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Výročná správa za rok 2015
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 25. mája 2016 predloženú výročnú správu za
rok 2015.

2. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2015 s uvedením
vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie
Nezisková organizácia Talentída zameriava svoju činnosť na všestranný rozvoj mladej generácie. Ak sa
majú dnešné deti v dospelosti uplatniť ako mysliaci a tvoriví ľudia, schopní rozumne a zodpovedne
viesť túto krajinu, potrebujú príležitosti na rozvíjanie svojich intelektuálnych a osobnostných
schopností. Ako bývalí žiaci, učitelia i rodičia z vlastnej skúsenosti vieme, akú dôležitú úlohu
zohrávajú v „naštartovaní“ a rozvoji detí 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.
x V januári 2015 sme úspešne ukončili 6. ročník vedomostnej súťaže Všetkovedko, do ktorej sa
zapojilo 12 197 žiakov a 8. ročník vedomostnej súťaže EXPERT geniality show, do ktorej sa zapojilo
8872 žiakov. Obe súťaže sa konali v decembri 2014. V januári sme všetkým riešiteľom poslali diplomy
a najúspešnejším aj ceny.
x Od januára 2015 sme sa venovali príprave 17. ročníka 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 2015 riešilo na
slovenských školách klokanovské úlohy až 54 173 žiakov.
x 10. júna 2015 sme zorganizovali pre deti z Bratislavy a okolia Klokankohranie – matematické aj
nematematické tímové hry a súťaže pre riešiteľov Klokanka, Maksíka a Všetkovedka.
x 17. júna 2015 sme zorganizovali pre deti z Považskej Bystrice a okolia Maksihranie – deň plný hier,
súťaží a prekvapení pre tímy riešiteľov Klokanka, Maksíka a Všetkovedka.

x V júli a v auguste 2015 sme chystali úlohy do nového ročníka najväčšej medzinárodnej žiackej
súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN – v marci 2015 súťažilo v 60 krajinách sveta neuveriteľných 5 912 573
žiakov. Úlohy, ktoré sme organizátorom mítingu zaslali, boli zaradené do výberu na medzinárodnom
mítingu organizácie Kangourou sans frontiéres v Göteborgu a mnohé sa stali súčasťou ostrých testov,
ktoré žiaci na celom svete riešili v marci 2016. Na mítingu v októbri 2015 sa do organizačných
a obsahových príprav ďalšieho ročníka zapojili aj dvaja zástupcovia neziskovej organizácie Talentída.
x Od januára do júna 2015 sme zorganizovali 3.- 5. kolo 21. ročníka celoročnej matematickej súťaže
MAKS (pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ a prímy až kvarty OG) a 3.- 5. kolo 6. ročníka celoročnej
matematickej súťaže MAKSÍK (pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ). Do súťaže MAKS sa v školskom roku
2014/15 zapojilo 4313 žiakov, do súťaže MAKSÍK sa zapojilo 7335 žiakov. V júni sme obe súťaže
vyhodnotili, všetkým riešiteľom sme poslali diplomy a najúspešnejším aj ceny.
x V septembri 2015 sme odštartovali 22. ročník súťaže MAKS a 7. ročník súťaže MAKSÍK. Do súťaže
MAKS sa v školskom roku 2015/16 prihlásilo 3693 žiakov, do súťaže MAKSÍK 7181 žiakov. Najväčším
prínosom týchto súťaží je celoročná práca so žiakmi. Učitelia aj rodičia si pochvaľujú, že úlohy
rozvíjajú u žiakov logické myslenie, čítanie s porozumením, tvorivosť, spoluprácu, presnosť
a systematickosť.
x V decembri 2015 sme zorganizovali dve vedomostné súťaže. 14 319 žiakov 2. – 5. ročníka ZŠ sa
zapojilo do súťaže VŠETKOVEDKO a 9210 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.

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 2015) boli
odoslané do elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva.

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

5. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
Príjmy (hlavná činnosť):
1.
2.
3.
4.

Príjmy z poskytovaných služieb
Úroky
Prijaté príspevky od iných organizácií
Príspevky z podielu zaplatenej dane

406 352,44 €
9,55 €
1 490,00 €
256,04 €

Príjmy spolu

408 108,03 €

Výdavky (hlavná činnosť):
1. Spotreba materiálu celkom
z toho na súťaž:
- Maks, Maksík
- Klokan
- Všetkovedko
- Expert
2. Opravy a udržiavanie
3. Cestovné celkom
z toho
- cestovné náhrady Matematický Klokan
4. Poštovné služby celkom
z toho:
- Maks, Maksík
- Klokan
- Všetkovedko
- Expert
5. Servis IT
6. Tlačiarenské práce celkom
z toho:
- Maks, Maksík
- Klokan
- Všetkovedko
- Expert
7. Grafické práce celkom
z toho:
- Maks, Maksík
- Klokan
- Všetkovedko
- Expert

23 185,33 €
6 224,24 €
9 813,40 €
1 713,34 €
1 224,72 €
339,03 €
1 167,90 €
1 167,90 €
22 598,91 €
6 503,40 €
4 368,60 €
2 707,80 €
4 034,10 €
3 600,00 €
25 170,87 €
7 135,29 €
6 215,70 €
4 221,48 €
7 598,40 €
3 275,00 €
1 295,00 €
407,00 €
613,00 €
960,00 €

8. Prenájom nebytových priestorov

13 380,00 €

9. Ostatné služby celkom
z toho:
- Reklamné a marketingové služby
- Poradenstvo v oblasti vzdelávania
- Poplatky
- Preprava zásielok
- Telekom. a mobilné služby
- Upratovanie

33 526,27 €
7 218,97 €
9 636,00 €
1 949,47 €
740,81 €
180,75 €
844,74 €

- Audítorské služby
- Odborné podujatia
- Administratívne služby
- Licencia SW
- Výroba CD-ROM Klokan
- ostatné výdavky
- Maks, Maksík
- Klokan
- Všetkovedko
- Expert
10. Mzdové náklady
11. Zákonné soc. a zdrav. poistenie

1 800,00 €
942,00 €
6 488,50 €
216,00 €
503,63 €
42,00 €
962,00 €
1 815,80 €
56,00 €
129,60 €
197 472,26 €
64 679,50 €

12. Zákonné sociálne dávky

3 907,14 €

13. Tvorba a zúčt. opravných položiek

1 562,45 €

14. Daň z príjmu
Výdavky spolu:
15. Konečný zostatok v pokladni k 31. 12. 2015

1,75 €
393 866,41 €
7 244,02 €

16. Konečný zostatok na účte k 31. 12. 2015

78 860,30 €

17. Záväzky spolu

29 516,28 €

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 3. 6. 2016

správu vypracovala: RNDr. Ľudmila Burjanová

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

