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Výročná správa za rok 2011 - predloženie 

 

 

V prílohe Vám zasielam výročnú správu a výkazy za rok 2011 neziskovej organizácie s názvom 

KOMUNIKUJME SPOLU n.o., so sídlom na Tekovskej 3, 821 09 Bratislava 
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riaditeľ 
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I. Úvod 

 

Nezisková organizácia KOMUNIKUJME SPOLU n.o. so sídlom Tekovská 3, 821 09 Bratislava vznikla 

04.06. 2010 bola zaregistrovaná Obvodným úradom Bratislava pod registračným číslom OVVS- 

17814/326/2010-NO. 

 

Organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a 

prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt so zameraním na zvýšenie vedomostnej úrovne, osvetu a 

prevenciu obyvateľstva v oblasti podpornej a náhradnej komunikácie prostredníctvom: 

 organizovania stretnutí, besied, seminárov, školení, prezentácii, odborných konzultácii s 

cieľom predchádzať poruchám psychického a sociálneho vývinu, 

 organizovania výmenných a ozdravných pobytov, 

 a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb 

so zameraním na informačné služby, 

 vypracovávanie analýz, rozborov, príprava a realizácia projektov s cieľom získania finančných 

prostriedkov z rôznych fondov, 

 poskytovanie informácii o uvedených aktivitách prostredníctvom internetu. 

 

Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila dňa 22.06. 2012 predloženú výročnú správu za rok 

2011. 

 

Správna rada:                                     Revízor: 
Mgr. Martina Minariková – Predseda Ing. Jozef Minarik Ing. Matej Kukumberg 
Michaela Tománková                         Riaditeľ: 
                                                                        MUDr. Mária Minariková 



II. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2011  

 
Náš prvý aktívny rok. Získali sme 3 granty a priazeň 4 nadácií a nadačných fondov. Naše projekty 

podporila Nadácia VÚB, Nadácia Orange, Nadačný fond Telekom pri Nadácii Intenda a Nitrianska 

komunitná nádacia a spoločnosť Bramac. Vďaka týmto projektom sa o našej činnosti dozvedeli ľudia z 

Bratislavy, ale aj z celého Slovenska. Dva z troch projektov prebiehali mimo Bratislavy. V 

rehabilitačných zariadeniach v Dunajskej Lužnej s celoslovenskou pôsobnosťou a v Nitre.  

 

Zorganizovali sme dva odborné semináre. Prvý pre logopédov a špeciálnych pedagógov, druhý bol 

venovaný rodičom a rehabilitačným pracovníkom z Detského rehabilitačného centra v Nitre. 

 

V lete 2011 sme sa aktívne zúčastnili medzinárodnej konferencií o augmentatívnej a alternatívnej 

komunikácii. Formou posteru sme prezentovali priebeh a zistenia projektu v Dunajskej Lužnej a tiež 

krátku prezentáciu o spolupráci s americkou nadáciou Central Coast Children's Foundation. Na jeseň 

2011 sme sa opäť prezentovali formou posteru na Medzinárodnej konferencií psychológov - 

Konferencia "Osobnosť v kontexte kognícii, emocionality a motivácii III". Prednášky z konferencie 

budú publikované v recenzovanom zborníku Psychologica 41, v júni 2012. 

 

Koncom roku 2011 nás oslovili o spoluprácu dve vzdelávacie inštitúcie - Slovenská zdravotnícka 

univerzita, konkrétne subkatedra klinickej logopédie a Štátny pedagogický ústav. Obe inštituúcie 

prejavili záujem o odborné semináre, resp. cyklus odborných seminárov venovaných problematike 

augmentatívnej a alternatívnej komunikácie . 

O našej činnosti, výsledkoch a plánoch sme publikovali články v zahraničnom e-Newsletter-y 

Augmentative Communication News, v Bulletine Slovenskej asociácie Logopédov, v časopise 

Humanita spravovanom Slovenskou humanitnou radou a na internetovej stránke venovanej rodičom 

inak nadaných deti www.radost.sk. 

Koncom roku sme vytvorili spoluprácu so študentom Technickej Univerzity v Košiciach s cieľom 

vytvoriť aplikáciu na operačný system android. Cieľom aplikácie je uľahčiť komunikáciu nehovoriacim 

ľuďom a ľuďom s ťažko zrozumiteľnou rečou. 

 

 

 



III. Ročná účtovná závierka 
 
V roku 2011 nezisková organizácia viedla podvojné účtovníctvo, nevlastní žiaden majetok, majetok 
pozostáva iba z prostriedkov na bankovom účte a v pokladni. 
 

 
IV. Výrok audítora 

 
Vzhľadom na objem finančných prostriedkov nebolo potrebné overovať výročnú správu audítorom. 
 
  

V. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch. 
 
Počiatočný  stav  na  bankovom  účte  organizácie  k  01.01.  2011  je   3 091,20 €.  
V pokladni 0,00 €. 
 

PRÍJMY  

Úroky 0,13 € 

Dary 5 847,30 € 

Príjmy z vlastnej činnosti 907,00 € 

SPOLU PRÍJMY 6 754,43 € 

VÝDAVKY  

Výdavky na správu (bankové poplatky a ostatné 
drobné výdavky) 

110 € 

Výdavky na druh všeobecne prospešných služieb 
(výdavky súvisiace s realizáciou grantových 
projektov, predovšetkým materiálne zabezpečenie, 
prenájom miestnosti, honoráre, cestovné náklady ) 

11 179,00 € 

SPOLU VÝDAVKY 11 289,00 € 

 
 
Konečný stav na bankovom účte organizácie je k 31.12. 2011, 196,52 €.  
V pokladni 0,00 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. Stav a pohyb majetku a záväzkov  
 
KOMUNIKUJME SPOLU n.o. nevlastní žiaden dlhodobý majetok. Majetok pozostáva iba z 
prostriedkov na bankovom účte a nemá žiadne záväzky. 
 
 
 

VII. Zmena v zložení orgánov 
 
V zložení orgánov v uvedenom období nedošlo k žiadnym zmenám. 
 
 
 

VIII. Ďalšie údaje 
 
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje. 
 
 
Revízor skontroloval hospodárenie za rok 2011 a nemá žiadne pripomienky. 
 

 


