
 

 

 

 

 



Vec: 

Výročná správa za rok 2012 - predloženie 

 

 

V prílohe Vám zasielam výročnú správu a výkazy za rok 2012 neziskovej organizácie s názvom 

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

 

 

 

 

 

 

Martina Kukumbergová  
riaditeľ 

 

 

 

 

Kontakt: t. č. 0905 346 858 

Email: komunikujmespolu@gmail.com  
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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 10.06. 2013 predloženú výročnú správu za rok 

2012. 



II. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2012 s 

uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie. 

 
Nezisková organizácia počas roka 2012 vykonávala nasledovné činnosti: 

 

V októbri 2011 sme spustili projekt Konečne ruka s rukou, alebo motorika s 

komunikáciou, ktorý prebiehal do apríla 2012. 

Vzhľadom na charakter projektu a stanovené ciele sme formou pozorovania hodnotili len kvalitatívne 

ukazovatele. 

 

 Podarilo sa nám dosiahnuť zmenu postoja odborníkov a niekoľkých rodičov vo vnímaní 

dôležitosti podpory komunikačných schopností detí s motorickým znevýhodnením a s 

oneskoreným vývinom reči. Táto zmena je viditeľná pri ich práci s deťmi v stacionári, prispela k 

naštartovaniu hovorenej, a čo nás veľmi teší aj spontánnej reči jedného z nehovoriacich detí, 5 

ročného nehovoriaceho  T. 

 Odborníci nielen v dennom stacionári, ale aj fyzioterapeutka vedúca kurz pre rodičov s deťmi 

do 18 mesiacov sa oboznámila a príležitostne využíva výhody aplikácii iPad-u na motiváciu a 

rozvoj motorických schopností detí. 

 

Projekt bol pre nás prínosný vo viacerých smeroch. Jednak nadviazanie nového vzťahu s inou 

organizáciou s podobným zmýšľaním a vnímaním aktuálnych potrieb detí s motorickým 

problémom a spoluprácu s ich rodičmi. 

  

Rozšírili sme naše pôsobenie aj mimo Bratislavy. Rodičia detí, ktoré navštevujú Detské 

rehabilitačné centrum, ale nie denný stacionár nás vyhľadávali so žiadosťami o radu koho 

vyhľadať, čo zmeniť a robiť, keď ich dieťa ešte nerozpráva. 

Vďaka projektu sa podieľame na vzniku novej aplikácie umožňujúcej dorozumieť sa ľuďom, 

ktorých reč je nezrozumiteľná, resp. nehovoria vôbec. Táto aplikácia sa dá využiť aj u detí z 

projektu. 

Na oplátku nás naši rehabilitační spolupracovníci poučili a informovali o nových trendoch a 

spôsoboch rehabilitácie detí. Tieto informácie sú pre našu prácu veľmi dôležité, pretože dopĺňajú 

celkový obraz starostlivosti o dieťa s motorickým znevýhodnením. 

 

V spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom sme pripravili cyklus štyroch 

seminárov pre špeciálnych pedagógov z celého Slovenska na tému augmentatívna a alternatívna 

komunikácia. Dva semináre sme aktívne pripravili a viedli my. 

 

Konzultácie a poradenstvo pre rodičov a odborníkov pracujúcich a vychovávajúcich deti s 

ťažko narušenou komunikačnou schopnosťou. 

 

          



III. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej 
obsiahnu- tých. 

 
Tvorí prílohu podľa formy účtovníctva – jednoduché, podvojné. 
 
 

 
IV. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke. 

 
Ročnú účtovnú závierku nebolo potrebné overovať audítorom vzhľadom na objem finančných 
prostriedkov. 
 
 
  

V. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch. 
 
Počiatočný stav na bankovom účte organizácie k 01.01. 2012 je 196,52 €. V pokladni 258,14 €. 
 
 

PRÍJMY  

Úroky 0,13 € 

Dary 50,40,00 € 

Príjmy z vlastnej činnosti 539 € 

Príjmy z podielu zaplatenej dane 3 158,50 € 

Poskytnuté preddavky - nadácia 916 € 

Úhrada dobropisov 351,86 € 

Finančná výpomoc 500 € 

Omylné prijaté platby 117,80 € 

SPOLU PRÍJMY 5 633,69 € 

VÝDAVKY  

Výdavky na správu (bankové poplatky) 85,08 € 

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

3 346,63 € 

SPOLU VÝDAVKY 3 431,71 € 

 
Konečný zostatok na bankovom účte organizácie je k 31.12. 2012, 2 455,97 €.  
Konečný zostatok v pokladni organizácie je k 31.12. 2012  200,68 €. 
Konečný zostatok oraganizácie k 31.12. 2012 je 2 656, 65 €. 
 
 
 
 
 
 
 



VI. Prehľad rozsahu príjmov(výnosov) v členení podľa zdrojov. 
 
Prehľad v prílohe k výročnej správe. 
 
 
 

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

VIII. Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku 
ktorým došlo v priebehu roka. 

 
V zložení orgánov v uvedenom období došlo k niekoľkým zmenám: 

 Dodatok k štatútu č.1 (článok VII, bod č.7). Nezisková organizácia bude podnikať v 
uvedených službách podľa osobitného zákona: vydavateľská činnosť; kúpa tovaru na účely 
jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom 
živnosti (veľkoobchod). Ostatné ustanovenia štatútu ostávajú nezmenené. 

 Na základe žiadosti riaditeľa organizácie o uvolnenie z funkcie rozhodla správna rada o 
uvolnení z funkcie MUDr. Máriu Minarikovú a menovaní nového riaditeľa Mgr. Martinu 
Kukumbergovú. 

 Zmena v zložení správnej rady, nové zloženie Správnej rady: 
1. Ing. Matej Kukumberg, 811407/ 6091, Tekovská 3, 821 09 Bratislava (Predseda) 
2. Mgr. Katarína Kalmanová, 765906/7856, Karloveske rameno 6, 841 04 Bratislava 
3. Michaela Tománková, 806211/6095, Nejedlého 14, 841 02 Bratislava 

 
 
 

IX. Ďalšie údaje určené správnou radou. 
 
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe. 
 
 
 

X. Vyjadrenie revízora. 
 
Revízor preskúmal hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky. 
 
V Bratislave ..................................                                                         ........................................................ 
                                                                                                                                                        Mgr. Martina Kukumbergová  

                                                                                                                                                        Vypracovala výročnú správu 
 
                                                                                                                                                             Ing. Matej Kukumberg  
                                                                                                                                                            podpis za správnu radu 
   

                                                                                                                                                                   Ing. Jozef Minarik 


