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                                                    Výročná  správa  za  rok  2012 
 

1. Úvod 

Nezisková organizácia Indícia so sídlom Karloveská 32, 841 04 Bratislava, vznikla 12.7.2011 a bola 

zaregistrovaná Obvodným úradom Bratislava pod registračným číslom OVVS-19001/348/2011-NO. 

 

Indícia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy 

a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt: 

• organizovanie konferencií, seminárov, kurzov, školení, stretnutí, prezentácií, osvetových 

podujatí s cieľom zvýšenia vedomostnej úrovne a otvorene komunikovať so širšou 

verejnosťou, 

• organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, 

• organizovanie súťaží, výstav, festivalov a výmenných pobytov; a ďalšie služby v oblasti 

výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na 

informačné služby 

• analýzy, rozbory, prieskumy, 

• tvorba a realizácia projektov, 

• poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín. 

 

Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila dňa 18.6.2013 predloženú výročnú správu za rok 

2012. 

 

2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2012 s uvedením 

vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie. 

 
Nezisková organizácia počas roka 2012 vykonávala nasledovné činnosti: 

 

A. Organizovanie konferencií, seminárov, kurzov, školení, stretnutí, prezentácií, osvetových podujatí 

s cieľom zvýšenia vedomostnej úrovne a otvorene komunikovať so širšou verejnosťou: 

• Roadshow Moderný učiteľ 2012 – Roadshow Moderný učiteľ vytvára priestor pre 

prezentáciu skúseností a diskusiu o tom, ako má dnes vyzerať škola, ktorá pripravuje žiakov 

na život v 21. storočí. Každoročne sa koná na jeseň vo viacerých slovenských mestách. 

V roku 2012 sa konala v dňoch 12. – 23. novembra a bola zameraná na budovanie kvalitnej 

školy. V pestrom programe už tradične nechýbali myšlienky o vzdelávaní pre 21. storočie, 

ukážky príkladov dobrej praxe. Venovali sme sa edukačnej robotike v podobe využitia lego 

robotov na rozvoj zručností žiakov. Priblížili sme problematiku autorských práv v práci učiteľa, 

ale aj hrozby počítačovej kriminality a možnosti jej prevencie. Nechýbali ani IKT novinky od 

viacerých spoločností a mnohé ďalšie zaujímavosti. 

• Kluby Moderných učiteľov – Pod názvom kluby Moderných učiteľov boli realizované 

neformálne podujatia zaoberajúce sa témami, ktoré sa týkajú rôznych typov škôl. Účastníci si 

si vo voľnom vymieňať svoje skúsenosti a dodávajú inšpiráciu. Indícia zorganizovala v roku 

2012 pre aktívnych účastníkov víkendové stretnutie, a to 10.-12.2.2012 v Leviciach a 21.-

23.9.2012 v Pribyline. 
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• Konferencia Učíme pre život – V termíne od 16. do 18. marca 2012 usporiadala Indícia 

konferenciu pre 300 účastníkov. Témou konferencie bolo „Škola ako GPS pre žiaka“. Program 

prebiehal paralelne vo viacerých miestnostiach počas troch konferenčných dní. Súčasťou 

programu boli prednášky, diskusie a workshopy. 

• Letná škola Pytagoras – Letná škola sa konala 7.-14. júla 2012 a bola určená predovšetkým 

osobám, ktoré sa venujú matematike a fyzike, či organizujú aktivity pre deti a mládež. Akcie 

sa zúčastnili aj rodiny s deťmi. V programe nechýbali odborné prednášky, burza nápadov, 

tvorivé dielne, (workshopy) z matematiky, fyziky, didaktiky matematiky a fyziky, rozprávania 

a besedy o zaujímavostiach aj z iných vedných disciplín, rozprávania o rôznych zaujímavých 

krajinách, celodenný výlet, športové, umelecké a spoločenské aktivity, súťaže. 

• Československá Letná škola Moderných učiteľov – Podujatie sa konalo od 12. do 18. augusta 

2012 a stretli sa na ňom účastníci z Čiech a Slovenska a porovnávali svoje skúsenosti so 

vzdelávaním a zavádzaním inovatívnych prístupov na školy v oboch krajinách. 

• Letná škola Moderných učiteľov – V termíne od 19. do 25. marca 2012 sa konalo podujatie, 

v rámci ktorého sa inovatívni učitelia navzájom inšpirovali a načerpávali tak energiu do 

nového školského roku. Nechýbali ani odborné prednášky pozvaných hostí a semináre 

pripravené skúsenými lektormi. 

• Ako vybrať školu pre svoje dieťa – V mesiacoch november a december 2012 zorganizovala 

Indícia sériu seminárov na tému „Ako vybrať školu pre svoje dieťa“. Išlo o 2-hodinové 

podujatia, ktoré mali účastníkom prezentovať informácie o tom, ako postupovať pri 

hodnotení školy, na čo sa zamerať, čo od školy očakávať a pod. 

 

B. Organizovanie súťaží, výstav, festivalov a výmenných pobytov; a ďalšie služby v oblasti výskumu, 

vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby: 

• Súťaž v projektovom vyučovaní – V mesiacoch august až december organizovala Indícia 

súťaž o najlepšie projektové vyučovanie s názvom „Týždňov projektov o bezpečnosti na 

internete“. Do súťaže sa prihlásilo 74 škôl a celkovo bolo prihlásených 85 projektových 

zámerov. Hodnotiaca komisia sa po preštudovaní záverečnej dokumentácie projektov 

rozhodla neudeliť žiadne 3. miesto. Zároveň však udelila 1. miesto šiestim projektom a 2. 

miesto rovnako šiestim projektom. 

 

3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej 

obsiahnutých. 

 
Ročná účtovná závierka tvorí prílohu č. 1 výročnej správy. 

 

Nezisková organizácia vedie podvojné účtovníctvo v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. Zb. o 

účtovníctve v platnom znení. Účtovná závierka neziskovej spoločnosti k 31. decembru 2012 je 

zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov, a to za účtovné obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012. 

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 
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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. 

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. 

    

4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke. 

 
Indícia nemala povinnosť overovať ročnú účtovnú závierku audítorom vzhľadom na objem finančných 

prostriedkov. 

 

5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch. 

 
Príjmy k 31.12.2011 boli v celkovej výške 29 664,31 €. 

Príjmy k 31.12.2012 sú uvedené v tabuľke. 

 

Príjmy k 31.12.2012  

Tržby z predaja služieb  23 230,00 

Prijaté dary 17 500,00 

Osobitné výnosy z projektov 89 418,38 

Prijaté príspevky z iných organizácií 1 424,83 

Prijaté príspevky od fyzických osôb 41,00 

Úroky 0,16 

Príjmy celkom  131 614,37 € 

 

Výdavky k 31.12.2011 boli v celkovej výške 32 657,68 €. 

Výdavky k 31.12.2012 sú uvedené v tabuľke. 

 

Výdavky k 31.12.2012  

Náklady za poskytnuté služby  16 989,94 

Spotreba materiálu 2 608,79 

Cestovné 341,70 

Reprezentačné 4,02 

Mzdové náklady a soc. a zdrav. poistenie 35 884,65 

Osobitné náklady na projekty, dary 75 758,18 

Ostatné dane a poplatky 35,50 

Kurzové straty 48,98 

Výdavky celkom  131 614,37 € 
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Výdavky k 31.12.2012 v členení: 

Výdavky na správu (výdavky na prenájom kancelárskych 

priestorov, na telefón, internet, kancelárske potreby, apod.)  
47 487,25 

Výdavky podľa druhu všeobecne prospešných služieb (výdavky 

na prenájom konferenčných miestností a techniky, občerstvenie, 

ubytovanie, cestovné náklady, organizačný materiál, školiaci 

materiál, nákup drobnej techniky, apod.), v tom: 

84 127,12 

• Organizovanie konferencií, seminárov, kurzov, školení, 
stretnutí, prezentácií, osvetových podujatí s cieľom zvýšenia 
vedomostnej úrovne a otvorene komunikovať so širšou 
verejnosťou 

73 015,80 

• Organizovanie súťaží, výstav, festivalov a výmenných 
pobytov; a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-
technických služieb a informačných služieb so zameraním na 
informačné služby 

11 111,32 

Výdavky spolu 131 614,37 € 

 

Konečný zostatok v pokladni k 31. 12. 2012 bol 1 126,10 €. 

Konečný zostatok na účte k  31.12. 2012 bol 951,51 €. 

Konečný zostatok na finančných účtoch spolu k  31.12.2012 bol 2 077,82 €. 

 

6. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov. 

 
Prehľad v prílohe č. 2 k výročnej správe.  

 

7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie. 

 
Nezisková organizácia Indícia má okrem časového rozlíšenia majetok iba vo forme finančných účtov. 

Konečný zostatok na finančných účtoch spolu k  31.12.2012 bol 2 077,82 €. 

 

Záväzky k 31.12.2012  

Základné imanie 100,00 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov -2 993,34 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -57,40 

Rezervy 1 218,36 

Záväzky zo sociálneho fondu 79,99 

Záväzky z obchodného styku 881,28 

Záväzky voči zamestnancom 1 397,01 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdrav. poisťovňami 716,27 

Daňové záväzky 152,35 

Časové rozlíšenie 778,99 

Záväzky celkom  2 273,42 € 
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8. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo 

v priebehu roka. 

 
V priebehu roka 2012 došlo ku zmene osoby riaditeľa neziskovej organizácie, t.j. ku zmene 

štatutárneho zástupcu. Z pozície riaditeľa odvolala správna rada dňa 2.2.2012 Mgr. Martina Kuruca, 

PhD., a zároveň na pozíciu riaditeľky zvolila Ing. Danu Palackovú, PhD. Zároveň došlo ku zmene 

správnej rady Indície, n.o., kde na pozícii člena správnej rady Mgr. Martin Kuruc, PhD., nahradil Ing. 

Juraja Suchánka. 

 

Zloženie orgánov neziskovej organizácie k 31.12.2012 je nasledovné: 

• Predseda správnej rady – Ing. Peter Halák 

• Člen správnej rady – Mgr. Martin Kuruc, PhD. 

• Členka správnej rady – Mgr. Rastislava Haláková 

• Revízor – Mgr. Martin Vagaský 

• Riaditeľka – Ing. Dana Palacková, PhD. 

 

9. Ďalšie údaje určené správnou radou. 

 

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe. 

 

10. Vyjadrenie revízora. 
 

Revízor preskúmal hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky. 

 

 

 

V Bratislave 18. júna 2013 

 

Podpisy: 

 

 

...................................................  podpis osoby, ktorá správu vypracovala (Ing. Dana Palacková, PhD.) 

 

 

...................................................  podpis predsedu správnej rady, Ing. Petra Haláka 

 

 

...................................................  podpis revízora, Mgr. Martina Vagaského 


