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Výro�ná správa za rok 2016 
 
 
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 registra�ným �íslom OVVS-
13842/381/2012-NO. 
 
Druh všeobecne prospešných služieb:  
Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt 
Výskum, vývoj, vedecko-technické a informa�né služby 
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, obnovy 
a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na zvyšovanie vedomostnej úrovne 
obyvate�stva: 
– organizovanie vedomostných sú�aží (prezen�ných, korešponden�ných, internetových),  
–  organizovanie seminárov, školení, kurzov, besied, prezentácií, výstav a �alšie služby v oblasti 

výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informa�ných služieb: 
–  poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tla�ovín, 
– analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov. 
 
Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila d�a 24. mája 2017 predloženú výro�nú správu za 
rok 2016. 
 
 
2. Preh�ad �inností vykonávaných v kalendárnom roku 2016 s uvedením 

vz�ahu k ú�elu založenia neziskovej organizácie 

Všetky aktivity neziskovej organizácie Talentída sú zamerané na všestranný rozvoj mladej generácie. 
Ak chceme, aby sa dnešné deti v dospelosti uplatnili ako mysliaci a tvoriví �udia, schopní rozumne 
a zodpovedne vies� túto krajinu, musíme im dáva� dostatok príležitostí na rozvíjanie svojich 
intelektuálnych a osobnostných schopností. Ako bývalí žiaci, u�itelia i rodi�ia z vlastnej skúsenosti 
vieme, akú dôležitú úlohu zohrávajú v „naštartovaní“ a rozvoji detí zaujímavé otázky, úlohy �i 
problémy, s ktorými sa stretnú v sú�ažiach. Talentída sa snaží nadchnú� pre „myslenie” �o najviac 
žiakov. Domnievame sa, že školské aj individuálne sú�aže dávajú žiakom možnos� otestova� svoje 
schopnosti a �o je ve�mi dôležité, zaži� rados� z úspechu. Práve preto je organizácia sú�aží v školách 
hlavnou nápl�ou �innosti neziskovej organizácie Talentída.   
 
• V januári 2016 sme úspešne ukon�ili 7. ro�ník vedomostnej sú�aže Všetkovedko, do ktorej sa 
zapojilo 14 319 žiakov a 9. ro�ník vedomostnej sú�aže EXPERT geniality show, do ktorej sa zapojilo 
9210 žiakov. Obe sú�aže sa konali v decembri 2015. V januári sme všetkým riešite�om poslali diplomy 
a spomienkový dar�ek, tým najúspešnejším aj pekné ceny. 
 
• Od januára 2016 sme sa venovali propagácii a príprave 19. ro�níka najvä�šej medzinárodnej 
žiackej sú�aže MATEMATICKÝ KLOKAN, do ktorej sa zapojili žiaci 1. – 9. ro�níka ZŠ a študenti všetkých 
ro�níkov na gymnáziách, osemro�ných gymnáziách a stredných odborných školách. V marci 2016 
riešilo na slovenských školách klokanovské úlohy až 55 863 žiakov.  
 
• V júli a v auguste 2016 sme chystali úlohy do nového ro�níka najvä�šej medzinárodnej žiackej 
sú�aže MATEMATICKÝ KLOKAN – v marci 2016 sú�ažilo v 60 krajinách sveta neuverite�ných 5 999 174 
žiakov. Úlohy, ktoré sme organizátorom mítingu zaslali, boli zaradené do výberu na medzinárodnom 
mítingu organizácie Kangourou sans frontiéres v �vove a mnohé sa stali sú�as�ou sú�ažných testov, 



ktoré v marci 2017 riešili žiaci na celom svete. Na mítingu v októbri 2016 sa do organiza�ných 
a obsahových príprav �alšieho ro�níka zapojili aj dvaja zástupcovia neziskovej organizácie Talentída.   
 
• Od januára do júna 2016 sme zorganizovali 5.- 10. kolo 22. ro�níka celoro�nej matematickej 
sú�aže MAKS (pre žiakov 5. – 9. ro�níka ZŠ a prímy až kvarty OG) a 3.- 5. kolo 7. ro�níka celoro�nej 
matematickej sú�aže MAKSÍK (pre žiakov 2. – 4. ro�níka ZŠ). Do sú�aže MAKS sa v školskom roku 
2015/16 zapojilo 3693 žiakov, do sú�aže MAKSÍK sa zapojilo 7181 žiakov. V júni sme obe sú�aže 
vyhodnotili, všetkým riešite�om sme poslali diplomy a spomienkový dar�ek, tým najúspešnejším aj 
krásne ceny.  
 
• V septembri 2016 sme odštartovali 23. ro�ník sú�aže MAKS a 8. ro�ník sú�aže MAKSÍK. Obe sú�aže 
sa stále tešia ve�kej ob�ube u žiakov, u�ite�ov a rodi�ov. Do sú�aže MAKS sa v školskom roku 2016/17 
prihlásilo 3008 žiakov, do sú�aže MAKSÍK 8669 žiakov. Najvä�ším prínosom týchto sú�aží je celoro�ná 
práca so žiakmi. U�itelia aj rodi�ia si pochva�ujú, že úlohy rozvíjajú u žiakov logické myslenie, �ítanie 
s porozumením, tvorivos�, spoluprácu, presnos� a systematickos�. 
 
• V decembri 2016 sme zorganizovali dve vedomostné sú�aže. 17 574 žiakov 2. – 5. ro�níka ZŠ sa 
zapojilo do sú�aže VŠETKOVEDKO a 9384 žiakov 6. – 9. ro�níka ZŠ a študentov všetkých ro�níkov na 
gymnáziách, osemro�ných gymnáziách a stredných odborných školách sa zapojilo do sú�aže EXPERT 
geniality show. Obidve sú�aže sa tešia ve�kej ob�ube na školách najmä pre ich široký záber vedných 
odborov, �ím sú jedine�né medzi všetkými sú�ažami, ktoré sa na Slovensku organizujú. 
 
Celkový po�et žiakov zapojených do sú�aží Talentídy vzrástol z po�tu 86 890 v roku 2015 na 90 266 
sú�ažiacich v roku 2017. Veríme, že v�aka všetkým aktivitám a inováciám dôjde k podobnému 
nárastu aj v roku 2017.   
 

3. Ro�ná ú�tovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej 
obsiahnutých 

Ro�ná ú�tovná závierka (súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky k ú�tovnej závierke za rok 2016) boli 
odoslané do elektronickej podate�ne Finan�ného riadite�stva. 
 

4. Výrok audítora k ro�nej ú�tovnej závierke    

Ro�ná ú�tovná závierka bola overená audítorom a jeho výrok tvorí jej prílohu. 
 

5. Preh�ad o pe�ažných príjmoch a výdavkoch v roku 2016 

Príjmy (hlavná �innos�): 

1. Príjmy z poskytovaných služieb 420 925,30 € 
2. Úroky 7,72  € 
3. Iné ostatné výnosy 962,21 € 
4. Príspevky z podielu zaplatenej dane 2 389,80 € 

 
Príjmy spolu 424 285,03 € 

 



 
Výdavky (hlavná �innos�): 

1. Spotreba materiálu celkom 48 633,70 € 
z toho na sú�až: 
- Maks, Maksík 13 802,07 € 
- Klokan 11 661,00 € 
- Všetkovedko 12 200,44 € 
- Expert 6 040,08 € 

   

2. Opravy a udržiavanie 0,00 € 

3. Cestovné celkom 121,70 € 
z toho 
- cestovné náhrady Matematický Klokan 121,70 € 

4. Poštovné služby celkom 26 217,17 € 
z toho: 
- Maks, Maksík 6 429,20 € 
- Klokan 8 439,75 € 
- Všetkovedko  3 477,15 € 
- Expert 3 464,35 € 

5. Servis IT 3 600,00 € 

6. Tla�iarenské práce celkom 29 906,30 € 
z toho: 
- Maks, Maksík  6 807,00 € 
- Klokan 9 158,82 € 
- Všetkovedko 5 250,38 € 
- Expert 8 690,10 € 

7. Grafické práce celkom 2 080,00 € 
z toho: 
- Maks, Maksík 1 000,00 € 
- Klokan 470,00 € 
- Všetkovedko 610,00 € 
- Expert                            0,00 € 

8. Prenájom nebytových priestorov 13 380,00 € 

9. Ostatné služby celkom 30 410,88 € 
z toho: 
- Reklamné a marketingové služby 2 173,80 € 
- Poradenstvo v oblasti vzdelávania 3 003,00 € 
- Právne a notárske služby     60,67 € 
- Preprava zásielok                      716,96 € 
- Telekom. a mobilné služby 168,46 € 



- Upratovanie  1 240,38 € 
- Audítorské služby 1 800,00 € 
- Odborné podujatia 1 293,00 € 
- Ú�tovné,  ekonomické a administratívne služby 8 691,20 € 
- Licencia SW 199,47 € 
- Výroba CD-ROM Klokan 531,04 € 
- ostatné výdavky 984,10 € 
- Maks, Maksík 2 672,64 € 
- Klokan 3 903,52 € 
- Všetkovedko  1 576,32 € 
- Expert 1 396,32 € 

10. Mzdové náklady 192 631,47 € 

11. Zákonné soc. a zdrav. poistenie 62 437,21 € 

12. Zákonné sociálne dávky 3 426,83 € 

13. Tvorba a zú�t. opravných položiek 85,20 € 
   

14. Ostatné dane a poplatky 225,96 € 
   

15. Bankové poplatky 1 535,37 € 
   

16. Da� z príjmu 1,45 € 

Výdavky spolu: 414 693,24 € 

15. Kone�ný zostatok v pokladni k 31. 12. 2016 6 553,58 € 

16. Kone�ný zostatok na ú�te k 31. 12. 2016 147 002,98 € 

17. Záväzky spolu 73 495,28 € 
 
 

6. Na porovnanie pe�ažné príjmy a výdavky v roku 2015 

Príjmy (hlavná �innos�): 

1. Príjmy z poskytovaných služieb 406 352,44 € 
2. Úroky 9,55 € 
3. Prijaté príspevky od iných organizácií 1 490,00 € 
4. Príspevky z podielu zaplatenej dane 256,04 € 

 
Príjmy spolu 408 108,03 € 

 
 
 



Výdavky (hlavná �innos�): 

1. Spotreba materiálu celkom 23 185,33 € 
z toho na sú�až: 
- Maks, Maksík 6 224,24 € 
- Klokan 9 813,40 € 
- Všetkovedko 1 713,34 € 
- Expert 1 224,72 € 

2. Opravy a udržiavanie 339,03 € 

3. Cestovné celkom 1 167,90 € 
z toho 
- cestovné náhrady Matematický Klokan 1 167,90 € 

4. Poštovné služby celkom 22 598,91 € 
z toho: 
- Maks, Maksík 6 503,40 € 
- Klokan 4 368,60 € 
- Všetkovedko 2 707,80 € 
- Expert 4 034,10 € 

5. Servis IT 3 600,00 € 

6. Tla�iarenské práce celkom 25 170,87 € 
z toho: 
- Maks, Maksík 7 135,29 € 
- Klokan 6 215,70 € 
- Všetkovedko 4 221,48 € 
- Expert 7 598,40 € 

7. Grafické práce celkom 3 275,00 € 
z toho: 
- Maks, Maksík 1 295,00 € 
- Klokan 407,00 € 
- Všetkovedko 613,00 € 
- Expert                       960,00 € 

8. Prenájom nebytových priestorov 13 380,00 € 

9. Ostatné služby celkom 33 526,27 € 
z toho: 
- Reklamné a marketingové služby 7 218,97 € 
- Poradenstvo v oblasti vzdelávania 9 636,00 € 
- Poplatky 1 949,47 € 
- Preprava zásielok                     740,81 € 
- Telekom. a mobilné služby 180,75 € 
- Upratovanie 844,74 € 
- Audítorské služby 1 800,00 € 



- Odborné podujatia 942,00 € 
- Administratívne služby 6 488,50 € 
- Licencia SW 216,00 € 
- Výroba CD-ROM Klokan 503,63 € 
- ostatné výdavky 42,00 € 
- Maks, Maksík 962,00 € 
- Klokan 1 815,80 € 
- Všetkovedko 56,00 € 
- Expert 129,60 € 

10. Mzdové náklady 197 472,26 € 

11. Zákonné soc. a zdrav. poistenie 64 679,50 € 

12. Zákonné sociálne dávky 3 907,14 € 

13. Tvorba a zú�t. opravných položiek 1 562,45 € 

14. Da� z príjmu 1,75 € 

Výdavky spolu: 393 866,41 € 

15. Kone�ný zostatok v pokladni k 31. 12. 2015 7 244,02 € 

16. Kone�ný zostatok na ú�te k 31. 12. 2015 78 860,30 € 

17. Záväzky spolu 29 516,28 € 
 
 

7. Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie 

Majetok 2016 2015 

v celých EUR �iastka % �iastka % 

Zásoby 4 345 2,6% 5 570 5,7% 

Krátkodobé poh�adávky 6 517 3,9% 6 182 6,3% 

Finan�né ú�ty 155 117 93,4% 86 104 87,9% 

�asové rozlíšenie 179 0,1% 142 0,1% 

Spolu 166 158 100% 97 998 100% 

  



 

Zdroje 2016 2015

Financovania �iastka % �iastka % 

Vlastné zdroje  33 899 20,4% 24 307 24,8% 

Rezervy 49 343 29,7% 11 704 11,9% 

Dlhodobé záväzky 997 0,6% 1 553 1,6% 

Krátkodobé záväzky 23 156 13,9% 16 259 16,6% 

�asové rozlišovanie 58 763 35,4% 44 175 45,1% 

Spolu 166 158 100% 97 998 100% 

 
 
8. Prognóza vývoja na rok 2017  

Cie�om všetkých aktivít neziskovej organizácie Talentída je nadchnú� pre „myslenie“ �o najviac žiakov. 
Preto sú�aže inovujeme, tvoríme nové a prí�ažlivejšie pravidlá, dávame žiakom nové možnosti 
sú�aženia a ponúkame motiva�né aktivity aj mimo obdobia samotných sú�aží. Všetkými aktivitami sa 
snažíme nadchnú� pre nami organizované sú�aže ešte viac žiakov a ich u�ite�ov a rodi�ov. Naším 
cie�om je udržanie zmluvných obchodov. O�akávame nárast obratu za rok 2017 o 12 %, �o 
predstavuje hodnotu  51 000 € oproti minulému roku.   

Predpokladáme nárast výsledku hospodárenia za rok 2017 oproti minulému roku o 12 %, �o 
predstavuje výšku 11 000 €. Aj v �asti nákladov, tržieb aj výnosov predpokladáme v roku 2017 nárast 
o 12%.  
Nárast v  absolútnych hodnotách: 
• nárast nákladov: o 49 800 €; predpokladané náklady spolu: 464 800 € 
• nárast výnosov: o 51 000 €; predpokladané výnosy spolu: 476 000 € 

�innos� neziskovej organizácie nemá vplyv na životné prostredie.  

Po�et zamestnancov neziskovej organizácie do júna 2016 bol 9, od júla sa znížil na 7. Do budúcna 
predpokladáme, že po�et zamestnancov sa znova zvýši na 9 až 10 . 

 
 
9. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skon�ení ú�tovného 

obdobia, za ktoré sa vyhotovila výro�ná správa 

Po skon�ení ú�tovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo treba 
zverejni�. 
 
 
  



10. Predpokladaný budúci vývoj �innosti neziskovej organizácie 

Nezisková organizácia nepredpokladá významné zmeny v jej �innosti. 
 

11. Náklady na �innos� v oblasti výskumu a vývoja. 

Nezisková organizácia nemá náklady na �innos� v oblasti výskumu a vývoja. 
 
 
12. Nadobudnutie vlastných akcií, do�asných listov, obchodných podielov 

a akcií, do�asných listov a obchodných podielov materskej ú�tovnej 
jednotky 

Nezisková organizácia nenadobudla vlastné akcie, do�asné listy, obchodné podiely a akcie, do�asné 
listy a obchodné podiely materskej ú�tovnej jednotky. 
 
 
13. Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty 

Výsledok hospodárenia za rok 2016 bude preú�tovaný na ú�et nerozdelených ziskov minulých rokov. 
 
 
14. Údaje požadované pod�a osobitných predpisov 

Nezisková organizácia je bežnou ú�tovnou jednotkou, ktorá nemá povinnos� zverej�ova� údaje 
požadované pod�a osobitných predpisov. 
 
 
15. Organiza�ná zložka neziskovej organizácie v zahrani�í 

Nezisková organizácia nemá organiza�nú zložku v zahrani�í. 
 
 
16. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo 

v priebehu roka 

Správna rada na svojom zasadnutí 5. septembra 2016 po�akovala Mgr. Gustávovi Nagyovi za 
dlhoro�nú prácu revízora. Vzh�adom na to, že po skon�ení školského roka odišiel do dôchodku, 
ukon�il aj prácu revízora. Zárove� správna rada dala návrh na schválenie novej revízorky Zory 
Minekovej. �lenovia správnej rady ju zvolili jednomyse�ne. K žiadnym iným zmenám v zložení 
orgánov neziskovej organizácie v sledovanom období nedošlo. 
 
 
17. �alšie údaje ur�ené správnou radou 

Správna rada neur�ila žiadne �alšie údaje na zverejnenie vo výro�nej správe. 
 
 
  



 
 
 
V Bratislave 2. 6. 2017        správu vypracovala: RNDr. �udmila Burjanová 
 
               
 
 
 
 

predseda správnej rady: RNDr. Vladimír Burjan 
 

                                                                                                   mobil: 0903/722 686 
                                                                                              email: burjan@exam.sk 

 


