Výročná správa za rok 2012
1. Úvod
Nezisková organizácia Talentída, n. o. so sídlom na Vranovskej 6 v Bratislave, ktorá vznikla 10. júla
2012 bola zaregistrovaná Obvodným úradom Bratislava pod registračným číslom OVVS‐
13842/381/2012‐NO.
Druh všeobecne prospešných služieb:
Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
Výskum, vývoj, vedecko‐technické a informačné služby
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, obnovy
a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na zvyšovanie vedomostnej úrovne
obyvateľstva:
– organizovanie vedomostných súťaží (prezenčných, korešpondenčných, internetových),
– organizovanie seminárov, školení, kurzov, besied, prezentácií, výstav,
a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko‐technických služieb a informačných služieb:
– poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín,
– analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov.
Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila dňa 29. mája 2013 predloženú výročnú správu za
rok 2012.

2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2012 s uvedením
vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie
Hlavným cieľom a zmyslom činností neziskovej organizácie Talentída sú akcie zamerané na
všestranný rozvoj mladej generácie. Budúcnosť tejto krajiny závisí od toho, aká vzdelaná a tvorivá
generácia ju prevezme. Ak sa dnešné deti v budúcnosti majú uplatniť ako mysliaci a tvoriví ľudia,
potrebujú dostatok príležitostí na rozvíjanie svojho talentu a schopností. V správnom „naštartovaní“
a rozvoji detí môžu veľmi dôležitú úlohu zohrať zaujímavé vedomostné súťaže. Práve organizácia
takýchto súťaží v školách bola v roku 2012 hlavnou náplňou činnosti neziskovej organizácie Talentída.
V septembri 2012 sme odštartovali dve celoročné korešpondenčné matematické súťaže: MAKS pre
žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a MAKSÍK pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ.
Do súťaže MAKS sa zapojilo 5155 žiakov, do súťaže MAKSÍK 7343 žiakov. Najväčším prínosom týchto
súťaží je celoročná práca so žiakmi. Učitelia aj rodičia si pochvaľujú, že úlohy rozvíjajú u žiakov logické
myslenie, tvorivosť, spoluprácu, presnosť a systematičnosť.
V decembri 2012 sme zorganizovali ďalšie dve jednorazové vedomostné súťaže. 6579 žiakov 3. – 5.
ročníka ZŠ sa zapojilo do súťaže VŠETKOVEDKO a 8001 žiakov 6. – 9. ročníka ZŠ a študentov všetkých
ročníkov na gymnáziách, osemročných gymnáziách a stredných odborných školách sa zapojilo do
súťaže EXPERT geniality show. Obidve súťaže sa tešia veľkej obľube na školách najmä pre ich široký
záber vedných odborov, čím sú jedinečné medzi všetkými súťažami, ktoré sa na Slovensku organizujú.
V novembri 2012 sme sa na medzinárodnom mítingu organizácie Kangourou sans frontiéres na Cypre
zapojili do prípravy ďalšieho ročníka najväčšej medzinárodnej žiackej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN.
Do konca decembra sme urobili všetky prípravné práce na to, aby sme v januári 2013 mohli školám
ponúknuť túto jedinečnú súťaž, do ktorej sa zapájajú žiaci 1. – 9. ročníka ZŠ a študenti všetkých
ročníkov na gymnáziách, osemročných gymnáziách a stredných odborných školách.

3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnu‐
tých
Ročná účtovná závierka (súvaha, výkaz ziskov a strát za rok 2012) tvorí prílohu výročnej správy.

4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
Ročnú účtovnú závierku nebolo potrebné overovať audítorom vzhľadom na objem finančných pro‐
striedkov.

5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
PRÍJMY (hlavná činnosť):
1. Príjmy z poskytovaných služieb
2. Úroky
Príjmy spolu

91 225,00 €
1,79 €
91 226,79 €

VÝDAVKY (hlavná činnosť):
1. Spotreba materiálu celkom
z toho na súťaž:
‐ Maks
‐ Maksík
‐ Všetkovedko
‐ Expert
2. Cestovné celkom
z toho
‐ cestovné náhrady Matematický Klokan
‐ cestovné náhrady MAKS
3. Poštové služby celkom
z toho na súťaž:
‐ Maks
‐ Maksík
‐ Všetkovedko
‐ Expert
4. Servis IT
5. Tlačiarenské práce celkom
z toho na súťaž:
‐ Maks
‐ Maksík
‐ Všetkovedko
‐ Expert
6. Prenájom nebytových priestorov

3 164,65 €
39,80 €
268,10 €
1 809,75 €
1 047,00 €
682,72 €
650,00 €
32,72 €
5 328,54 €
1 110,90 €
1 110,90 €
1 553,37 €
1 553,37 €
1 200,00 €
11 408,19 €
3 497,76 €
1 212,72 €
2 110,84 €
4 586,87 €
5 575,00 €

7. Ostatné služby celkom
z toho:
Reklamné a marketingové služby
Poradenstvo v oblasti vzdelávania
Konferenčný poplatok
Ochranná známka
Zhotovenie pečiatky
Potlač
Poplatky

7 692,66 €
2 820,54 €
3 102,00 €
15,00 €
573,20 €
37,50 €
401,62 €
742,80 €

8. Mzdové náklady

37 308,75 €

9. Zákonné soc. a zdrav. poistenie

10 347,09 €

10. Zákonné sociálne dávky
Výdavky spolu:
11. Konečný zostatok v pokladni k 31. 12. 2012:

1 158,75 €
83 866,35 €
3 239,22 €

12. Konečný zostatok na účte k 31. 12. 2012:

64 215,67 €

13. Konečný zostatok spolu k 31. 12. 2012:

67 454,89 €

6. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov.
Prehľad je v prílohe k výročnej správe.

7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie.
Nezisková organizácia nemá vlastný majetok, majetok tvoria iba finančné prostriedky na účte
a v pokladni.
Záväzky spolu k 31. 12. 2012:

23 121,66 €

8. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo
v priebehu roka
V sledovanom období nedošlo k žiadnej zmene, ani k zmene v zložení orgánov neziskovej organizácie.

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 12. 6. 2013

správu vypracoval: RNDr. Ľudmila Burjanová

predseda správnej rady: RNDr. Vladimír Burjan

revízor: Mgr. Gustáv Nagy

