
 

Nezisková organizácia Indícia so sídlom Karloveská 6C, 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 12.6.2014 znenie predloženej výročnej správy 

za rok 2013. 

 

Nezisková organizácia počas roka 2013 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 2013 – 

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 2013 sa konala v dňoch 11. do 

15. novembra a od 25. do 29. novembra a bola zameraná na spoluprácu s rodičmi, 

problematiku spravodlivého hodnotenia žiakov, problematiku kyberšikanovania, ale aj na 

témy pre prvý stupeň základných škôl, a to Hejného matematika a nespojité písmo Comenia 
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Script. Nechýbali ani technologické novinky, či ukážky príkladov dobrej praxe v podaní 

miestnych učiteľov. 

 Kluby Moderných učiteľov – Pod názvom kluby Moderných učiteľov boli aj v roku 2013 

realizované viaceré neformálne podujatia zaoberajúce sa témami, ktoré sa týkajú rôznych 

typov škôl. Účastníci sa stretávali vo svojom voľnom čase, aby si povymieňali skúsenosti 

a dodávali inšpiráciu. Indícia zorganizovala v roku 2013 pre aktívnych účastníkov víkendové 

stretnutie, a to 27.-29.9.2013 v Nitrianskom Rudne. 

 Konferencia Učíme pre život – V termíne od 21. do 23. marca 2013 usporiadala Indícia 

konferenciu pre vyše 250 účastníkov. Témou konferencie bola „Zodpovednosť vo výchove 

a vzdelávaní“. Program prebiehal 

paralelne vo viacerých miestnostiach 

počas troch konferenčných dní. 

Súčasťou programu boli prednášky, 

diskusie a interaktívne workshopy. 

 Letná škola Pytagoras – Letná škola sa 

konala 6.-13. júla 2013 a bola určená 

predovšetkým osobám, ktoré sa venujú 

matematike a fyzike, či organizujú 

aktivity pre deti a mládež. Akcie sa 

pravidelne zúčastňujú celé rodiny aj s 

deťmi. V programe nechýbali odborné 

prednášky, burzy nápadov, tvorivé dielne, (workshopy) z matematiky, fyziky, didaktiky 

matematiky a fyziky, rozprávania a besedy o zaujímavostiach aj z iných vedných disciplín, 

rozprávania o cestovateľských zážitkoch, celodenný výlet, športové a umelecké aktivity, či 

rôzne súťaže. 

 Československá Letná škola Moderných učiteľov – Podujatie sa konalo od 11. do 17. augusta 

2013 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 10. do 16. augusta 2013 sa konalo podujatie, 

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

nového školského roku. Súčasťou programu boli 

odborné prednášky pozvaných hostí, workshopy 

pod vedením skúsenými lektormi, ale aj športové 

a umelecké aktivity. 

 Úvod do Hejného matematiky – V októbri 2013 sa 

konali dva 3-dňové turnusy seminárov pre 

učiteľov, ktorí sa chceli dozvedieť viac o Hejného 

inovatívnej metodike zameranej na výučbu 

matematiky. 

 Workshop o workshopoch – Dňa 27. novembra 

2013 usporiadala Indícia v spolupráci s Evanjelickým gymnáziom v Tisovci seminár na výmenu 

skúseností v rámci škôl Pallas Athena.  

 

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: 
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 V roku 2013 neorganizovala Indícia žiadnu súťaž, výstavu ani festival. 

 

 

 
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 2013 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 2013 do 31. decembra 2013. 

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. 

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. Pohľadávky, záväzky a 

časové rozlíšenie boli ocenené menovitou hodnotou. 

    

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

prostriedkov. 

 

 
Príjmy k 31.12.2012 boli v celkovej výške 131 614, 37 €. 

Príjmy k 31.12.2013 sú uvedené v tabuľke. 

 

Príjmy k 31.12.2013  

Tržby z predaja služieb  1 300,00 

Tržby z predaja tovaru 15 209,86 

Úroky 0,13 

Kurzové zisky 221,36 

Prijaté dary 24,00 

Osobitné výnosy z projektov 91 732,57 
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Prijaté príspevky z iných organizácií 24 275,43 

Prijaté príspevky od fyzických osôb 24,60 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 326,21 

Príjmy celkom  133 125,06 € 

 

Výdavky k 31.12.2012 boli v celkovej výške 131 671,76 €. 

Výdavky k 31.12.2013 sú uvedené v tabuľke. 

 

Výdavky k 31.12.2013  

Spotreba materiálu 1 855,85 

Predaný tovar 11 243,83 

Cestovné 222,33 

Reprezentačné  11,63 

Ostatné služby 12 559,69 

Mzdové náklady 17 881,67 

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 6 869,74 

Zákonné sociálne náklady 2 398,22 

Osobitné náklady 79 732,57 

Ostatné dane a poplatky 16,50 

Iné ostatné náklady 207,49 

Kurzové straty 325,69 

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám a fyzickým osobám 755,00 

Výdavky celkom  134 080,21 € 

 

Výdavky k 31.12.2013 v členení: 

 

Konečný zostatok v pokladni k 31.12.2013 bol 153,52 €. 

Konečný zostatok na účte k  31.12.2013 bol 264,62 €. 

Konečný zostatok na finančných účtoch spolu k  31.12.2013 bol 418,14 €. 

 

 
Prehľad v prílohe č. 2 k výročnej správe.  

Výdavky na správu (výdavky na prenájom kancelárskych priestorov, na telefón, 

internet, kancelárske potreby, apod.)  
42 486,00 

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: 

91 594,21 

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

91 594,21 

 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 

0,00 

Výdavky spolu 134 080,21 € 
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Nezisková organizácia Indícia má okrem časového rozlíšenia majetok vo forme zásob, dlhodobých 

a krátkodobých pohľadávok a finančných účtov. Konečný zostatok na účtoch zásob bol 1 341,66 €, na 

účtoch dlhodobých pohľadávok bol zostatok 1 500,00 € a na účtoch krátkodobých pohľadávok bol 

konečný zostatok 3 722,90 €. Na finančných účtoch spolu bol k  31.12.2013 zostatok 418,14 €. 

 

Záväzky k 31.12.2013  

Základné imanie 100,00 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov -3 050,83 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -976,83 

Rezervy 3 095,74 

Záväzky zo sociálneho fondu 139,01 

Záväzky z obchodného styku 5 313,53 

Záväzky voči zamestnancom 558,09 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdrav. poisťovňami 345,61 

Daňové záväzky 79,56 

Ostatné záväzky 500,00 

Časové rozlíšenie 1 016,16 

Záväzky celkom  7 120,04 € 

 

 
V priebehu roka 2013 nedošlo ku žiadnej zmene orgánov neziskovej organizácie. Dňa 9. júla 2013 

došlo prijatím dodatku k štatútu neziskovej organizácie k úprave sídla organizácie v dôsledku 

úradného prečíslovania budov. Sídlo organizácie sa zmenilo z Karloveská 32 na Karloveská 6C. 

 

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

 

 

Revízor preskúmal hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky. 

 

 

V Bratislave, 12.6.2014 


