
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výročná správa neziskovej organizácie  

Centrum dobrovoľníctva, n. o. za rok 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Banskej Bystrici, jún 2020 

 



OBSAH: 
 
1.  ÚVOD ................................................................................................................................... 3 
2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2019 ....... 4 
3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV 
V NEJ OBSIAHNUTÝCH ....................................................................................................... 8 
4. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ......................................... 9 
5. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOV ............................................ 9 
6. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE ................................... 10 
7. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE ............................................................. 10 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
1.  ÚVOD 

 
Nezisková organizácia Centrum dobrovoľníctva, n. o. so sídlom: Komenského 482/21, 

97401 Banská Bystrica IČO: 50110039 vznikla dňa 30/12/2015 na základe rozhodnutia 
Okresného úradu v Banskej Bystrici podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z . z. 
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení 
(ďalej len „Zákon“). 

 
 Centrum dobrovoľníctva, n. o. poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby: 
 poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti; 
 tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt; 
 ochrany ľudských práv a základných slobôd; 
 vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry 
 výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby; 
 služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.  

 
V uvedených oblastiach poskytuje a vykonáva najmä tieto formy všeobecne 

prospešných služieb: 
a) prevádzkovanie databázy dobrovoľníckych organizácii, dobrovoľníckych ponúk a 
záujemcov o dobrovoľníctvo; 
b) poskytovanie servisu v oblasti dobrovoľníctva; 
c) tvorba a realizácia dobrovoľníckych programov; 
d) poskytovanie konzultácií, poradenstva a supervízií; 
e) organizovanie seminárov, workshopov, tréningov, školení, konferencií, prezentácií, 
osvetových a vedomostných podujatí; 
f) realizácia propagačných aktivít na podporu dobrovoľníctva; 
g) organizovanie oceňovania dobrovoľníkov; 
h) príprava a výber dobrovoľníkov; 
i) vydávanie, distribúcia a predaj informačných a propagačných materiálov a publikácií; 
j) realizácia výskumnej činnosti. 

Hlavným poslaním Centrum dobrovoľníctva, n. o. je najmä rozvíjať potenciál ľudí a zlepšovať 
kvalitu života. Snažíme sa o to, aby bolo dobrovoľníctvo prirodzenou súčasťou života ľudí v 
Banskobystrickom kraji. 

Ciele Centra dobrovoľníctva sú:  
1. vzbudzovať záujem ľudí a organizácií o dobrovoľníctvo 
2. získavať ľudí pre aktívnu dobrovoľnícku činnosť 
3. zvyšovať kredit dobrovoľníctva v očiach verejnosti 
4. skvalitňovať úroveň manažmentu dobrovoľníctva v organizáciách 
5. vytvárať dobrovoľnícke príležitosti 

 
Medzi naše aktivity patrí: 

 Servis dobrovoľníctva 
 Propagácia dobrovoľníctva 
 Vzdelávanie a supervízia dobrovoľníkov a organizácií v oblasti dobrovoľníctva 
 Výskum v oblasti dobrovoľníctva a mládeže 
 Realizácia vlastných programov a projektov 
 Vysielanie a prijímanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do/zo zahraničia 
 Spolupráca s národnými a medzinárodnými organizáciami v oblasti dobrovoľníctva 
 Každoročné oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok cenou Srdce na dlani 



 
Orgánmi neziskovej organizácie sú: 
a) Správna rada 
b) Revízor/ revízorka 
c) Riaditeľ / riaditeľka 

 
2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 
2019 

 
Počas roka 2019 Centrum dobrovoľníctva, n. o. realizovala / zabezpečovala nasledovné 
činnosti (zoznam činností spolu so stručným popisom): 
 

SERVIS DOBROVOĽNÍCTVA (databáza dobrovoľníckych príležitostí, mobilná 
aplikácia DobroApka,) 
V rámci servisu dobrovoľníctva, spravuje naša organizácia od roku 2014 databázu 

dobrovoľníckych príležitostí, ktorej úlohou je prepájať záujemcov o dobrovoľníctvo 
s organizáciami, ktoré potenciálnych dobrovoľníkov potrebujú. Databáza tak vytvára jednu 
z možností ako sa k dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam dostať. Databáza má od roku 2018 pre 
dobrovoľníkov aj dostupnú, voľne stiahnuteľnú aplikáciu DobroApka, aby mali dobrovoľníci  
ponuky stále po ruke. Dostupná je  pre iOS aj pre Android. 
V roku 2019 bolo v databáze registrovaných 1480 dobrovoľníkov, 48 uverejnených 
dobrovoľníckych ponúk; 179 novo-registrovaných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, 33 
novo-registrovaných organizácií, 54 odpovedí cez našu databázu na ponúkanú 
dobrovoľnícku ponuku. 

 
PROPAGÁCIA DOBROVOĽNÍCTVA 
Propagácia dobrovoľníctva (ako aj servis – konzultácie a poradenstvo) sa v rámci 

BBSK uskutočňuje aj vďaka šiestim spolupracujúcim organizáciám, ktoré nazývame Infobody 
o dobrovoľníctve. Máme s nimi uzavretú zmluvu o spolupráci a úlohy, ktoré majú ako naša 
predĺžená ruka v kraji riešiť zastrešujú celú škálu aktivít a propagácie dobrovoľníctva. Aj vďaka 
nim sa nám darí dostávať povedomie o dobrovoľníctve, ako aj dobrovoľnícke príležitosti do 
regiónov, aj do tých s nedostatkom príležitostí. Infobody pokrývajú okresy ako napr. Rimavskú 
Sobotu, Lučenec, Krupinu, Brezno, Zvolen a Žiar nad Hronom. 
 
Centrum dobrovoľníctva, n. o. k propagácii dobrovoľníctva využíva publikovanie pravidelného 
mesačného newslettru s názvom Novinky v Centre dobrovoľníctva. V roku 2019 bol 
publikovaný celkovo 11krát. O jeho odber je možné požiadať pri prihlasovaní sa do databázy 
alebo priamo na webstránke organizácie. Newsletter sme odoslali takmer každý mesiac 
v priemere na 1700 emailových adries s čítanosťou 31,2%.  

 
Medzi najvýraznejšiu propagáciu dobrovoľníctva a dobrovoľníckych aktivít považujeme 

každoročnú kampaň Týždeň dobrovoľníctva, ktorú ako organizácia koordinujeme v rámci 
Banskobystrického kraja. Týždeň dobrovoľníctva predstavuje pre ľudí všetkých vekových 
kategórií často prvú možnosť vyskúšať si dobrovoľníctvo na vlastnej koži a krátkodobo sa 
zapojiť do aktivít v prospech lokálnych komunít. Pozitívna skúsenosť z tejto aktivity vedie k 
ochote dobrovoľníčiť aj v budúcnosti. V roku 2019 sme verejnosti komunikovali opäť myšlienku  
„Máme dôkaz, že sa dobré skutky dejú“, nadviazala však inou grafikou na tú z roku 2018. 
Chceli sme tak poukázať na pozitívne dôkazy, ktoré dokáže dobrovoľníctvo priniesť 
spoločnosti, verejnosti aj jednotlivcom. 

V spolupráci s 61 organizáciami sme tak zorganizovali 81 dobrovoľníckych a 
sprievodných aktivít ako napr. DOD, workshopy a i., do ktorých sa zapojilo 1210 
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí odpracovali 3043 hodín v 12 mestách a obciach 
Banskobystrického kraja.  



Nábory dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a informačné stánky o dobrovoľníctve sme v roku 
2019 realizovali ako jednu z foriem propagácie. Myšlienku dobrovoľníctva sme prezentovali 
v máji na verejnom podujatí Deň rodiny, kde sme sa streli s cca 500 obyvateľmi a na 
októbrovom POKECi (nábore dobrovoľníkov) - tradičnom podujatí Pedagogickej fakulty UMB, 
sme oslovili 137 účastníkov.  

Okrem náboru študentov vysokých škôl, sme sa venovali realizácii workshopov 
o dobrovoľníctve určených základným a stredným školám. Zúčastnilo sa ich spolu 54 žiakov a 
žiačok zo ZŠ Čierny Balog, SZŠ u Filipa z Banskej Bystrice a vo Vígľaši sme sa stretli so 
žiakmi a žiačkami zo ZŠ z Detvy a Hriňovej. Spolu s účastníkmi zo SŠ (Žiar nad Hronom, 
animátori o.z. Vydra) a mladými nezamestnanými (Detva a Krupina) to bolo 260 mladých ľudí, 
pre ktorých sme urobili zážitkový workshop alebo podali informácie o možnostiach 
dobrovoľníctva na Slovensku a v zahraničí. 

 
Počas roku 2019 pravidelne aktualizovali našu webovú stránku 
www.centrumdobrovolnictva.sk; počas Týždňa dobrovoľníctva aktualizovali aj doménu 
www.tyzdendobrovolnictva.sk; šírili inšpiratívne príbehy dobrovoľníkov a dobrovoľníčok na 
http://dobrovolnici.centrumdobrovolnictva.sk/. Ako organizácia  sme boli aktívny aj na sociálnej 
sieti Facebook, kde pridávame rôzne príspevky ohľadom dobrovoľníctva, dobrovoľníckych 
príležitostí, možností vzdelávania, spoločenského diania či participácie - 
www.facebook/Centrum.dobrovolnictva .  V roku 2019 sme mali 207 príspevkov ( postov) a 
počet sledovateľ FB stránky sa zvýšil z 1880 v január 2019 na 2299 skladovateľov v december 
2019. Sledovanosť nám stúpla o 22%. 
 

 
VZDELÁVANIE A SUPERVÍZIA DOBROVOĽNÍKOV A ORGANIZÁCIÍ V OBLASTI 
DOBROVOĽNÍCTVA 

Manažment krátkodobých dobrovoľníckych aktivít je akreditované školenie 
MŠVVaŠ SR, ktorého cieľom je vyškoliť koordinátorov dobrovoľníkov v manažmente 
krátkodobých aktivít a ako do neho úspešne zapojiť dobrovoľníkov či dobrovoľníčky. V roku 
2019 sme toto 8 hodinové vzdelávanie zrealizovali 2x, v Banskej Bystrici a vo Zvolene. 
Celkovo ho absolvovalo 11 účastníkov, z ktorých certifikát získalo 9. 

Tiež sme v rámci zvyšovania kompetencií a pripravenosti vykonávať dobrovoľnícku 
činnosť napr. v DDP, zrealizovali 9 výcvikov v celkovom trvaní 36 hodín a pre záujem širokej 
verejnosti pripravili 2 tematické lunchsemináre. Jeden bol zameraný na medzigeneračné 
porozumenie a predstavenie dobrovoľníckych programov v rámci organizácie. Druhý bol 
vzdelávací, vedení skúseným koučom Karolom Herianom na tému Komunikácia v konflikte. 
Celkovo sa týchto seminárov zúčastnilo 35 ľudí. 

Výchovu k dobrovoľníctvu sa snažíme rozvíjať aj na základných a stredných školách 
pomocou metodiky service learning, ktorá je príkladom dobrej praxe vo viacerých krajinách. 
Cieľom je učenie sa pomocou službe komunite, kedy ale študenti využívajú teoreticky 
nadobudnuté znalosti. 

Aktivitu sme v roku 2019 realizovali v dvoch rovinách. Jedna rovina priniesla priamo 
service learningové projekty v rámci spolupracujúcich škôl (ZŠ a SŠ) a mentorovanie 
zapojených učiteľov a učiteľky. Druhá rovina bola vzdelávacia, kedy sme sa v spolupráci 
s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácii rozhodli zabsolvovať tréning trénerov a tiež 
zrealizovať samotný 3 dňový akreditovaný tréning Service learningu. Tréningu trénerov 
Service learningu sa z našej organizácie zúčastnili dve lektorky. 

Do Service learningových projektov sa zapojilo celkov 5 škôl -  ZŠ Malachov okr. B. 
Bystrica; SZŠ Spojov B. Bystrica, SPŠ Žiar nad Hronom; ZŠ Spojová B. Bystrica; SPŠ 
Dopravná Zvolen a zúčastnilo sa ich spolu 125 zapojených študentov/študentiek. 

3 dňové školenie „Škola service learningu“, kde sme sa ako Centrum dobrovoľníctva 
podieľali na lektorovaní a organizačnom zabezpečení, absolvovalo 15 účastníkov a 
účastníčok. 



 

Workshopy o dobrovoľníctve sú jednou z možností, ako do dobrovoľníctva 
motivovať rôzne cieľové skupiny. Zväčša sa nám zapájajú študenti stredných škôl. Ich cieľom 
je pomocou neformálneho vzdelávania a rôznych aktivít priblížiť tému dobrovoľníctva tým, ktorí 
majú najväčší potenciál meniť veci okolo seba k lepšiemu. Nakoľko sme ako organizácia 
získali akreditáciu pre prijímanie aj vysielanie dobrovoľníkov/čok v rámci programu 
Európskeho zboru solidarity, venovali sme sa aj tematike zahraničného dobrovoľníctva a jeho 
možností. Počas workshopov sme účastníkov/čky informovali a motivovali aj k registrácii 
v databáze a prešli sme si s nimi možnosti ako sa do EZS zapojiť. Aké sú jeho benefity pre 
rozvoj kľúčových zručností a pod.    

Taktiež sme dostali pozvanie na spolu-lektorovanie workshopov pre mladých nezamestnaných 
v spolupráci s regionálnou koordinátorkou IUVENTY.  

V roku 2019 sme tak prezentovali myšlienku dobrovoľníctva na Dňoch mobilít PF UMB, kde 
sa nám podarilo osloviť 16 účastníkov/čok, zorganizovali sme 2 workshopy pre 60 študentov 
a študentiek SŠ z Čierneho Balogu a Lučenca a v rámci spolu-lektorovania sme sa počas 3 
informačných stretnutí s mladými nezamestnanými v rámci BBSK stretli so 40 účastníkmi/ 
čkami. 

 

Supervízie sú jedným z nástrojov, ktoré sú nevyhnutné pre plynulý a „zdravý“ chod 
nielen organizácie, ale aj dobrovoľníckych programov. Dbáme na to, aby ich viedol 
certifikovaný/á supervízor/rka. Stretnutia trvajú približne od 1,5 – 2h, podľa závažnosti 
preberanej témy  a potreby. Môžu byť skupinové alebo individuálne.  

V roku 2019 sme zrealizovali celkovo 11 supervízií – časť z nich bola pre 
koordinátorov dobrovoľníkov, časť pre „naše dobrovoľníčky z dlhodobých programov a časť 
pre našich koordinátorov/ky z Infobodov. Supervíziu využívame ako účinnú prevenciu voči 
vyhoreniu, či nástroj včasnej diagnostiky nežiadúcich vplyvov a postojov voči klientom, ktorí 
sú zapojení do dlhodobých programov. Aj vďaka možnosti realizovať supervízie a dohliadaní 
na to, aby sa ich dobrovoľníci/čky zúčastňovali, sa nám darí udržať nielen vysokú kvalitu týchto 
programov, ale aj ich popularitu. 

 
REALIZÁCIA VLASTNÝCH PROGRAMOV A PROJEKTOV 
:: Spojivko :: Opri sa o mňa :: Môj svet je Tvoj :: Čítankovo :: Hlavičky :: 
Centrum dobrovoľníctva každoročne vytvára priestor pre dlhodobé dobrovoľnícke 

aktivity (min. po dobu 6 mesiacov) v tzv. dlhodobých dobrovoľníckych programoch – Spojivko 
(doučovací program v nízkoprahu), Opri sa o mňa (mentoringový program pre deti, ktoré 
potrebujú kamaráta či kamarátku) a Môj svet je Tvoj (asistenčný program pre deti so 
špeciálnymi potrebami). Do programov zapájame mladých ľudí zo stredných a vysokých škôl. 
Mladí dobrovoľníci a dobrovoľníčky sa počas svojej činnosti stretávajú s deťmi v rôznych 
životných situáciách, napr. chudoba, sociálne vylúčenie, mentálne postihnutie či fyzický 
hendikep. Ich dlhodobé, dobrovoľnícke pôsobenie a stret aj s týmito skupinami obyvateľstva 
vplýva na zmenu ich postojov či rozvoj kritického myslenia. Takúto formu dobrovoľníctva stále 
vnímame ako najlepšou prevenciu proti nenávistným prejavom, rasizmu a extrémizmu. 

Dlhodobé programy máme stabilizované a plánujeme ich realizáciu aj budúci rok. 
Záujem je stabilný, keďže niektoré programy realizujeme už od roku 2007,sú už známe 
a vďaka mnohým skúsenostiam, vieme mnohé negatívne udalosti a javy predvídať a vystríhať 
sa im. Realizácia supervízií tiež pomáha eliminovať a spracovať negatívne zážitky. Tak isto sa 
nám zvyšuje záujem o dobrovoľníctvo zo strany stredoškolákov, aj kvôli rozvojovým 
programom ako je DofE. Najväčší záujem je o doučovací program SPOJIVKO. V roku 2019 
sa nám podarilo zaškoliť nové koordinátorky týchto programov, nakoľko niektoré z nich 
chceme realizovať aj v iných organizáciách v BBSK – hlavne v znevýhodnených regiónoch. 

 
Okrem programov pre mladých dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, vytvárame programy pre 
zapojenie seniorov, na zlepšenie medzigeneračného porozumenia a ich aktívne zapojenie sa. 



Konkrétne sa jednalo o tieto dlhodobé dobrovoľnícke programy: 
Hlavičky - doučovací program na ZŠ pre deti zo znevýhodneného prostredia (hlavne 
sociálneho) 
Čítankovo – medzigeneračný program napomáhajúci búraniu stereotypov a prepájaniu 
staršej generácie s tou najmladšou pomocou čítania v MŠ. V roku 2019 sme mali zapojených 
7 MŠ. 
Dobrovoľníctvo v Univerzitnej knižnici – je stabilný dobrovoľnícky program, v ktorom 
v spolupráci s Univerzitnou knižnicou UMB, nájdu obľubu tí seniori a seniorky, ktoré majú radi 
knižničné a akademické prostredie, ich prácou je pomáhať v depozite, starajú sa o knihy, 
prípadne  pomáhajú pri výpožičkách. O podobnom zapojení seniorov momentálne hľadáme 
možnosti aj u ďalších knižníc v kraji. 

V roku 2019 sme koordinovali 5 dlhodobých dobrovoľníckych programov z toho 
3 mládežnícke a 2 medzigeneračné so zapojením seniorov a 1 program pre seniorov 
sme realizovali v spolupráci s Univerzitnou knižnicou. Zapojilo sa 46 mládežníckych 
dobrovoľníkov z toho 1 so zdravotným znevýhodnením, 35 seniorských dobrovoľníčok. 
Počet uskutočnených stretnutí bolo 473. V rámci programov sme zrealizovali 13 
supervíznych stretnutí a 9 zaškolení, 68  prijímateľov jeden na jedného, 7 zapojených 
MŠ  a 2 ZŠ v rámci BB. 

 
SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI A MEDZINÁRODNÝMI ORGANIZÁCIAMI 
V OBLASTI DOBROVOĽNÍCTVA 
Centrum dobrovoľníctva, n. o. je členom Platformy dobrovoľníckych centier 

a organizácií. V rámci spolupráce s ostatnými dobrovoľníckymi centrami sa podieľame hlavne 
na dvoch veľkých podujatiach a to Týždeň dobrovoľníctva, ktorá je národnou kampaňou 
konajúcou sa vždy v termíne 16.-22.9. 

Druhé podujatie sa týka oceňovania dobrovoľníkov – Srdce na dlani konajúce sa 
spravidlav decembri. 

V roku 2019 sme získali akreditáciu v EZS a teda možnosť vysielať a prijímať 
zahraničných dobrovoľníkov/čky . Zahraničné dobrovoľníctvo je jednou z oblastí, ktorú chceme 
ako organizácia naďalej rozvíjať, preto zároveň plánujeme v roku 2020 hosťovať 2 
dobrovoľníkov/čok zo zahraničia. 

V roku 2019 sme ukončili aj medzinárodný projekt v rámci programu Erasmus+ 
s názvom „Professional Volunteering Crossborder“, na ktorom sme spolupracovali od roku 
2017 s partnerskými organizáciami z Nemecka, Rakúska a Českej republiky. 
 

KAŽDOROČNÉ OCEŇOVANIE DOBROVOĽNÍKOV A DOBROVOĽNÍČOK CENOU 
SRDCE NA DLANI 

Každoročné oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok - Srdce na dlani má snahu 
zdôrazniť status dobrovoľníctva a vyzdvihnúť prácu dobrovoľníkov. Naša organizácia toto 
podujatie v roku 2019 pripravila po 13x a má celokrajskú pôsobnosť. Tento rok sme obdržali 
36 nominácii, z toho ale štyri nominácie boli pre skupiny dobrovoľníkov, z ktorých sa nezávislá 
komisia rozhodla udeliť 19 ocenení Srdce na dlani 2019. Na podujatie prišlo cez 150 
pozvaných hostí.  

 
DOBROkarta 

DOBROkarta je unikátny spôsob, akým dokážeme dobrovoľníkom/čkam a 
koordinátorom/kám poďakovať za ich čas a energiu, ktorú venovali dobrovoľníckej činnosti a 
koordinácii dobrovoľníkov/čok. Je plná benefitov, na základe ktorej môže jej držiteľ získať 
výhodné zľavy na rôznych miestach na Slovensku, ktoré sú označené ako DOBROpodnik. 
DOBROkartu prvýkrát spustilo Bratislavské dobrovoľnícke centrum. V roku 2019 sme aj 
v Centre dobrovoľníctva rozbiehali a testovali systém a zisťovali záujem. Celkovo sme vystavili 
33 kariet pre dobrovoľníkov/dobrovoľníčky a získali 7 DOBROpodnikov, kde ich môžu uplatniť. 

 



ADVOKAČNÉ AKTIVITY 

Centrum dobrovoľníctva udržiava komunikáciu s predstaviteľmi a poslancami mesta 
Banská Bystrica ako aj VÚC BBSK. Aktuálne sme v meste BB ako partner pri napĺňaní 
PHSR mesta v sociálnej oblasti ako aj súčasťou KPSS. V rámci advokačnej činnosti sme sa 
v roku 2019 zúčastňovali na stretnutiach, ktoré: 

- pripomienkovali dotačný mechanizmus mesta Banská Bystrica, 

- sme členmi pracovnej skupiny akčného plánu pre stratégiu rozvoja dobrovoľníctva, ktorý 
administruje Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti pod Ministerstvom 
vnútra SR, 

- konzultovali s prípravným tímom EYOF 2021 možnosti dobrovoľníctva v rámci príprav na 
tento európskeho mládežnícky športový festival, ktorý sa bude konať v Banskej Bystrici, 

- rozoberali možnosti poskytovania zliav od mesta BB pre DOBROkartu prostredníctvom 
svojho mestského podniku MBB a.s. prevádzkujúceho krytú plaváreň na Štiavničkách,  

- konzultovali možnosti spolupráce s Regionálnou agentúrou Dobrý kraj, ktorá pôsobí pod 
VÚC BBSK ohľadom dobrovoľníctva v nimi realizovaných aktivitách, 

- boli uskutočnené za účelom získania záštity nad  TD 2019 a Srdcom na dlani 2019. 

 

VÝSKUMNÁ, EDIČNÁ, PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 

ZISŤOVANIE POTRIEB  DOBROVOĽNÍKOV 

 V IV./Q sme zadali Katedre sociálnej práce, PF UMB urobiť prieskum o spokojnosti 
organizácií s našimi službami.  
Štatutárka organizácie je súčasťou sektorovej rady za Dobrovoľníctvo v NP Kvalitnejšie 
verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti. Kód projektu 
v ITMS2014+: 314011, kde pôsobí ako senior výskumníčka pre interpretáciu dát.  
Ako organizácia sme sa zúčastnili Mapovania potrieb mládeže v BBSK  a to 2x. Jeden krát 
v Revúcej, aj kvôli kontaktom pre lepšie sieťovanie a založenie nových Infobodov a 1x 
v Banskej Bystrici. 

 

HODNOTENIE ŠTANDARDOV KVALITY 
Poskytujeme hodnot. štandard. kvality práce s dobrovoľníkmi. Je to jeden zo spôsobov 

sebareflexie organizácie a  možnosť ako zlepšiť vlastný manažment. 
V roku 2019 boli v minimálnom štandarde prehodnotených 11 organizácií. Tieto organizácie 
môžu využívať služby našej databázy dobrovoľníckych príležitostí.  Následne organizácie 
oslovujeme s ponukou zhodnotiť si kvalitu práce hlbšie s možnosťou získať základný, vyšší 
alebo najvyšší štandard kvality práce s dobrovoľníkmi. V r. 2019 túto možnosť opätovného 
prehodnotenia využili 4 organizácie, ktorým boli udelené štandardy v rôznych úrovniach: 1 
najvyšší štandard, 3 vyššie štandardy. 
 
3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH 
ÚDAJOV 
V NEJ OBSIAHNUTÝCH 
 

V súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení Centrum 
dobrovoľníctva, n.o. účtuje v sústave podvojného účtovníctva.  
 
Účtovná závierka je výsledným produktom účtovnej uzávierky. Príprava a zostavenie 
účtovnej závierky sa skladá z 3 etáp : 
1etapa: prípravné práce – sem patrí  zúčtovanie všetkých účtovných prípadov za daný rok 
do účtovného denníka, vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a zaúčtovanie 
uzávierkových účtovných operácií 



2 etapa: uzatvorenie účtovných kníh t.j. účtovná uzávierka  
3 etapa: zostavenie účtovných výkazov t.j. účtovná závierka 
 
Účtovná závierka predstavuje sústavu  výstupných informácií z bežného účtovníctva. Na 
základe účtovnej závierky Centrum dobrovoľníctva, n. o. zostavuje Súvahu, Výkaz ziskov 
a strát a Poznámky. Tieto výkazy tvoria účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve a sú 
súčasťou daňového priznania dani z príjmov. 
 
 

4. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 
 

Vzhľadom na skutočnosť, že dotácie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu 
a z rozpočtu obce neprekročili v roku 2019 sumu 33 193 eur a výnosy Centra dobrovoľníctva, 
n. o. za rok 2019 neboli vyššie ako 165 969 eur, audit v súlade s § 33 ods. 3 Zákona vykonaný 
nebol. 

 
 

5. PREHĽAD O VÝNOSOCH A NÁKLADOCH 
 
Výnosy v roku 2019  
  
Granty, dotácie, príspevky, dary 39 450,15 € 

   
Granty a dotácie 37 459,23 € 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 21 847,80 € 
Active Citizens Fund, Karpatská nadácia 4 095,18 € 
Erasmus+, projekt Pofessional Volunteering Crossborder 3 172,63 € 
Nadácia Slovenskej sporiteľne 3 000,00 € 
Nadácia pre deti Slovenska 2 783,62 € 
Mesto Banská Bystrica 2 200,00 € 
Komunitná nadácia Zdravé mesto 360,00 € 

  
  
Príspevky a dary: 1 715,92 € 
Dary od jednotlivcov  1 600,00 € 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 115,92 € 

  
Príspevky z 2% zaplatenej dane: 275,00 € 

 
 

Vlastná činnosť 5 100,00 € 

Organizovanie vzdelávacích podujatí 290,00 € 
Organizovanie spoločenstkých podujatí  4 810,00 € 

  
Iné výnosy 78,00 € 

Zdieľanie nákladov 78,00 € 

  
Výnosy/ príjmy spolu 44 628,15 € 
  

 
 



Náklady v roku 2019  
  
Mzdy a honoráre 22 357,87 € 

Služby k projektom 14 379,85 € 

Zákonné sociálne poistenie 5 791,14 € 

Komunikačné náklady 809,89 € 

Spotreba materiálu na projekty 840,47 € 

Cestovné 206,14 € 

Občerstvenie 510,12 € 

Služby v kancelárii 178,00 € 

Správne a miestne poplatky 117,93 € 

Spotreba materiálu v kancelárii 16,13 € 

Bankové poplatky 100,97 € 

Členské 100,00 € 

Iné 30,00 € 

Náklady celkom 45 438,51 € 

 
6. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV ORGANIZÁCIE 

 
Stav aktív a pasív k 31.12.2019 predstavuje sumu 32.281,48 EUR. Z toho majetok vo 
výške 0 EUR pozostáva z: 
a) dlhodobého majetku: 0 EUR 
b) krátkodobého majetku: 32.281,48 EUR 
 
K 31.12.2019 predstavoval (i): 
1. finančný majetok čiastku 32.281,48 EUR; 
2. obežný majetok čiastku 0 EUR; 
3. vlastné zdroje krytia majetku čiastku 0 EUR; 
4. cudzie zdroje krytia majetku čiastku 0 EUR; 
5. oprávky k dlhodobému hmotnému majetku čiastku 0 EUR; 
6. oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku čiastku 0 EUR 
7. dlhodobé záväzky čiastku 0 EUR; 
8. krátkodobé záväzky čiastku 0 EUR. 

 
7. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE 
 

S účinnosťou od 18.01.2019 sa riaditeľkou neziskovej organizácie stala Mgr. Silvia 
Cochová, PhD. 

 
 

 
Silvia Cochová 

Riaditeľka n. o.  

 
 


