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Výroná správa za rok 2014

Výroná správa za rok 2014
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 registraným íslom OVVS13842/381/2012-NO.
Druh všeobecne prospešných služieb:
Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
Výskum, vývoj, vedecko-technické a informané služby
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, obnovy
a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na zvyšovanie vedomostnej úrovne
obyvatestva:
– organizovanie vedomostných súaží (prezenných, korešpondenných, internetových),
– organizovanie seminárov, školení, kurzov, besied, prezentácií, výstav a alšie služby v oblasti
výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informaných služieb:
– poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlaovín,
– analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov.
Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila da 2. júna 2015 predloženú výronú správu za rok
2014.

2. Prehad inností vykonávaných v kalendárnom roku 2014 s uvedením
vzahu k úelu založenia neziskovej organizácie
Nezisková organizácia Talentída zameriava svoju innos na všestranný rozvoj mladej generácie. Aby
sa dnešné deti v budúcnosti uplatnili ako mysliaci a tvoriví udia, ktorí budú schopní rozumne
a zodpovedne vies túto krajinu, potrebujú dnes príležitosti na rozvíjanie svojich intelektuálnych
a osobnostných schopností. Ako bývalí žiaci, uitelia i rodiia z vlastnej skúsenosti vieme, akú dôležitú
úlohu zohrávajú v „naštartovaní“ a rozvoji detí zaujímavé otázky, úlohy i problémy, s ktorými sa
stretnú v súažiach. Súaže dávajú žiakom možnos otestova svoje schopnosti a o je vemi dôležité,
zaži rados z úspechu. Práve preto je organizácia súaží v školách hlavnou náplou innosti
neziskovej organizácie Talentída.
• V januári 2014 sme úspešne ukonili 5. roník vedomostnej súaže Všetkovedko, do ktorej sa
zapojilo 9853 žiakov a 7. roník vedomostnej súaže EXPERT geniality show, do ktorej sa zapojilo 8528
žiakov. Obe súaže sa konali v decembri 2013. V januári sme všetkým riešiteom poslali diplomy
a najúspešnejším aj ceny.
• Od januára 2014 sme sa venovali príprave 16. roníka najväšej medzinárodnej žiackej súaže
MATEMATICKÝ KLOKAN, do ktorej sa zapojili žiaci 1. – 9. roníka ZŠ a študenti všetkých roníkov na
gymnáziách, osemroných gymnáziách a stredných odborných školách. V marci 2014 riešilo na
slovenských školách klokanovské úlohy až 59 232 žiakov.
• V júli a auguste 2014 sme chystali úlohy do nového roníka Matematického klokana. Úlohy boli
zaradené do výberu na medzinárodnom mítingu organizácie Kangourou sans frontiéres v Puerto Ricu.
• Od januára do júna sme zorganizovali 3.- 5. kolo 20. roníka celoronej matematickej súaže MAKS
(pre žiakov 5. – 9. roníka ZŠ a prímy až kvarty OG) a 3.- 5. kolo 5. roníka celoronej matematickej

súaže MAKSÍK (pre žiakov 2. – 4. roníka ZŠ.). Do súaže MAKS sa v školskom roku 2013/14 zapojilo
4873 žiakov, do súaže MAKSÍK sa zapojilo 8268 žiakov. V júni sme obe súaže vyhodnotili, všetkým
riešiteom sme poslali diplomy a najúspešnejším aj ceny.
• V septembri 2014 sme odštartovali 21. roník súaže MAKS a 6. roník súaže MAKSÍK. Do súaže
MAKS sa v školskom roku 2014/15 sa zapojilo 4313 žiakov, do súaže MAKSÍK 7335 žiakov. Najväším
prínosom týchto súaží je celoroná práca so žiakmi. Uitelia aj rodiia si pochvaujú, že úlohy
rozvíjajú u žiakov logické myslenie, tvorivos, spoluprácu, presnos a systematickos.
• V decembri 2014 sme zorganizovali dve vedomostné súaže. 12 197 žiakov 2. – 5. roníka ZŠ sa
zapojilo do súaže VŠETKOVEDKO a 8872 žiakov 6. – 9. roníka ZŠ a študentov všetkých roníkov na
gymnáziách, osemroných gymnáziách a stredných odborných školách sa zapojilo do súaže EXPERT
geniality show. Obidve súaže sa tešia vekej obube na školách najmä pre ich široký záber vedných
odborov, ím sú jedinené medzi všetkými súažami, ktoré sa na Slovensku organizujú.

3. Roná útovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej
obsiahnutých
Roná útovná závierka (súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky k útovnej závierke za rok 2014) boli
odoslané do elektronickej podatene Finanného riaditestva.

4. Výrok audítora k ronej útovnej závierke
Roná útovná závierka bola overená audítorom a jeho výrok tvorí prílohu útovnej závierky.

5. Prehad o peažných príjmoch a výdavkoch
Príjmy (hlavná innos):
1. Príjmy z poskytovaných služieb
2. Úroky
Príjmy spolu

397 104,03 €
10,58 €
397 114,61 €

Výdavky (hlavná innos):
1. Spotreba materiálu celkom
z toho na súaž:
- Maks, Maksík
- Klokan
- Všetkovedko
- Expert

2. Servis stroja
3. Cestovné celkom

19 064,67 €
4 354,77 €
6 787,43 €
1 780,56 €
4 696,77 €

593,88 €
1 835,20 €

z toho
- cestovné náhrady Matematický Klokan
4. Náklady na reprezentáciu
3. Poštovné služby celkom
z toho:
- Maks, Maksík
- Klokan
- Všetkovedko
- Expert
4. Servis IT
5. Tlaiarenské práce celkom
z toho:
- Maks, Maksík
- Klokan
- Všetkovedko
- Expert
6. Grafické práce celkom
z toho:
- Maks, Maksík
- Klokan
- Všetkovedko
- Expert

1 835,20 €
79,80 €
20 594,02 €
6 378,85 €
7 118,60 €
2 026,85 €
2 996,60 €
3 600,00 €
24 804,08 €
8 847,27 €
6 429,60 €
2 746,98 €
6 604,33 €
1 505,80 €
599,50 €
240,00 €
546,30 €
120,00 €

7. Prenájom nebytových priestorov

13 436,78 €

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

29 611,10 €

9. Mzdové náklady
10. Zákonné soc. a zdrav. poistenie
11. Zákonné sociálne dávky
12. Opravné položky

7 200,00 €
7 885,13 €
1 113,33 €
587,17 €
180,13 €
783,00 €
3 012,63 €
2 314,84 €
545,92 €
5 988,95 €
210 940,22 €
69 324,55 €
4 246,22 €
781,90

13. Da z úrokov

1,96 €

Výdavky spolu

400 420,18 €

14. Konený zostatok v pokladni k 31. 12. 2014

6 770,13 €

15. Konený zostatok na úte k 31. 12. 2014

63 440,54 €

16. Záväzky spolu

27 228,70 €

6. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie.
Nezisková organizácia nemá vlastný majetok, majetok tvoria iba finanné prostriedky na úte
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. alšie údaje urené správnou radou
Správna rada neurila žiadne alšie údaje na zverejnenie vo výronej správe.

V Bratislave 2. 7. 2015

správu vypracovala: RNDr. udmila Burjanová

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

