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Názov:   Nezisková organizácia Voices  

Sídlo:   Gajova 4, 811 09 Bratislava  

IČO:   37 925 156  
DIČ:   2022545327  

Dátum vzniku:  19. 2. 2008  
 

 

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. 

 
Nezisková organizácia Voices 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. 

 

V júni 2014 Nezisková organizácia Voices zmenila adresu – od 6. júna je oficiálnym sídlom organizácie 
Gajova 4, 811 09 Bratislava. Zmena je zapísaná aj v registri neziskových organizácií. 

 
Orgánmi organizácie sú správna rada, riaditeľ a revízor. Správna rada v roku 2014 pracovala v zložení 

predseda Ján Orlovský, Lucie Schweizer a Róbert Slovák. Riaditeľom organizácie bol Ivan Ježík a 
revízorom Peter Halák. Správna rada sa v roku 2014 stretla dvakrát (6.3. a 24.10.). V zložení orgánov 

neziskovej organizácie nedošlo počas roku 2014 ku žiadnym zmenám. Revízor Peter Halák po 

preštudovaní odporučil Správnej rade Neziskovej organizácie Voices schváliť účtovnú závierku za rok 
2014 a výročnú správu o činnosti a hospodárení bez výhrad. Účtovná závierka a výročná správa boli 

prerokované a schválené správnou radou na jej zasadnutí 6.3. 2015. 
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a) prehľad činností vykonávaných v roku 2014 
 
Nezisková organizácia Voices podporuje aktívnosť, tvorivosť a otvorené myslenie ľudí na Slovensku.  

V roku 2014 sa sústredila na tvorbu, rozvoj, zachovanie a prezentáciu duchovných a kultúrnych 

hodnôt najmä prostredníctvom projektov a aktivít zameraných na účinnú komunikáciu a vzdelávanie.  
 

Nezisková organizácia Voices v roku 2014: 
 

1) pod značkou Trampolina zorganizovala spolu 14 seminárov – 9 celodenných v Bratislave 

a 3 celodenné a 2 poldenné semináre v Trnave, Nitre, Banskej Bystrici a Vranove nad 
Topľou 

2) úspešne zrealizovala 5 kultúrnych podujatí Voices Live  
3) natočila a zverejnila 11 krátkych videofilmov – 3 zo série Nápad sa ráta, 1 zo série 

Hudobné úlety, 4 zo série 2 + 2 a 3 krátke filmy o organizáciách, iniciatívach či aktivitách, ktoré 

vedú k znižovaniu prejavov nenávisti, extrémizmu a xenofóbie a podporujú multikultúrne 
porozumenie a spoluprácu 

4) zorganizovala tretí ročník neformálnej konferencie Jump Slovensko 2014 
5) zorganizovala Malý Jump pre stredoškolákov v Banskej Bystrici 

6) pripravila 16 podvečerných diskusných rozhovorov s názvom Choices v Bratislave a 
Trenčíne 

 
 

1) Séria vzdelávacích seminárov Trampolina 

 
Aj v roku 2014 sa Voices rozhodla pokračovať vo vzdelávacích aktivitách. Samostatné semináre opäť 

ponúkala pod značkou Trampolina. V roku 2014 sa Voices podarilo zrealizovať spolu 14 seminárov. 
Deväť celodenných sa uskutočnilo v Bratislave a dva poldenné a tri celodenné v Trnave, Nitre, Banskej 

Bystrici a Vranove nad Topľou. Spolu sa na ich zúčastnilo okolo 200 zástupcov neziskových 

organizácií. 
 

Vzdelávacie semináre Trampolina Voices pripravuje najmä pre vysokoškolákov, dobrovoľníkov 
občianskych iniciatív a pracovníkov či manažérov neziskových organizácií. Sú pre každého, koho 

zaujíma osobnostný rozvoj pre všeobecný prospech. Semináre sa uskutočnili v tomto poradí: 

 
- Teamwork Booster – čo nerobiť, keď chcem, aby sme pracovali ako tím 

streda 19.2., 9:00 - 16:00  
- Založenie občianskeho združenia – a ako rozbehnúť komunitu, 25.2. (Vranov nad Topľou) 

- SmartTime – nová osobná produktivita a time manažment 
streda 19.3., 9:00 - 16:00  

- Event manažment pre pokročilých – ako vdýchnuť akciám skutočný život 

streda 26.3., 9:00 - 16:00  
- Ako (ne)vyjednávať – o presviedčaní a argumentovaní 

sobota 5.4., 9:00 - 16:00 
- Bič a cukor nefungujú – ako teda ľudí viesť? 

sobota 26.4., 9:00 - 16:00  

- Písať či nepísať – aj to je niekedy otázka 
utorok 12.5., 9:00 - 13:00, Banská Bystrica  

partnerská organizácia – Komunitná nadácia Zdravé mesto 
- Ako ušetriť čas – aplikácie a tipy, ktoré vám zvýšia produktivitu 

streda 14.5., 9:00 - 16:00 
- Práca s dobrovoľníkmi – ako ich osloviť, manažovať a motivovať 

sobota 17.5., 9:00 - 16:00  

- Tvorba produktu či služby – alebo hra na istotu je nuda 
streda 21.5., 9:00 - 16:00  
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- Nápady nebudú sedieť v kúte – o správnom písaní dobrých projektov 

pondelok 26.5., 9:00 - 16:00, Trnava  

partnerská organizácia – Bronco, n.o. 
- Písať či nepísať – aj to je niekedy otázka 

utorok 27.5., 13:00 - 16:00, Nitra 
partnerská organizácia – Nitrianska komunitná nadácia 

- Nápady nebudú sedieť v kúte – správnom písaní dobrých projektov 

streda 28.5., 9:00 - 16:00, Trnava  
- Nenásilná komunikácia – empatia v práci, doma, v živote 

sobota 7.6., 9:00 - 16:00  
 

Semináre Trampolina boli pripravené a vedené skúsenými lektormi, ktorými boli: Juraj Surma, Melánia 
Kurpielová, Oliver Jakubík, Lenka Krnáčová, Martina Vyskočová, Marek Lutz, Jana Vlašičová, Pavol 

Magic, Ivana Čopová, Ivan Ježík a Peter Kukliš a konali sa v kreatívnom priestore The Spot na Námestí 

SNP 30 v Bratislave. 
 

Ďakujeme Nadácii VÚB za podporu, bez ktorej by sme semináre nemohli zrealizovať. Za partnerstvo 
ďakujeme spoločnostiam Maxman Consultants, Barocc Communication Group, Kharisma, s.r.o., MV 

Akadémia, DEVELOR Slovensko, Sygic a tiež lokálnym organizáciám Bronco, n.o., Komunitná nadácia 

Zdravé mesto v Banskej Bystrici a Nitrianska komunitná nadácia.  
 

 
2) Multižánrové podujatia Voices Live 

 
V roku 2014 Voices realizovala päť verejných multižánrových kultúrnych podujatí Voices Live  

s podtitulom Jeden večer, veľa zážitkov. V nich dostalo priestor 10 slovenských skupín a interpretov: 

Jana Kirschner, Kolowrat, Zuzana Homolová, Bad Karma Boy, Andrea Bučko, Medial Banana, Zlokot, 
Genius Locci, Tu v dome a Queer Jane.  

 
O svojej práci porozprávalo 6 neziskových organizácií, občianskych združení a zástupcov projektov: 

IPčko, projekt Učíme pre život, ľudskoprávna aktivistka Romana Schlesinger, program Školy pre 

budúcnosť, duša medzinárodného festivalu tvorivosti a fantázie Jašidielňa – Soňa Holúbková a Ingrid 
Kosová, zriaďovateľka Súkromnej základnej umeleckej školy a centra voľného času Quo Vadis pre deti 

zo znevýhodneného prostredia.  
 

Na Voices Live dostali v roku 2014 možnosť účinkovať aj ďalší hostia: tanečník Lacko Cmorej, 

zakladateľ spoločnosti Websupport Michal Truban, dizajnér a grafik Martin Jenča alias Žltý, Zuzana 
Kronerová a festival Nová dráma 2014, fotograf Tomáš Halász, alpská lyžiarka Henrieta Farkašová 

s navádzačkou Natáliou Šubrtovou, Jakub Liška z dielne modranská, Róbert Šarina zo siete Deaf 
Kebab, Róbert Slovák a Prvý slovenský horor a dizajnér Dodo Dobrík.  

 
Večery boli tradične venované aj slovenskej literatúre, na podujatiach vystúpili: Zuzana Cigánová, 

Pišta Vandal, Ivana Dobrakovová, Zuska Kepplová a Tomáš Varga. 

 
Všetky podujatia sa konali v Bratislave v priestoroch divadla Heineken Tower Stage. Diváci ich mohli 

sledovať aj prostredníctvom živého vysielania a záznamov v internetovej televízii MeToo. Pravidelným 
hosťom podujatí bola Kaviareň Zrnko, vytvárajúca pracovné príležitosti pre ľudí s duševnými 

poruchami, ktorá návštevníkom po programe ponúkala občerstvenie. Okrem občerstvenia si po 

podujatí mohli diváci kúpiť aj knižky a CD vystupujúcich hostí. Scénu svojím originálnym kartónovým 
nábytkom doladili ďalší partneri – prvé tri podujatia Greenoffice.sk a ďalšie dve Goodone. Mediálnymi 

partnermi boli aj tento rok Rádio FM a MeToo. 
 

Voices Live v roku 2014 podporila Nadácia Orange, ktorá sa ako partner podieľala aj na príprave, 
dramaturgii a moderovaní multižánrových podujatí, ale aj Nadácia VÚB a Island, Lichtenštajnsko a 

Nórsko prostredníctvom Programu aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v 

spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien. Záznamy 
z podujatí si môžete pozrieť na www.metoo.sk/voicestv. 

 

http://www.eeango.sk/aoi/sk/
http://www.ekopolis.sk/index.html
http://www.nds.sk/
http://www.socia.sk/
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3) Krátke videofilmy z produkcie Voices 

 
V roku 2014 Voices natočili jedenásť krátkych filmov: tri zo série Nápad sa ráta, jeden zo série 

Hudobné úlety, štyri zo série 2 + 2 a tri krátke dokumenty o organizáciách, iniciatívach či aktivitách, ktoré 

vedú k znižovaniu prejavov nenávisti, extrémizmu a xenofóbie a podporujú multikultúrne porozumenie 
a spoluprácu. 
 
1. Krátky film zo série Nápad sa ráta o IPčku – internetovej poradni 

IPčko - internetová poradňa pre mladých je skupina mladých psychológov, sociálnych pracovníkov ale 
i ďalších mladých zo zdanlivo nesúvisiacich profesií. Poskytujú online psychlogickú pomoc, sociálne, 

právne ako aj osobnostno-rozvíjajúce poradenstvo. Film vznikol v spolupráci s Cukru production, s.r.o. 

Námet a scenár pripravil Ivan Ježík, kameru a strih zabezpečila Martina Slováková, zvuk Miroslav Gaži, 
zvukovú postprodukciu Dušan Vančo. Film mal premiéru na multižánrovom podujatí Voices Live 33 

a vznikol vďaka podpore Nadácie Orange. 
 

2. Krátky film zo série Nápad sa ráta o konferencii Učíme pre život 
Krátky film je o 6. ročníku konferencie pre aktívnych a inovatívnych učiteľov na Slovensku, ktorú 

každoročne pripravuje Nezisková organizácia Indícia. V roku 2014 sa konferencia zamerala na tému 

Zodpovednosť vo výchove a vzdelávaní. Krátky film sme v premiére predstavili na Voices Live 34.  
  

3. Krátky film zo série Nápad sa ráta o Krajine harmónie 
Soňa Holúbková zo Žiliny je priateľkou a ochrankyňou slobody, tvorivosti a rovnocennej, partnerskej 

spolupráce s ľuďmi s postihnutím. V krátkom filme rozpráva najmä o veľkom význame vlastného 

priestoru a malých zodpovedností v živote každého človeka. Krátky film mal premiéru 27. novembra 
2014 na Voices Live 37. 

 
4. Krátky film zo série Hudobné úlety o Andrei Bučko  

Temne zvodná aj nežná Andrea Bučko púta pozornosť svojim novým klipom k singlu z pripravovaného 
debutového sólového albumu Polarity. Ako naznačuje názov, album by mal ukázať dve rôzne tváre 

mladej speváčky. Krátky film zo série Hudobné úlety mal premiéru na Voices Live 35. 

 
5. Krátky film zo série 2 + 2 o Sandre Štasselovej 

Prvý zo štyroch rozhovorov s ľuďmi, ktorí majú nápady, pozitívnu energiu a prirodzenú autoritu. 
Sandra je spoluzakladateľka Vnútrobloku, experimentálnej platformy zaoberajúcej sa dynamikou 

sociálneho a fyzického priestoru v meste. Verí, že dobrý verejný priestor potrebuje dobrých ľudí. 

 
6. Krátky film zo série 2 + 2 o Ide Adolfovej 

Druhý zo série štyroch rozhovorov s ľuďmi, ktorí majú nápady, pozitívnu energiu a prirodzenú 
autoritu. Ida z Komunitnej nadácia Zdravé mesto v Banskej Bystrici sa venuje neformálnemu 

vzdelávaniu. Dnes dáva mladým menej inštrukcií ako kedysi. Viac ich počúva a vytvára priestor pre ich 
myšlienky. 

 

7. Krátky film zo série 2 + 2 o Mirovi Kašiakovi 
Tretí zo štyroch rozhovorov s ľuďmi, ktorí majú nápady, pozitívnu energiu a prirodzenú autoritu. Miro 

zo Zaježovej v ňom hovorí o fungovaní potravinovej banky a pridáva zaujímavé myšlienky o tom, 
prečo osobnú slobodu vníma ako mieru kontroly nad vlastným životom. 

 

8. Krátky film zo série 2 + 2 o Manikovi 
Posledný zo štyroch rozhovorov s ľuďmi, ktorí majú nápady, pozitívnu energiu a prirodzenú autoritu. 

Manik má rád neformálny a otvorený Projekt Život spájajúci tých, ktorí uprednostňujú životný štýl v 
súlade s prírodou. Najspokojnejší je vtedy, keď vidí usmiatych ľudí. 

 

9. Krátky dokument o Romane Schlesinger – Ja a Q 
Film Petra Važana o Romane Schlesinger, výkonnej riaditeľke združenia Queer Leaders Forum a 

manažérke projektu Q centrum. Romana Schlesinger spolu s Queer Leaders Forum pracuje na 
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uskutočnení vízie spoločnosti, v ktorej sexuálna orientácia a rodová identita nie sú dôvodmi na 

rozdeľovanie, stigmatizáciu, segregáciu a diskrimináciu ľudí. Krátky film mal premiéru 19. júna na 

Voices Live 35. 
 

10.  Krátky dokument Nepočujúca väčšina 
Dokumentárny film Viery Čákanyovej o tom, že ak má človek priestor rásť a rodičia sa mu venujú, tak 

ukáže ľuďom talent, ktorý nie je možné neprijať. Pali Šarina má 22 rokov a od narodenia nepočuje. 

Robo Šarina je o osem rokov starší, počujúci a venuje sa tlmočeniu do posunkového jazyka. Bratia 
podnikajú v projekte Deaf Kebab, sieti predajní rýchleho občerstvenia zamestnávajúcej ľudí so 

sluchovým znevýhodnením. Film mal premiéru 25. septembra na Voices Live 36. 
 

11.  Krátky dokument o Ingrid Kosovej – Quo vadis, Ingrid? 
Dokumentárny film Martiny Slovákovej o Ingrid Kosovej pracujúcej s deťmi zo znevýhodneného 

prostredia. Ingrid Kosová je zriaďovateľka Súkromnej základnej umeleckej školy a centra voľného 

času Quo Vadis pre deti zo znevýhodneného prostredia. Nadšená princípmi pedagogiky Marie 
Montessori aj ona verí, že budúcnosť je v deťoch, ktoré ku svojmu šťastiu a spokojnosti potrebujú pri 

poznávaní a objavovaní robiť konkrétne činnosti, ktoré rešpektujú ich vlastnú vnútornú potrebu 
vyvíjať sa. Film mal premiéru 27. novembra na Voices Live 37. 

 

Krátke filmy zo série 2 + 2 Voices predstavila na špeciálnom podujatí, ktoré sa konalo 5. júna o 18.00 
v kreatívnom priestore Spot. Ivan Ježík si na spoluprácu opäť pozval Martinu Slovákovú a Dušana 

Vanča z Cukru. Filmy sa nakrúcali v komornom divadelnom priestore Štúdia 12 začiatkom mája. Kulisy 
dotváral ručne zhotovený drevený paraván, ktorý pre túto príležitosť vyrobil Mr. Wood. 

 
Aj v roku 2014 mohla Nezisková organizácia Voices nakrútiť krátke videofilmy vďaka podpore 

viacerých partnerov – Nadácii Orange a Nadácii VÚB. Krátke dokumenty Ja a Q, Nepočujúca väčšina 

a Quo vadis, Ingrid vznikli v rámci projektu Voices podporeného Islandom, Lichtenštajnskom a 
Nórskom prostredníctvom Programu aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v 

spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien. Za podporu 
ďakujeme. 

 

 
4) Neformálna konferencia Jump 2014 

 
Jump je neformálna konferencia o nápadoch a skúsenostiach neziskových organizácií a iniciatív. Keďže 

prvý aj druhý ročník zaznamenali obrovský úspech, Voices sa rozhodla v tejto tradícii pokračovať aj 

v roku 2014 a pripraviť jej tretie pokračovanie, ktoré sa konalo v stredu 15. októbra 2014 
v bratislavskom Technopole. Jump nie je bežná odborná konferencia. Charakterizujú ju priateľská 

atmosféra a uvoľnený štýl. Jej hlavným cieľom je prezentovať inšpiratívne a poučné príbehy, vytvoriť 
priestor na otvorenú diskusiu a ponúknuť účastníkom možnosť vzájomne sa podeliť o svoje 

skúsenosti. Určený je nielen manažérom, koordinátorom a dobrovoľníkom občianskych združení a 
neziskových organizácií, ale aj vysokoškolským študentom, freelancerom a podnikateľom. Skrátka 

každému, komu Slovensko nie je ľahostajné. Na tretí Jump sa prišlo pozrieť takmer 200 účastníkov. 

Asi polovica z nich boli zástupcovia neziskových organizácií a neformálnych iniciatív, veľkú časť tvorili 
aj študenti. 

 
V programe mohli účastníci vidieť a zažiť príbehy, ktoré prezentovali: Milota Sidorová, Sergej Kára, 

Jana Jablonická Zezulová, Lucia Satinská, Michal Molčan, Dorota Martincová, Lars Erik Berntzen, Vlado 

Michalko, Soňa Holúbková, Jakub Kratochvíl a Barbora Kuchárová.  
 

Poobede sa diskutovalo v piatich Nápadiskách a dojmy sa opäť zdieľali v uvoľnenej atmosfére na 
AfterJumpe. Po prvýkrát sa k nám online pripojili aj študenti viacerých stredných a vysokých škôl 

prostredníctvom viewing parties. 
 

Nápadiská sa zamerali na tieto témy: 

1. Školy – Projekty v školách a zdravý rozum 
2. Verejná správa – Moc, kontrola a podpora 

3. Médiá – Zábava a informácie, obsah a vzťah 

http://www.voices.sk/voices_live35
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4. Psychohygiena – Zvládanie nenávisti, duševná pohoda a supervízia 

5. Radicalization and extremism – Roots of radicalization and extremism, potential ways of combating 
extremism 

Podujatie sa uskutočnilo vďaka podpore Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostrednícvom Programu 
aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti 

Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien. Neformálnu konferenciu Jump finančne 

podporili aj jej hlavní partneri Nadácia Orange a Občianske združenie VČELÍ DOM. Mediálnymi 
partnermi boli áno!magazín, Cukru production, Dobrá škola, MONO, MeToo.sk, Rádio_FM, .týždeň, 

Shiz.sk, Študent24.sk, sli.do a wopss.sk. 

Ľudia, ktorí sa konferencie nemohli zúčastniť, si mohli pozrieť online prenos z doobedňajšej časti. 

Túto možnosť využilo 2 205 reálnych užívateľov. Záznamy z konferencie nájdete na webovej stránke 

Voices či na stránke internetovej televízie Metoo.sk. 
 

 
5) Malý Jump pre stredoškolákov 

 
V školskom roku 2014/2015 Voices chcela užšie spolupracovať s gymnáziami a strednými školami na 

Slovensku tak, aby im pútavo a neformálne priblížila, čo to občianska spoločnosť je a čo zaujímavé sa 

v nej deje. V spolupráci s Komunitnou nadáciou Zdravé mesto a za podpory Nadácie Orange preto na 
pondelok 22. septembra 2014 pripravila na Gymnáziu Jozefa Gregora Tajovského poldenné podujatie s 

názvom Malý Jump v Banskej Bystrici. 

Stretnutie bolo kombináciou premietania krátkych filmov, prezentácií príbehov ľudí a neformálnych 

diskusií o tom, prečo a ako nebyť ľahostajným. 

Pozvanie na Malý Jump prijali: Mária Tóthová Šimčáková (e-deti), Rado Sloboda (Živá knižnica), Baška 

Sujová (Podchod), Jakub Forgács (Parkour meeting), Martin Ševeček (ID Space Team), Slavo Sochor 
(Kino v bazéne), Juliána Dubovská (Amfik), Rado Hladký (SALVA fest). 

Podujatie by sa nemohlo uskutočniť bez pomoci Idy Adolfovej a Beaty Hirt z Komunitnej nadácie 

Zdravé mesto a ochoty a ústretovosti vedenia školy. 
 

 
6) Diskusné rozhovory Choices 

 

Choices sú večerné rozhovory so zaujímavými ľuďmi. V roku 2014 Voices pripravila šestnásť takýchto 
podujatí v Bratislave a Trenčíne. Partnerom projektu je Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis. Viac 

o hosťoch a témach nájdete na stránke projektu www.choices.sk. Informácie a záznamy niektorých 
rozhovorov nájdete na www.metoo.sk/choices. Partnerom projektu je Nadačný fond Telekom pri 

Nadácii Pontis. 
 

Jarná séria stretnutí prebiehala v kreatívnom priestore Kontakt na Ventúrskej 12 v Bratislave v čase 

od 18:00 do 19:30. Výnimkou bolo Choices 16 vo Voices Room na Profesia Days 5. marca v Inchebe: 

 Choices 15 – Sú voľby šancou niečo zmeniť? 

Zora Bútorová a Martin Bútora, 6. február 

 Choices 16 – Práca v neziskovke a ako ju získať 

Lenka Križanová, Kamila Dragašičová a Noro Maur, 5. marec  
 Choices 17 – Tradičná rodina - realita alebo mýtus 

Jana Jablonická Zezulová a Anna Verešová, 20. Marec 

 Choices 18 – Bratislava - kde má pekné miesta a fajn veci 

Pavlína Morháčová a Ivor Švihran, 3. apríl 

 Choices 19 – Projekt Život a Zóna bez peňazí - prítomnosť a budúcnosť  
Manik a Barbora Vitázková, 15. máj 

http://www.knzm.sk/
https://www.nadaciaorange.sk/
http://www.oskole.sk/e-deti
http://www.amnesty.sk/co-robime/vzdelavanie/
https://www.facebook.com/PodchodUZOL
https://www.facebook.com/pkmbb
http://idspaceteam.com/
http://kinovbazene.wix.com/kinovbazene
http://artne.sk/zaamfiteater/
https://www.facebook.com/3kART
http://www.metoo.sk/choices
http://www.nadaciapontis.sk/nadacny-fond-slovak-telekom-1
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 Choices 20 – Budúcnosť slovenčiny - trendy a výzvy 

Lenka Kunová a Marcel Olšiak, 29. máj 

 

Jesenná séria stretnutí sa konala v kníhkupectve Martinus.sk na Obchodnej ulici v Bratislave a v 
Klube Lúč v Trenčíne v čase od 18:00 do 19:30: 

 Choices 21 – Backstage slovenskej hudby 

Shina a Daniel Salontay (Longital), Pino Ungvölgyi, 7. október, Trenčín 
 Choices 22 – Konšpirácie, dezinformácie a predsudky 

Pavol Hardoš a Filip Struhárik, 9. október, Bratislava 

 Choices 23 – Bez krčmových rečí 

Mária Žuffová a Fero Pauliny, 21. október, Trenčín 
 Choices 24 – Hľadá sa môj zástupca v samospráve 

Erik Láštic a Ctibor Košťál, 23. október, Bratislava 

 Choices 25 – Môj malý biznis 

Martina Slováková a Jozef Verbovský, 4. november, Trenčín 

 Choices 26 – Môj odevný biznis 

Lenka Sršňová, Miriam Šichmanová a Lenka Garajová, 6. november, Bratislava 
 Choices 27 – Vychovávame egoistov? 

Vladimír Burjan a Miroslav Záhumenský, 18. november, Trenčín 

 Choices 28 – Osobnosti v online priestore 

Ján Ballx, Peter Hajdin a Adam Znášik, 20. november, Bratislava 
 Choices 29 – Ako sa budia mestá? 

Lucia Horňáková Černayová a Richard Ščepko, špeciálny hosť Peter Bročka, 2. december, 

Trenčín 

 Choices 30 – Význam koncoročných zvykov 

Katarína Nádaská a Matúš Bakyta, 4. december, Bratislava 
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b) ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných  údajov v nej 
obsiahnutých 
 
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. Účtovná jednotka vznikla v roku 2008, dátum schválenia účtovnej závierky 
za rok 2014 je 6.3.2015. 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. č. 24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania 
a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania.  

 
Priemerný počet zamestnancov v roku 2014 bol jeden zamestnaný na základe pracovnej zmluvy. 

Prácu v neziskovej organizácii vykonávajú prevažne dobrovoľníci, pracovníci na základe obchodno-

právneho vzťahu a pracovníci na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 
Počas účtovného obdobia nenastali žiadne zmeny účtovných zásad a účtovných metód. 

 
 

Súvaha  
 
Aktíva (zaokrúhlené na eurocenty) 

Neobežný majetok spolu (Brutto) 0€ 
Korekcia    0€ 

Neobežný majetok spolu (Netto) 0€ 
Obežný majetok spolu  22 610,71€ 

Z toho: Dlhodobé pohľadávky  284€ 

Krátkodobé pohľadávky  0€ 
 Finančné účty   22 326,71€ 

Časové rozlíšenie   8,86€ 

Z toho: Náklady budúcich období 8,86 
Príjmy budúcich období  0€  

Majetok spolu   22 619,35€ 

 
 

Pasíva (zaokrúhlené na eurocenty) 
Vlastné zdroje krytia majetku  66,38€ 

Cudzie zdroje spolu   981,20€ 

Z toho: Krátkodobé záväzky  89,51€ 
  Dlhodobé záväzky  891,69€ 

Bankové výpomoci a pôžičky  0€ 
Časové rozlíšenie spolu  21 571,77€ 

Z toho: Výnosy budúcich období 21 571,77€ 
 Výdavky budúcich období 0€ 

Vlastné a cudzie zdroje spolu 22 619,35€ 

 
Doplňujúce informácie o záväzkoch účtovnej jednotky, výdavkoch a výnosoch budúcich období sú 

v časti f) stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie. Účtovná jednotka nevedie žiadne 
údaje na podsúvahových účtoch. Nevlastní prenajatý majetok, nemá majetok v úschove, odpísané 

pohľadávky ani iné ďalšie položky, ktoré sa vedú na podsúvahových účtoch. Účtovná jednotka nie je si 

vedomá žiadnych budúcich možných peňažných záväzkov ani budúcich možných nepeňažných 
záväzkov, ktoré sa nevykazujú v súvahe. Taktiež nemá iné významné položky ostatných finančných 

práv ani finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe. V správe 
ani vo vlastníctve nemá žiadne nehnuteľné kultúrne pamiatky. 
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Výkaz ziskov a strát 
 
Výnosy (zaokrúhlené na eurocenty) 

Štruktúra výnosov bola v účtovnom období nasledovná: 
Tržby za poskytnuté služby  3 121€ 

Výnosy z úrokov   2,57€ 

Osobitné výnosy   7 445,38€ 
Prijaté príspevky – granty  92 293,89€ 

Prijaté príspevky od fyzických osôb 7,16€ 
Prijaté príspevky z 2% dane  2 932,02€ 

Dotácie     0€ 

Výnosy spolu    105 802,02€ 
 

Náklady (zaokrúhlené na eurocenty) 
Štruktúra nákladov bola v účtovnom období nasledovná: 

Spotreba materiálu   4 858,86€ 
Cestovné    158,54€ 

Náklady na reprezentáciu  161,79€ 

Ostatné služby    43 899,16€ 
Mzdové náklady    9 209,69€ 

Zákonné soc. a zdr.poistenie  3 241,69€ 
Zákonné sociálne náklady  40,76€ 

Ostatné dane a poplatky  100,17€ 

Osobitné náklady   44 006,62€ 
Iné ostatné náklady   124,32€ 

Náklady spolu    105 801,60€ 
 

 
Vlastné imanie účtovnej jednotky (v €) je tvorené: 

 

Zložka vlastného imania Stav  
k 1.1.2014 

Prírastky Úbytky 
a presuny 

Stav  
k 31.12.2014 

Základné imanie  66,38   66,38 

Výsledok hospodárenia 
bežného účtovného obdobia 

0   0 

SPOLU 66,38   66,38 

 

Výpočet výsledku hospodárenia: 
Náklady spolu     105 801,60€ 

Výnosy spolu     105 802,02€ 
Výsledok hospodárenia pred zdanením  0,42 € 

Zrážková daň     0,42 € 

Organizácia dosiahla po zdanení nulový výsledok hospodárenia.   
 
Nezisková organizácia počas kalendárneho roka 2014 tvorila sociálny fond vo výške 0,6 % z hrubých 
miezd vo výške 89,51€. Záväzky účtovnej jednotky sú v celkovej hodnote 981,20€, z toho krátkodobé 

záväzky 891,69€ a dlhodobé záväzky89,51€. Účtovná jednotka neeviduje záväzky po lehote splatnosti. 
 

Počas účtovného obdobia nenastali žiadne zmeny účtovných zásad a účtovných metód. Dlhodobý 

majetok sa oceňuje obstarávacou cenou. Pri obstaraní sa určí predpokladaná doba používania majetku 
a na základe nej aj doba odpisovania. Finančný majetok, pohľadávky a záväzky sa oceňujú menovitou 

hodnotou. Odpisový plán dlhodobého majetku vychádza z predpokladanej doby používania majetku. 
Použili sa rovnomerné odpisy. Na obstaranie majetku nebola účtovnej jednotke poskytnutá žiadna 

dotácia zo štátneho rozpočtu ani miestnych rozpočtov. Zásoby organizácia neobstarávala.  

Pohľadávky, záväzky a časové rozlíšenie boli ocenené menovitou hodnotou. 
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c) výrok audítora k ročnej účtovnej uzávierke, ak ju audítor overoval 
 
V roku 2014 nemala účtovná jednotka sumu prijatých podielových daní (2 %) viac ako 33 193,92 €, 
ročná uzávierka preto nebola overovaná audítorom. Stanovisko revízora je uvedené v úvode výročnej 

správy. 

 
d) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 
 
Príjmy (údaje zaokrúhlené na eurocenty) Nezdaňovaná činnosť 

Z vkladu zriaďovateľa alebo zakladateľa  0  

Z majetku   0 
Z darov a príspevkov   92 301,05 

Z členských príspevkov   0 
Z podielu zaplatenej dane z príjmov  2 932,02 

Z verejných zbierok   0 
Z úverov a pôžičiek   0 

Z dedičstva   0 

Z organizovania podujatí  7 445,38 
Z dotácií   0 

Z likvidačného zostatku inej účtovnej jednotky  0 
Z predaja majetku   0 

Z poskytovania služieb a predaja vlastných výrobkov 3 121 

Fond prevádzky, údržby a opráv  0 
Ostatné   2,57 

Príjmy celkom   105 802,02€ 
   

 
Výdavky (údaje zaokrúhlené na eurocenty)  Nezdaňovaná činnosť 
Zásoby   0 

Služby   43 899,16 
Mzdy, poistné a príspevky  12 492,14 

Dary a príspevky iným subjektom  0 
Prevádzková réžia   49 185,81 

Splátky úverov a pôžičiek  0 

Sociálny fond   0 
Ostatné    224,49 

Výdavky celkom   105 801,60€ 
 

 

 

e) prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov 
(údaje zaokrúhlené na eurocenty) 

 
Vklady zakladateľov        0  

Príjmy z vlastnej činnosti     3 121  
Príjmy z podnikateľskej činnosti     0  

Pôžičky, úvery a úroky       2,57  
Dary od fyzických a právnických osôb     7,16  

Prijaté príspevky od iných organizácií   92 293,89  

Príjmy z príspevkov z podielu zaplatenej dane    2 932,02  
Osobitné výnosy z projektov    7 445,38 

Dotácie z verejných rozpočtov     0 
Spolu        105 802,02€ 
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f) stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie 
 
Dlhodobý hmotný majetok má účtovná jednotka v zostatkovej hodnote 0 €.  
 
Zásoby eviduje účtovná jednotka v hodnote 0 €. Pohľadávky eviduje účtovná jednotka v hodnote 
284€. Pohľadávky nie sú zabezpečené záložným právom. Krátkodobý finančný majetok je tvorený 

zostatkom bankového účtu v hodnote 22 177,40€ a zostatkom pokladne 149,31€. Prechodné účty 
aktív (náklady budúcich období) eviduje účtovná jednotka ku koncu roku v hodnote 8,86€. 

 
Účtovná jednotka si nie je vedomá žiadnych budúcich možných peňažných záväzkov ani budúcich 
možných nepeňažných záväzkov, ktoré sa nevykazujú v súvahe. Taktiež nemá iné významné položky 

ostatných finančných práv ani finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa 
v súvahe. Nemá v správe ani vo vlastníctve nemá žiadne nehnuteľné kultúrne pamiatky. Po dni, ku 

ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by mali 

významný vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania alebo výsledku hospodárenia 
účtovnej jednotky ku dňu zostavenia účtovnej závierky. 

 

g) zmeny  a  nové  zloženie  orgánov  neziskovej  organizácie 
V priebehu roka 2014 nedošlo ku žiadnym zmenám v zložení orgánov neziskovej organizácie.  

 
 

h) ďalšie údaje určené správnou radou 
Správna rada nerozhodla o žiadnych ďalších doplňujúcich údajoch.  

 

Ivan Ježík, riaditeľ, 0905 889 607 
Voices, n.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava 

e-mail: ivan.jezik@voices.sk, www.voices.sk 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

mailto:ivan.jezik@voices.sk
http://www.voices.sk/

