátkych videofilmov predstavuje príbehy
desiatich Slovákov dobrovoľnícky alebo profesionálne
pomáhajúcich v zahraničí. Voices, n.o. videofilmy produkovala
a na internete publikovala od 5. novembra 2008 do 21. januára
2009. Tvorivý tím pracoval v zložení Ivan Ježík, Branislav
Vincze, Tomáš Stanek a Pino Ungvölgyi. V roku 2008 bolo
zverejnených prvých sedem častí.
Témy jednotlivých videofilmov:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Marcela Ondeková a Afganistan o misii občianskeho združenia Človek v ohrození a
projekte vzdelávania detí, ženských centrách a krajčírskych dielňach
Michal Štofej a India o dobrovoľníkoch Misie India, ktorí sa snažili prispieť ku vzdelaniu
detí na misijnej stanici tým, že im postavili internát a učili ich angličtinu
Martin Bandžák a Kambodža o občianskom združení Magna Deti v Núdzi, ktoré okrem
iného pomohlo vybudovať jedinú štátnu funkčnú 24-hodinovú nemocnicu pre HIV pozitívne
deti
Ivana Madariová a Island o Európskej dobrovoľníckej službe, ktorú koordinuje Občianske
združenie INEX a o medzinárodných táboroch dobrovoľníckej práce
Július Drugda a Sudán o spolupráci s organizáciou ADRA pri výstavbe vodovodnej siete
a s ňou spojených zaujímavých ale i zložitých situáciách
Miroslav Kaňa a Uganda o práci Slovenského výboru pre UNICEF a o projekte, ktorý
pomáha dvanástim školám zabezpečiť pitnú vodu a školské pomôcky
Vladimír Talian a Bielorusko o skúsenostiach zo stretnutí s ľuďmi, ktorí chcú prispieť ku
zmene spoločnosti v Bielorusku a inšpirovať sa kampaňami Nie je nám to jedno a Volím, teda
som

vzdelávacie podujatia
V roku 2008 Voices, n.o. zorganizovala 4 vzdelávacie
semináre o efektívnej internetovej komunikácii. Určené
boli najmä riadiacim manažérom a manažérom komunikácie
neziskových organizácií a občianskych združení. Semináre
prospeli k zlepšeniu vedomostí neziskových organizácií o tom,
ako efektívnejšie využívať internet na komunikovanie aktivít
a napĺňanie ich poslania. Podujatia prebiehali v zasadačke
Nadácie otvorenej spoločnosti – OSF v Bratislave, jedno sa
uskutočnilo v Košiciach. Seminárov sa zúčastnilo takmer 50
zástupcov neziskových organizácií na Slovensku. Semináre sa konali 30. septembra, 7. októbra,
12. novembra a 18. novembra 2008. Pripravené boli v spolupráci s partnermi Konto Orange, Nadácia
Pontis, Etarget, Pizza SEO, Idealisti.EU a mediálnymi partnermi Changenet a Stratégie.

partneri
V roku 2008 Voices, n.o. realizovala všeobecne prospešné služby s podporou organizácie The Trust
for Civil Society in Central and Eastern Europe a spoločností Západoslovenská energetika, a.s.
a Telefónica O2 Slovakia, a.s. Pravidelne činnosť organizácie podporovali mediálni partneri:
www.sme.sk, Rádio_FM, Inspire magazine, www.hudba.sk, www.gregi.net, www.musicpress.sk,
www.exitmusic.org, www.o2active.sk, www.tripmag.net, www.bajkonur.net. K vzniku Voices, n.o.
prispeli: Michal Ďurech, md studio; Core4, spol. s r.o.; Microsoft Slovakia s.r.o.; ESET, spol. s r.o.;
Richard Fekete, Idealisti.EU; a Nadácia Pontis.
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vyjadrenia spolupracovníkov
Aktivity Voices, n.o. pre nás predstavujú chýbajúci prvok v spoločnosti. Zviditeľnenie činností
prospešných spoločností a prispievanie k ich popularizáciu určite sú zaujímavým prvkom v dnešnej
realite na Slovensku. Využitie formy jednoduchých a výstižných videonahrávok prináša aktívnejšie
zapojenie verejnosti a autentický pohľad, ktorý môže umožniť mnohým organizáciám zlepšiť ich obraz
v očiach širšieho publika.
Marek Lutz, AIESEC Slovensko

Voices, n.o. ďakujeme najmä za to, že natočením filmu o našej práci ukázali ľuďom, kto sú
dobrovoľníci, čo prinášajú iným a čo dávajú aj samým sebe. Myslím, že touto výbornou a
jednoduchou výpoveďou i mne osobne ukázali, že práca, ktorú robím ja a mnohí ďalší kolegovia
z tretieho sektora, má veľký zmysel. Film je tak skvelým dôkazom aj pre všetkých našich priaznivcov
a podporovateľov. Videofilm využijeme pri spolupráci s dobrovoľníkmi, s médiami, so sponzormi, ale
aj ako ukážku našej práce pred našimi medzinárodnými partnermi v EÚ.
Alžbeta Mračková, C.A.R.D.O.

Nápad sa ráta v rovnakej miere platí pre samotný projekt. Jednoduchá myšlienka, výborné
spracovanie, osobný prístup. Úprimne verím, že neziskové organizácie, viac ako financie, potrebujú
práve medializovať svoje aktivity. Každá jedna reportáž bola úžasne inšpirujúca. Videofilm nielen 4násobne zvýšil návštevnosť portálu www.dakujeme.sk a priniesol ľuďom finančné dary, ale umožnil
nám predstaviť sa našim i budúcim darcom a získať ešte niečo navyše „tak krehkú dôveru“.
Martina Tvrdoňová, WellGiving, o.z.

Vďaka profesionálnej práci Voices, n.o. sa nám podarilo osloviť myšlienkou nášho projektu mnoho
nových rodín a jednotlivcov, ktorý sa aktívne zapojili do projektu Domček plný nápadov. Všetky
prostriedky, ktoré získavame využívame spätne na činnosť a na propagáciu nám často neostáva ani
koruna.
Zuzana Tkáčiková, OZ Domček

Videofilm napomohol širokej verejnosti spoznať, oboznámiť sa a z časti určite aj pochopiť
problematiku a potreby ľudí so zdravotným znevýhodnením, tiež pochopiť nutnosť začlenenia týchto
ľudí do spoločnosti.
Milada Gašparecová, Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých MEREMA

Voices, n.o. mi pripadá ako veľmi svieži počin, pretože ignoruje presetovú kultúru a nekonvenčným
prístupom dodáva dôveryhodnosť daným témam. Veľmi zaujímavým momentom je neohraničenosť a
variabilnosť tém a záujmov.
Laco Lučenič

Voices, n.o. je pre mňa jednou zo záplat na dieru slovenskej hudobnej kritiky. Veľmi sa mi páči nápad
ukázať ľuďom kapely a ľudí, ktorých len počúvajú z rádia alebo internetu alebo ich viac-menej ani
nepoznajú. Natáčanie bolo pohodové, čo je myslím z videa cítiť, otázky boli pripravené ľuďmi, ktorí sa
o dianie na scéne zaujímajú a majú prehľad.
Štefan Kralovič, The Uniques

Voices, n.o. v roku 2008 svoju činnosť komunikovala v takmer 200 mediálnych výstupoch. Každý
videofilm zverejnila na svojej internetovej stránke www.voices.sk a spolu s článkom aj na
www.sme.sk. O videofilmoch zo série Hudobné úlety pravidelne komunikovali hudobné portály
(hudba.sk, gregi.net, exitmusic.org, musicpress.sk, tripmad.net, bajkonur.net, music4u.sk, hudbamusic.sk...), relevantné internetové stránky (radiofm.sk, o2active.sk...). Výber z Hudobných
úletov bol odvysielaný na festivale Bažant Pohoda 2008. Na komunikáciu Voices, n.o. využívala aj
sociálne siete myspace.com, youtube.com, facebook.com a kyberia.sk. Na základe dostupných
štatistík internetových serverov videlo videá priemerne 10 – 12 000 ľudí. Zástupcovia Voices, n.o.
o nových zverejnených videách informovali v živých rozhovoroch poslucháčov Rádia_FM. V roku
2008 organizácia nadviazala spoluprácu s časopisom Inspire magazine, ktorej výsledkom je
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vytvorenie pravidelnej rubriky. Aktivity Voices, n.o. boli prezentované aj v ďalších elektronických
(TV LUX, rádiu Devín) a printových médiách (časopisy Stratégie a MIAU). Komunikáciu svojich
verejnoprospešných služieb voči médiám Voices, n.o. podporila prípravou a publikovaním 6
tlačových správach. Participujúce organizácie a predstavení umelci zaznamenali zvýšenú
návštevnosť svojich internetových stránok (niektoré až niekoľkonásobnú) a narástol záujem o ich
činnosť, či boli dokonca priamo oslovené donormi a záujemcami o spoluprácu. Všetky hudobné
formácie a viaceré organizácie využili možnosť zverejnenia videofilmu na vlastnej internetovej
stránke. Počas roka 2008 si Voices, n.o. vytvorila internú databázu 440 priaznivcov organizácie,
ktorých pravidelne informovala o svojich aktivitách.

finančná správa
Účtovná jednotka vznikla v roku 2008, dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie nie je. Organizácia vedie podvojné účtovníctvo v súlade so zákonom
č. 431/2002 Z.z. Zb. o účtovníctve v platnom znení a ročná účtovná závierka je zostavená v súlade
s Opatrením Ministerstva financií č. 22502/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom
podnikania.
Výkaz ziskov a strát
Náklady
Spotreba materiálu
Cestovné
Služby
Mzdové náklady
Odvody
Dane
Bankové poplatky
Odpisy
Spolu

46 410,70 Sk
8 024 Sk
1 993 335,30 Sk
95 600 Sk
1 010 Sk
2 353 Sk
2 663,50 Sk
59 700 Sk
2 209 096,50 Sk

Výnosy
Tržby z predaja služieb
Úroky
Granty
Spolu

596 850 Sk
783,90 Sk
1 611 462,60 Sk
2 209 096,50 Sk

Náklady na správu organizácie dosiahli 87 000 Sk (sú zahrnuté v jednotlivých druhoch nákladov).
Organizácia dosiahla nulový výsledok hospodárenia. Počas účtovného obdobia nedošlo k žiadnym
zmenám, ktoré by mali vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledok
hospodárenia účtovnej jednotky. Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
V roku 2008 organizácia nedostala dotácie zo štátneho rozpočtu a zároveň jej príjmy neprekročili
výšku päť miliónov, ročná uzávierka preto nebola overovaná audítorom. Stanovisko revízora je
uvedené v úvode výročnej správy.
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prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
Príjmy
Príjmy z darov a príspevkov
Príjmy z poskytovania služieb
Ostatné príjmy
Príjmy celkom

1 676 381 Sk
596 850 Sk
784 Sk
2 274 015 Sk

Výdavky
Výdavky na zásoby
Výdavky na služby
Výdavky na mzdy
Platby do poistných fondov
Ostatné výdavky
Výdavky celkom

46 411 Sk
1 992 722 Sk
95 600 Sk
1 010 Sk
64 717 Sk
2 200 460 Sk

Rozdiel príjmov a výdavkov
73 555 Sk
Záväzky účtovnej jednotky sú v celkovej hodnote 7 000 Sk, z toho 6 000 Sk tvoria nevyplatené mzdy
za december a 1 000 Sk predpis dane z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov. Účtovná jednotka
neeviduje záväzky po lehote splatnosti. Účtovná jednotka eviduje prechodné účty pasívne v hodnote
65 000 Sk, z toho výdavky budúcich období tvoria 2 000 Sk (služby za december fakturované až
v januári 2009) a 63 000 Sk tvoria výnosy budúcich období (nevyčerpané prostriedky z prijatých
grantov, ktoré budú čerpané v roku 2009).
V priebehu roka 2008 nedošlo ku žiadnym zmenám v zložení orgánov neziskovej organizácie.
Správna rada nerozhodla o žiadnych ďalších doplňujúcich údajoch.

kontakt
Ivan Ježík, riaditeľ
Voices, n.o., Baštová 5, 811 03 Bratislava
tel.: 02/5441 7940
e-mail: ivan.jezik@voices.sk
www.voices.sk
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