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A. ÚVOD 
 

 

Názov:   ADVENTIM n.o.  

Sídlo:    Nám. SNP 197/45, 929 01 Dunajská Streda  

IČO    50456458,  

DIČ    2120339606 

Dátum vzniku:  3.8.2016 

Registračné číslo :  VVS/NO – 254/2016  

 

Kontaktné údaje : 

 

Telefón:  0911957817 

Mail:     adventimnonprofit@gmail.com 

    andreaolejnikova99@gmail.com  

web:       www.adventimno.eu  

 

Aktuálne zloženie orgánov : 

 

I. Správna rada 

Mgr. Monika Valová 

Mgr. Veronika Nagyová 

Mária Valová 

 

II. Dozorná rada 

PhDr. Csaba Penczinger 

Magdaléna Bartalová 

Ing. Juraj Valo 

 

III. Riaditeľ 

PhDr. Andrea Olejníkova DiS, MBA 

mailto:andreaolejnikova99@gmail.com
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Nezisková organizácia poskytuje priestor pre rozvoj duševnej a  telesnej kultúry, pomáha pri 

rozvoji osobnosti, vzdelanostnej úrovne detí, mládeže a dospelých, poskytuje pomoc 

prostredníctvom  svojich aktivít ľuďom v núdzi,  dopĺňa služby , ktoré štát nie je schopný 

zabezpečiť. Snaží sa zmenšovať rôznymi kompenzačnými nástrojmi neľahkú situáciu detí, 

ktoré trpia ťažkými ochoreniami. Organizuje kultúrne, športové, voľnočasové a iné, prevažne 

charitatívne podujatia. Je cieľom je podporovať a pomáhať chorým deťom a ich rodinám. 

Projekty sú zamerané výlučne na priamu adresnú pomoc tým, ktorí to naozaj potrebujú. 

 

Názov spoločnosti: ADVENTIM n.o.  

Dátum vzniku (zápisu do príslušného registra): 3. augusta 2016 

Sídlo: Nám. SNP 197/45, 929 01 Dunajská Streda 

Adresa prevádzkarne zapísanej v živnostenskom registri: Súkromná stredná odborná škola 

ADVENTIM – Magán Szakközépiskola ADVENTIM, Komenského 1219/1, Dunajská Streda 

Spoločnosť vyhlasuje, že v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka, nezmenila adresu 

prevádzkarne, ktorá nie je zapísaná v zákonom ustanovenej evidencii.  

Druh registrovaného sociálneho podniku (RSP): integračný / sociálny podnik bývania / 

všeobecný RSP*  

Dátum priznania štatútu: 1. augusta 2020 

 

Spôsob zapájania zainteresovaných osôb do správy RSP v zmysle základného dokumentu 

spoločnosti:  poradný výbor 

Dátum zriadenia poradného výboru: 3.8.2020  

Spôsob kreovania poradného výboru: voľby a menovanie členov správnou radou 

RSP má  vypracovaný interný dokument pre poradný výbor. 

 

Druh a počet zainteresovaných osôb – členov poradného výboru k 31.12.2020: 

1) Mgr. Monika Valová – nezainteresovaná osoba 

2) PhDr. Csaba Penczinger – zainteresovaná osoba 

3) Magdaléna Bartalová – zainteresovaná osoba 
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Zloženie orgánov RSP: 

Správna rada – Mária Valová – predseda správnej rady, Mgr. Veronika Nagyová, Mgr. Monika 

Valová 

Dozorná rada - PhDr. Csaba Penczinger, Magdaléna Bartalová, Ing. Juraj Valo 

poradný výbor – zloženie uvedené vyššie 

RPS vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nastali  nasledujúce 

zmeny v zložení jeho orgánov, a to konkrétne správna rada odvolala Ing. Marcelu Dobešovú 

z dozornej rady a vymenovala PhDr. Csabu Penczingera za člena dozornej rady. 

 

RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 nemal vyhlásený konkurz na majetok, nebolo 

voči nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo  nebol zrušený konkurz 

pre nedostatok majetku. RSP zároveň vyhlasuje, že ku dňu zostavenia účtovnej závierky nie je 

v reštrukturalizácii a  nie je v likvidácii. 

 

RSP vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2020 nesplynul ani sa nezlúčil s inou osobou, ktorá 

nebola registrovaným sociálnym podnikom. RSP zároveň vyhlasuje, že v kalendárnom roku 

2020, sa nerozdelil.  

RSP v kalendárnom roku 2020 nemenil predmety činnosti.     

 

 

B. PREHĽAD ČINNOSTÍ  NEZISKOVEJ  ORGANIZÁCIE   

 

1.Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,  a to v 

 súkromnej strednej odbornej škole, 

 poskytovanie mimoškolských vzdelávacích aktivít najmä v oblasti zameraných na 

rozvoj osobnosti a profesionálnych zručností, v oblasti vyučovania cudzích jazykov, 

organizácia pohybovo- športových a jazykových táborov a podujatí, seminárov, 

konferencií. 

Prehľad činností v oblasti: 

Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu bola zaradená Súkromná stredná 

odborná škola ADVENTIM – Magán Szakközépiskola ADVENTIM, Komenského 1219/1, 
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Dunajská Streda do siete škôl a školských zariadení SR pod číslom 2018/2880:5-10H0. 

1.septembra 2018 začala  škola svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť v prenajatých priestoroch 

ZŠ Komenského 1219/1, Dunajská Streda. Vyučovacie jazyky sú slovenský a maďarský.  

História Súkromnej strednej odbornej školy ADVENTIM – Magán Szakközépiskola 

ADVENTIM sa začína písať 1. septembra 2018. Do siete škôl a školských zariadení bola škola 

zaradená s prevažne nedostatkovými odbormi na trhu práce : mäsiar, pekár, 

technickoadministratívny pracovník, cukrár kuchár, podnikanie v remeslách a službách 

a výroba potravín.  

História Žitného ostrova dokumentuje skutočnosť, že potravinárstvo sa v tomto prekrásnom 

regióne rozvíjalo od pradávna, čiže v danom prostredí má silnú tradíciu. Mnohí výrobcovia 

potravín kladú dôraz na kvalitu a poctivosť prvovýroby a svojich ďalších výrobkov, tovarov 

a služieb. Stredná odborná škola ADVENTIM preto vzniká s cieľom vzdelávať a vychovávať 

mladých ľudí v odboroch zameraných na potravinárstvo. Zdravé potraviny, správna výživa, 

bezpečná kozmetika je to, čo chce mať každý. V obchodoch máme na výber množstvo 

produktov, žiaľ, nie všetky sú pre nás najbezpečnejšie, alebo najzdravšie. Štúdium v odboroch 

mäsiar, pekár, cukrár kuchár, potraviny a výživa chceme prispieť k ochrane nášho zdravia. 

Budeme sa snažiť vzdelať a vychovať odborníkov, ktorí zabezpečia, aby potraviny, ktoré prídu 

na náš stôl, boli kvalitné a nemali negatívny vplyv na naše zdravie. Vďaka znalostiam hlavných 

právnych predpisov Európskej únie, týkajúcich sa bezpečnosti potravín, si budú môcť naši 

absolventi nájsť uplatnenie aj v štátnej správe SR a vďaka jazykovej príprave aj v podobných 

inštitúciách krajín EÚ. 

Učebný odbor technickoadministratívny pracovník je taktiež nedostatkovým odborom na trhu 

práce a škola v rámci štúdia ponúkne žiakom všetky možnosti a nástroje na to, aby sa študenti 

stali špičkovými odborníkmi v rôznych oblastiach, ktoré prezentuje profil absolventa (nájdete 

ho na našich stránkach). Každý rok sa nájdu žiaci, ktorým sa nepodarí ukončiť nižšie 

sekundárne vzdelávanie. Takýmto žiakom ponúkame pomocnú ruku v podobe odboru stavebná 

výroba a zároveň aj kurz na získanie nižšieho sekundárneho vzdelania v dennej aj diaľkovej 

forme. V prípade úspešného ukončenia kurzu na získanie nižšieho sekundárneho vzdelania 

bude žiakom ponúknutá možnosť študovať v zvolenom učebnom odbore. 

Cieľom Súkromnej strednej odbornej školy ADVENTIM je prostredníctvom prepojenia 

teoretického vyučovania s praktickým poskytnúť žiakom také vedomosti, zručnosti 

a kompetencie, aby sa po ukončení štúdia na našej škole čo najlepšie uplatnili na trhu práce 
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a zároveň boli pripravení na celoživotné vzdelávanie. Rozvinieme u žiakov potrebné kľúčové 

kompetencie: komunikačné schopnosti a spôsobilosti, personálne a interpersonálne schopnosti, 

schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy, pracovať s modernými informačnými 

technológiami, realizovať numerické, symbolické aplikácie a budeme ich viesť 

k zodpovednému formovaniu občianskej spoločnosti.  

Hodnotami Súkromnej strednej odbornej školy ADVENTIM sú: prehlbovanie úcty k tradíciám 

regiónu; sloboda a zodpovednosť; hodnota, dôstojnosť a identita každého jedinca; dôvera 

v maximálny možný potenciál žiaka; spolupráca  a vzájomná komunikácia; učenie sa aktívnou 

a kooperatívnou činnosťou. 

Vízia školy je byť školou, kde každý môže byť úspešný na ceste k poznaniu. 

Na škole sú uplatňované požiadavky tvorivo-humanistickej výučby: princípy jedinečnosti 

osobnosti žiaka, sebarozvoja osobnosti, komplexného rozvoja osobnosti, priority postojov a 

schopností a princíp osobného prežívania vo výučbe. 

 

Žiakmi denného a diaľkového štúdia školy bolo 128 žiakov vo všetkých ponúkaných odboroch 

k 15.9. 2021. Prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021 bolo otvorené pre učebné odbory 

mäsiar, pekár, kuchár cukrár, technicko – administratívny pracovník. Na diaľkové štúdium 

budú pre školský rok 2020/2021 prijímaní uchádzači na všetky učebné aj študijné odbory podľa 

ich požiadaviek. V rámci krúžkovej činnosti školy boli žiakom poskytované krúžky kreativity, 

kváskového pečenia, varenia s láskou a cudzích jazykov.  Advetim n.o. poskytoval žiakom 

podľa ich požiadaviek nad rámec vyučovania v škole prípravné kurzy a doučovanie vo všetkých 

predmetoch. V školskom roku 2019/2020 sa škola zapojila do systému duálneho vzdelávania v 

odboroch mäsiar, cukrár kuchár a technicko – administratívny pracovník. Zmluvnými 

partnermi sú reštaurácia Lorians v Dunajskej Strede, cukráreň s cukrárskou výrobou Dolce Vita 

v Trhovej Hradskej, KK Kredit a Inter Harmony v Dunajskej Strede, Istermeat v Dunajskej 

Strede, Promalstav v Dunajskej Strede, Agrotrade a Pikland v Dunajskej Strede. Adventim n.o. 

je zamestnávateľom v systéme duálneho vzdelávania s počtom učebných miest: 3, ktoré v 

priebehu roka 2019 obsadila 4 žiakmi v A a B týždni. V A týždni pracovali študenti 1. ročníka 

a v B týždni študenti 2. ročníka odboru technicko-administratívny pracovník. Inštruktorom 

odborného výcviku v ADVENTIM n.o. je Anikó Valasko ako zamestnanec ADVENTIM n.o. 

Žiaci v SDV postupovali v súlade so školským vzdelávacím programom školy. 
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Ďalšie aktivity v oblasti vzdelávania: 

- Adventim má schválený projekt Nediskvalifikuj sa na trhu práce, v ktorom vypracoval 

projektový tím metodické listy a mapoval potreby trhu práce. Samotné vzdelávanie 

frekventantov sa začalo konať vo februári 2020, projekt však bol prerušený v dôsledku 

korona krízy. ADVENTIM n.o. požiadal MSVVS SR o predĺženie projektu. 

- v SSOŠ ADVENTIM prebiehajú projekty na zamestnávanie znevýhodnených 

uchádzačov o zamestnanie a chránená dieľňa. V roku 2020 sa SSOŠ zapojila do 

celonárodného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov”, v ktorom bola 

úspešná. V mesiacoch február – apríl 2020 boli zverejnené výberové konania a 1.5.2020 

bola obsadená pozícia sociálneho pedagóga v škole. Činnosť sociálneho pedagóga v čase 

pandémie bola veľmi prínosná najmä čo sa týkalo žiakov so ŠVVP. 

- v roku 2019 sa škola uchádzala o projekt  s názvom „Prepojenie stredoškolského 

vzdelávania s praxou“ v rámci výzvy  OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 – Prepojenie 

stredoškolského vzdelávania s praxou, v ktorom bola úspešná a  ITMS kód projektu 

je 312011Z935. Projekt sa začal koncom septembra 2020 a bude trvať 30 mesiacov. 5 

percentnú finančnú  spoluúčasť na projekte školy zabezpečuje zriaďovateľ školy 

ADVENTIM n.o. V školskom roku 2019/2020 prebehli všetky pedagogické kluby, 

krúžková činnosť a exkurzie ako aj vzdelávanie pedagógov boli z dôvodu mimoriadnej 

situácie pozastavené. Pre verejné obstarávanie tovarov a služieb v rámci projektu boli 

oslovené firmy a vybrali sme si cenovo najvýhodnejšiu ponuku. Verejným 

obsatrávateľom sa stala firma AEGroup. Ku dňu odovzdania výročnej správy už 

poznáme obstarávateľa tovarov, ktorým je Cubert s.r.o. 

- v školskom roku 2020/2021 pôsobil na škole školský psychológ – dobrovoľník – 

riaditeľka ADVENTIM n.o. PhDr. Andrea Olejníková MBA 

- v školskom roku 2020/2021 pôsobil na škole pedagogický asistent a pre žiakov s 

vývinovými poruchami učenia a správania a sociálny pedagóg, ktorí ako dobrovoľníci 

ADVENTIM n.o. pracovali so žiakmi nad rámec pracovných povinností v škole, 

- v odbore technicko – administratívny pracovník ako v odbore nedostatkovom na trhu 

práce poberali žiaci prvého ročníka motivačné štipendiá v CVTI vo výške v závislosti 

od priemeru známok na vysvedčení, 
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Zriaďovateľ školy ADVENTIM n.o. poskytoval študentom denného aj diaľkového štúdia 

dištančné vzdelávanie v rámci doučovania aj ako zastupovanie zamestnávateľov v SDV, ktorí 

mali z pandemických dôvodov zatvorené prevádzky. 

 

Činnosť Súkromnej strednej odbornej školy ADVENTIM – Magán Szakközépiskola 

ADVENTIM, Komenského 1219/1, Dunajská Streda je možné sledovť na fb stránke: 

https://www.facebook.com/pg/adventim/photos/?ref=page_internal 

a na webovej stránke: 

https://ssosadventim.edupage.org/ 

V súčasnosti má škola 21 pedagogických, nepedagogických a odborných zamestancov Kolektív 

je stabilizovaný a v školskom roku 2021/2022 budú prijatí noví zamestnanci v dôsledku nárastu 

počtu žiakov. Prijatý bude aj školský psychológ na plný pracovný úväzok z projektu POP1, 

ktorý bude minimalizovať dopady pandémie na psychiku  pedagógov a žiakov školy, ako aj ich 

rodinných príslušníkov. Taktiež bude pôsobiť  v oblasti prevencie proti sociálno-patologickým 

javom. 

 

2.Ochrana ľudských práv a základných hodnôt: 

 poskytovanie služieb zameraných na proces formovania verejnej mienky, myšlienky 

participatívnej demokracie a pomáhať zvyšovať účasť občanov na rozhodovaní o 

otázkach verejného záujmu. 

Prehľad činností v oblasti: 

- v priebehu doterajšej činnosti sme pri navrhovaní, plánovaní a  rozhodovaní o našich 

aktivitách prizývali predovšetkým našich dobrovoľníkov a sponzorov,  

- poskytovanie poradenských služieb v oblasti sociálno – právnej činnosti pre rodiny s 

chorými deťmi, 

- Adventim n.o. vytvoril 1 pracovné miesto v škole v spolupráci s UPSVR pre ohrozenú 

skupinu občanov v oblasti zamestnanosti 50+, 

- Adventim n.o. pracuje v škole s 1 dieťaťom z Centra pre pre deti a rodiny Dunajská 

Streda, Nezábudkova 474/3, 929 01 Dunajská Streda a s 3 žiakmi so špeciálnymi 

výchovno – vzdelávacími potrebami, 

- v školskom roku 2021/2022 nastúpi na denné štúdium 1 dieťa z Centra pre pre deti 

a rodiny Dunajská Streda, Nezábudkova 474/3, 929 01 Dunajská Streda a cca 9 detí so 

https://www.facebook.com/pg/adventim/photos/?ref=page_internal
https://ssosadventim.edupage.org/
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špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, pri ich výchove a vzdelávaní bude 

participovať aj  ADVENTIM n.o.  

- v školskom roku 2020/2021 sa škola zapojila do výskumu katedry andragogiky  

Prešovskej univerzity týkajúceho sa vzdelávania dospelých, ktorí nezískali nižšie 

stredné vzdelanie, 

- v školskom roku 2020/2021 pracovala väčšina učiteľov školy ako dobrovoľníci 

ADVENTIM n.o. v rámci vzdelávania sociálne vylúčených žiakov nad rámec 

pracovného času počas pandémie, taktiež ako dobrovoľníci spolupracovali pri 

charitatívnych aktivitách zriaďovateľa, ktoré spočívali v zabezpečovaní materiálnej 

podpory pre choré deti a pre sociálne vylúčených žiakov školy. 

3.Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt: 

 organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí.  

Prehľad činnosti v oblasti: 

- Pre poskytovanie služieb nezisková organizácia získala spolupracovníkov, sponzorov a  

dobrovoľníkov, ktorí nezištne spolupracujú pri organizácii aktivít neziskovej 

organizácie.  Pri organizácii charitatívnych podujatí úspešne spolupracujeme so 

súkromným aj verejným sektorom, (prenajímanie verejných priestorov, sponzorské 

dary a pod.) 

 

4.Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva. 

Prehľad činností v oblasti: 

- od sponzorov zabezpečujeme biopotraviny pre choré a sociálne deti a našich žiakov, 

- propagujeme zdravý životný štýl, v rámci voľnočasových aktivít pripravujeme so 

žiakmi jedlá z biopotravín, 

- podieľame sa na zbere nepotrebného šatstva a hračiek, či premetov dennej spotreby a  

distribujeme ho rodinám a zariadeniam, ktoré tieto veci potrebujú, vrátane Centra pre 

deti a rodiny, 

- zúčastnili sme sa online aktivít, ako napr. EKOTOPFEST spolu so žiakmi školy, 

- šili sme rúška, najstaršia dobrovoľníčka, ktorá šila rúška má 96 rokov, 

- dobrovoľníci pri výrobe hand made výrobkov recyklujú materiály. 
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5.Poskytovanie  humanitárnej starostlivosti. 

 organizujeme charitativne zbierky šiat, školských potrieb, hračiek a iné, na pomoc 

občanom,  predovšetkým deťom a rodinám v núdzi,   

 -pravidelne navštevujeme a odovzdávame nami zakúpené dary a dary našich sponzorov 

deťom s onkologickým ochorením počas ich hospitalizácie ako aj v rodinách doma, 

 podporujeme sociálne znevýhodnených žiakov školy štipendiami zriaďovateľa, 

 zabezpečujeme v pandemickom období pre žiakov v SDV ochranné pomôcky na 

prevenciu pred SARS-CoV-2, 

 hradíme obedy sociálne slabým žiakom u zamestnávateľov v SDV, 

 dobrovoľníci z radov zamestnancov školy učia sociálne vylúčených žiakov variť a 

piecť, 

 z charitatívnej reklamy zabezpečujeme sociálne znevýhodneným alebo vylúčeným 

žiakom zabezpečovať oblečenie, jedlo a hygienické potreby. 

Prehľad činnosti v oblasti: 

- činnosti v tejto oblasti sú založené výhradne na dobrovoľníctve a nezištnosti všetkých 

zúčastnených osôb, verejných inštitúcií a súkromného sektoru, 

 

6.Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. 

Nezisková organizácia sa v oblasti podpory zamestnanosti zameriava na zamestnávanie 

zraniteľných osôb a/alebo znevýhodnených osôb. Tieto si osvoja pracovné návyky a získajú 

nové zručnosti pre výkon povolania, čo zvýši šance na ich opätovné spoločenské začlenenie 

berúc do úvahy ich novonadobudnutú mieru finančnej autonómie a samostatnosti, sebadôvery 

či schopnosti fungovať v prostredí pracovného kolektívu. Uvedené bude mať na osoby 

pozitívny sociálny vplyv. Dôjde k odstráneniu vylúčenia týchto osôb a k ich začleneniu z okraja 

spoločnosti do reálneho života. 

 

Pozitívny sociálny vplyv meria ADVENTIM n.o. ako registrovaný sociálny podnik nasledovne:  

a) a ) v prípade spoločensky prospešnej služby  vzdelávanie, výchova a rozvoj 

telesnej kultúry – súhrnným počtom zúčastnených záujemcov na (i) bezplatných 

kurzoch výroby „hand made“ výrobkov alebo na (ii) seminároch z oblastí získavania a 

rozvoja mäkkých manažérskych zručností (riešenie konfliktov, cvičenia v oblasti 
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empatie a asertívnej komunikácie, rozhodovanie) za jeden kalendárny rok. Pozitívny 

sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak súhrnný počet účastníkov dosiahne aspoň 

50 záujemcov za jeden kalendárny rok; 

b) v prípade spoločensky prospešnej služby  služba na podporu zamestnanosti – 

percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového 

počtu zamestnancov neziskovej organizácie v zmysle príslušných ustanovení zákona o 

sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Pozitívny sociálny vplyv sa považuje za 

dosiahnutý, ak nezisková organizácia zamestnáva príslušné percento zraniteľných 

a/alebo znevýhodnených osôb v pracovnom pomere, v minimálnom rozsahu 

pracovného času uvedenom v príslušných ustanoveniach zákona o sociálnej ekonomike 

a sociálnych podnikoch. Ku dňu podania výročnej správy zamestnáva ADVENTIM n.o 

4 osoby, z toho 3 zainteresované osoby, ktoré sú zdravotne znevýhodnenými osobami. 

RSP ako integračný podnik nesplnil merateľný PSV v období od septembra 2020 do decembra 

2020 z dôvodu pokračovania projektu s názvom „Celoživotné vzdelávanie v ADVENTIM n.o.“, 

ITMS kód 312011G570. Projekt bol 16.3. 2020 pozastavený v zmysle Zmluvy o NFP č. 

OPĽZ/262/2018, bod č.3, nakoľko vyhlásila vláda SR podľa §8 zákona42/1994 Z.z. o civilnej 

ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov  12. marca 2020 od 6.00 hod.  mimoriadnu 

situáciu pre územie Slovenskej republiky. Z toht o dôvodu boli zamestnanci na pracovné 

dohody odhlásení z pracovných pomerov. Pôvodne mal byť projekt ukončený v júni 2020, no 

Dodatkom k predmetnej Zmluve o NFP sa predĺžil do 31.decembra 2020. Projekt bol obnovený 

7.9. 2020 a zamestnanci boli opätovne prijatí formou Dohody o vykonaní práce. Ku dňu 

podania výročnej správy je cieľ splnený. 

Ďalším merateľným ukazovateľom je 50 vzdelávaných ľudí za rok, v roku 2020 to bolo 75 

vzdelávaných osôb za 1 rok. Tento cieľ Adventim n.o. splnila. 
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C. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH 

ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH 

 

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení  ADVENTIM n.o. 

účtuje v sústave podvojného účtovníctva. 

 

Tabuľka č. 1 Účtovná závierka (v EUR) 

Výnosy  Riadok Nezdaňovaná 

činnosť 

Zdaňovaná 

činnosť 

Zo služieb 40 7 500  

Z darov a príspevkov 55 0  

Osobitné výnosy 56 17 830  

Iné ostatné výnosy 58 38 261  

Prijaté príspevky od iných organizácií 68 80  

Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 150  

Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 1 111  

Dotácie 73 6 936  

Spolu výnosy  71 868  

Náklady  
Nezdaňovaná 

činnosť 

Zdaňovaná 

činnosť 

Spotreba materiálu a energie  1 224  

Služby  40 258  

Osobné náklady  54 101  

Dary a príspevky iným subjektom  5 495  

Odpisy  447  

Ostatné náklady  585  

Spolu výdavky  102 110  

Hospodársky výsledok  -30 242 -  

    

 
Tržby za predaja služieb predstavujú výnosy z charitatívnej reklamy v hodnote 7 500 EUR. Na 

účte 647 - Osobitné výnosy sme účtovali školné a účastnícky poplatok v hodnote 11 830 EUR, 
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a 6 000 EUR ako príspevok na duálne vzdelávanie. Na účte 649 - Iné ostatné výnosy vedieme 

rozpustené výnosy budúcich období z dotácií UPSVaR v hodnote 38 261 EUR. Obdŕžali sme 

finančný dar od PO v hodnote 80 EUR a od FO v hodnote 150 EUR. Príspevky z podielu 

zaplatenej dane sme obdŕžali v hodnote 1 111 EUR, ktoré sme plne využili na sociálnu pomoc 

odkázaným. Dotáciu v hodnote 6 936 EUR sme prijali od UPSVaR na vytvorenie pracovných 

miest. 

 

V roku 2020 v nákladoch sme vykazovali spotrebu materiálu v hodnote 1 224 EUR na drobný 

nákup spotrebného materiálu, kancelárskych potrieb, odbornej literatúry, potravín. 

Spotrebované služby sa týkali opráv a udržiavania auta a budovy v hodnote 526 EUR. Cestovné 

náklady v roku 2020 dosiahli výšku 3 909 EUR, náklady na reprezentáciu 1 218 EUR. V rámci 

služieb najvyššiu hodnotu sme účtovali na vykonanie analýz (31 500). Za vedenie účtovníctva 

sme uhradili 2 000 EUR. Ostatné náklady na služby predstavili drobné služby ako poštovné, 

právne a notárske služby, poradenstvo, doména a spravovanie webovej stránky. Z osobných 

nákladov mzdové náklady predstavujú výšku 40 087 EUR, odvody 13 385 EUR a zákonné 

sociálne náklady 629 EUR. Na účte 546 – Dary sme účtovali sociálnu pomoc poskytnutú 

fyzickým osobám v hodnote 5 495 EUR. 

 
Nakoľko účtovná jednotka nemá povinnosť auditu, nezostavila prehľad o peňažných príjmoch 

a výdavkoch (výkaz cash flow).  
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D.STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE 
 

Tabuľka č. 2 Majetok a záväzky (v EUR) 

Aktíva Účtovné obdobie Bezprostredne 

predchádzajúce ÚO 

Neobežný majetok 16 987 17 434 

- DHM 16 987 17 434 

Obežný majetok 42 029 87 327 

- Krátkodobé pohľadávky 35 966 73 647 

- Finančné účty 6 063 13 679 

Časové rozlíšenie 201 389 

Majetok spolu 59 217 105 150 

Pasíva Účtovné obdobie Bezprostredne 

predchádzajúce ÚO 

Vlastné zdroje krytia -49 338 -19 096 

- Nevysporiadaný VH -19 096 4 580 

      -     VH za ÚO -30 242 -23 676 

Cudzie zdoje 74 095 51 196 

- rezervy 0 817 

- záväzky spolu 33 295 34 379 

- kr.fin.výpomoci 40 800 16 000 

Časové rozlíšenie 34 460 73 050 

Rozdiel majetku a záväzkov 59 217 105 150 

 

 
 

 

 Mgr. Andrea Olejníková, DiS, MBA 

                                                                                       (riaditeľ) 
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Príloha – fotodokumentácia  z niektorých činností ADVENTIM n.o. 

 

 

Hand made výrobky dobrovoľníkov  
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 Pomoc chorým a sociálne znevýhodneným deťom 

  



ADVENTIM n.o. 

Nám. SNP 197/45, 929 01  Dunajská Streda 
 

18 
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Štipendiá pre sociálne znevýhodnených žiakov 
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 Najstaršia dobrovoľníčka šije rúška 
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Dobrovoľníci ADVENTIM n.o. v čase pandémie doučujú žiakov školy mimo vyučovania 
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Prednášky na tému Minority Kids 
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Certifikát pre systém duálneho vzdelávania 


