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Výročná správa za rok 2013
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 OVVS13842/381/2012-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 30. júna 2014 predloženú výročnú správu za
rok 2013.

2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2013 s uvedením
vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie
Celá činnosť neziskovej organizácie Talentída je zameraná na všestranný rozvoj mladej generácie. Ak
sa majú dnešné deti uplatniť ako mysliaci a tvoriví ľudia, potrebujú dnes príležitosti na rozvíjanie
svojich intelektuálnych a osobnostných schopností. Ako bývalí žiaci, učitelia i rodičia z vlastnej
skúsenosti vieme, akú dôležitú úlohu môžu v „naštartovaní“ a ďalšom rozvoji dieťaťa zohrať
zaujímavé otázky, úlohy či problémy, s ktorými sa stretnú v súťažiach. Súťaže dávajú žiakom možnosť
otestovať svoje schopnosti a čo je veľmi dôležité, zažiť radosť z úspechu. Práve preto je organizácia
súťaží v školách hlavnou náplňou činnosti neziskovej organizácie Talentída.
Od januára sme sa venovali príprave najväčšej medzinárodnej žiackej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN,
do ktorej sa zapojili žiaci 1. – 9. ročníka ZŠ a študenti všetkých ročníkov na gymnáziách, osemročných
gymnáziách a stredných odborných školách. V marci 2013 riešilo na slovenských školách klokanovské
úlohy až 58 383 žiakov.
V septembri 2013 sme odštartovali dve celoročné korešpondenčné matematické súťaže: jubilejný 20.
ročník súťaže MAKS pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a 5. ročník súťaže MAKSÍK pre žiakov 2. – 4. ročníka
ZŠ. Do súťaže MAKS sa zapojilo 4635 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 2013 sme zorganizovali dve vedomostné súťaže. 9853 žiakov 2. – 5. ročníka ZŠ sa zapojilo
do súťaže VŠETKOVEDKO a 8528 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.

Na prelome októbra a novembra 2013 sme sa na medzinárodnom mítingu organizácie Kangourou
sans frontiéres V Edinburgu zapojili do prípravy ďalšieho ročníka najväčšej medzinárodnej žiackej
súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN. V marci 2013 sa do nej zapojilo viac ako 6 miliónov žiakov z 51 krajín
sveta.

3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých
Ročná účtovná závierka (súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky k účtovnej závierke za rok 2013) boli
odoslané do elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva.

4. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
Ročná účtovná závierka bola overená audítorom a jeho výrok tvorí prílohu výročnej správy.

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

369 841,55 €
9,09 €
369 850,64 €

Výdavky (hlavná činnosť):
1. Spotreba materiálu celkom
z toho na súťaž:
- Maks, Maksík
- Klokan
- Všetkovedko
- Expert
2. Cestovné celkom
z toho
- cestovné náhrady Matematický Klokan
- cestovné náhrady Maks
3. Poštovné služby celkom
z toho:
- Maks, Maksík
- Klokan
- Všetkovedko
- Expert
4. Servis IT

26 189,25 €
6 483,20 €
11 141,62 €
3 078,20 €
4 256,29 €
3 067,22 €
3 024,60 €
42,62 €
30 426,98 €
10 462,80 €
9 392,60 €
4 674,45 €
5 553,30 €
3 600,00 €

5. Tlačiarenské práce celkom
z toho:
- Maks, Maksík
- Klokan
- Všetkovedko
- Expert
6. Grafické práce celkom
z toho:
- Maks, Maksík
- Klokan
- Všetkovedko

25 255,73 €
8 689,56 €
8 007,60 €
3 190,85 €
5 367,72 €
8 009,22 €
4 476,06 €
2 443,48 €
1 089,68 €

7. Prenájom nebytových priestorov
z toho:
- Maks

13 575,18 €

8 . Ostatné služby celkom
z toho:
- Reklamné a marketingové služby
- Poradenstvo v oblasti vzdelávania
- Poplatky
- Preprava zásielok
- Telekomunikačné služby
- Odborné podujatia
- Administratívne služby
- Hodnotenie úloh
- Výroba CD-ROM Klokan
- ostatné výdavky

20 796,64 €

9. Mzdové náklady
10. Zákonné soc. a zdrav. poistenie
11. Zákonné sociálne dávky
Výdavky spolu:
12. Konečný zostatok v pokladni k 31. 12. 2013

193,20 €

7 516,18 €
7 484,75 €
1 793,01 €
583,38 €
185,80 €
827,00 €
967,15 €
583,38 €
525,00 €
332,97 €
172 208,17 €
56 901,75 €
3 810,61 €
363 840,75 €
4 744,39 €

13. Konečný zostatok na účte k 31. 12. 2013

75 476,82 €

14. Záväzky spolu

30 357,70 €

6. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie.
Nezisková organizácia nemá vlastný majetok, majetok tvoria iba finančné prostriedky na účte
a v pokladni.

7. 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.

8. Ďalšie údaje určené správnou radou
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe.

V Bratislave 2. 7. 2014

správu vypracovala: RNDr. Ľudmila Burjanová

predseda správnej rady: RNDr. Vladimír Burjan
mobil: 0903/722 686
email: burjan@exam.sk

