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Príhovor
Zmena. Zmena je to čo charakterizuje Nadáciu
DEDO. Pri založení v roku 1997 bolo hlavným zámerom priniesť zmeny v oblasti podpory vzdelávanie detí, ktoré vyrastali mimo vlastnú rodinu.
Štipendijná podpora, ktorej sa Nadácia DEDO venovala v prvých rokoch od svojho vzniku, podporila takmer stovku mladých ľudí odchádzajúcich z
detského domova a tak im dala šancu vyštartovať do života so vzdelaním potrebným pre ľahšie
zvládanie samostatného života.
Domovské vzdelávacie centrum, ktoré sme v roku
2002 založili a ktoré dodnes poskytuje služby
mladým dospelým po odchode z detského domov prinieslo prvú systémovú zmenu v oblasti
starostlivosti o týchto ľudí. Bolo to prvé zariadenie, ktoré sa špecializovalo na pomoc práve tejto
cieľovej skupine. Dnes je domov na polceste štandardnou pobytovou sociálnou službou ukotvenou
v zákone.
Centrum Dorka v Košiciach. Od samotného vzniku
v roku 2006 to bolo prvé zariadenie, ktoré vedelo
poskytnúť pomoc celej rodine. Dovtedy existovali
len domovy pre osamelých rodičov, čo v praxi znamenalo, že ak sa rodina ocitla bez domova, rodičia
sa museli rozdeliť a sociálna pomoc bola poskytovaná zvlášť jednému rodičovi s deťmi a zvlášť
druhému rodičovi. Od roku 2008 nastala zmena v
zákone o sociálnych službách a odvtedy je možné

do všetkých zariadení zameraných na pomoc rodinám prijať celú rodinu.
V roku 2018 sme sa rozhodli priniesť ďalšie zmeny v oblasti pomoci rodinám bez domova. Naším
riešením na tento problém je prístup housing
first. Pre nás to znamená v prvom rade dať rodine bývanie, ktoré spĺňa parametre štandardného
bývania a spolu s tým zabezpečiť odbornú službu
prostredníctvom multidisciplinárneho tímu, ktorého cieľom je pomôcť rodine si bývanie udržať.
Práve spustením pilotného projektu Housing first
pre rodiny s deťmi v Košiciach sme v roku 2020
vytvorili priestor pre zabývanie 10 rodín. Pracovali
sme na získavaní a príprave bytového fondu, na
systéme transparentného výberu rodín do tohto
projektu a na príprave zberu dát, ktoré by mali po
dvoch rokoch bývania rodín ukázať efekty a dopady na životy rodičov a detí, ktoré sa do bývania dostali. Aj tentokrát je naším zámerom priniesť zmenu. Zmenu v prístupe pomoci rodinám v bytovej
núdzi. Bývanie je ľudským právom, nie odmena za
zásluhy.  Bezpečné bývanie dáva rodinám priestor
na zotavenie, často má až terapeutický účinok,
dáva priestor na započatie riešenia problémov,
ktoré sa za niekoľkoročné bývanie v nevhodnom
bývaní nahromadili. Dôstojné bývanie prináša reálnu zmenu do života rodín a ich detí.

Katarína Trembuláková
správkyňa nadácie
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Misia
Rodiny s deťmi čelia bezdomovectvu, chudobe, chorobám
a strate práce. My prijímame rodinu ako celok a chceme, aby
celkom ostala. Rozumieme rodinám a ich traumám. Problémy
sa lepšie zvládajú spolu. Sme blízko rodín a pomáhame im
postaviť sa opäť na nohy. Neustále prinášame nové spôsoby,
ktorými ukončujeme bezdomovectvo rodín.

RODINA PATRÍ DOMOV
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Skupina DEDO

Základné údaje

sieť organizácií

už 24 rokov prinášame na
Slovensko sociálne inovácie
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| Všeobecné údaje

Identifikačné údaje
Hemerkova 28, 040 23 Košice
Office: Mlynská 26, 040 01 Košice
Tel. č.: +421 911 991 153
E-mail: info@nadaciadedo.sk
www.nadaciadedo.sk

IČO: 30688388
DIČ:  2021302855
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
IBAN: SK10 1100 0000 0026 6311 0007

Vedenie Nadácie DEDO
SPRÁVNA RADA od 2.4.2020
RNDr. Jozef Ondáš, PhD, MBA – predseda
Ing. Elena Telepková – člen
Ing. Ján Bodnár – člen
DOZORNÁ RADA
Ing. Jolana Šuleková – člen
RNDr. Eva Majerčínová – predseda
Mgr. Martin Mati– člen
JUDr. Eduard Szattler – člen
RNDr. Mária Ondášová – člen
Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD
– člen do 18.2.2020
Radoslav Dráb
– člen do 18.2.2020

SPRÁVCA NADÁCIE
Mgr. Katarína Trembuláková
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Stretnutia správnej
a dozornej rady
V roku 2020 zasadla správna rada
Nadácie DEDO celkom trikrát. Venovala sa najmä schvaľovaniu základných dokumentov - správa a hospodárenie za rok 2019. Schválila tiež
plán činnosti a rozpočet na rok 2020.
Správna rada sa v závere roka 2019
rozšírila o dvoch členov (z 3 na 5) a

Organigram

zmenilo sa personálne obsadenie
v dozornej rade. Novými členmi sa
stali Elena Telepková a Ján Bodnár,
v dozornej rade prijal miesto Eduard Szatleer. V roku 2020 nahradili
odvolaných členov Jozefa Mikloška
a Radoslava Drába noví členovia a to
Jolana Šuleková a Martin Mati.

SPRÁVNA
RADA

DOZORNÁ
RADA

Správca
nadácie

Oddelenie
rozvoja

10
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Oddelenie
programov
a projektov

Komunikačné
oddelenie

Správca
majetku a
nehnuteľností
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ROK 2020

v Nadácii DEDO

JANUÁR
Začína transformácia projektu Dorka Bags na samostatné sociálne podnikanie.
Vďaka verejnej zbierke „Vianoce s úsmevom“ sme vyzbierali takmer 20 000 EUR na podporu
aktivít detí, rodín a mladých dospelých zo sociálne znevýhodneného prostredia, a budovanie sociálneho bývania.
Projekt Inovujeme sa! podporený grantom v rámci programu Active Citizen Fund umožňuje
Nadácii DEDO budovať svoje kapacity, zvyšovať kvalitu riadenia aj s ohľadom na manažment
zmeny, rozvíjať kľúčové programy zamerané na bývanie s podporou  a sociálne podnikanie, dobre komunikovať s rôznorodými partnermi a podporovateľmi našich programov, ale aj posilňovať
finančnú stabilitu Nadácie DEDO a ňou založených organizácií.

FEBRUÁR
Realizácia aktivít v rámci projektu Inovujeme sa! sa blíži k naplneniu cieľov, ktoré sme si určili na
12 mesiacov trvania projektu. Jednou z priorít bolo pokročiť v príprave Koncepcie starostlivého
bývania, v pláne Nadácie DEDO v oblasti rozvoja nájomného bývania s podpornými službami pre
rodiny a jednotlivcov v bytovej núdzi so skúsenosťou bezdomovectva.
Prvé zasadnutie správnej rady Nadácie DEDO, ktorá vyhodnotila uplynulý rok a schválila strategický plán na rok 2020.

APRÍL
Nadácia DEDO uviedla do prevádzky 43 karanténne priestory – bytové jednotky. Slúžili
rodinám v Košiciach a Prešove, ktoré vzhľadom na zdravotný stav, potrebovali samostatné bývanie. Priestory boli plne vybavené
a  zariadené, a to aj vďaka finančnej podpore
Mesta Košice a Nadácie Tatra banky.
Otázka ľudí bez domova a s neistým bývaním sa
stala diskutovanou a prioritnou témou aj na národnej úrovni, Nadácia DEDO pokračuje advokačnou
činnosťou. Pridáva sa k výzve smerovanej krízovému štábu
– Výzve k okamžitým opatreniam v situácii pandémie pre ochranu
ľudí ohrozených stratou bývania alebo zažívajúcich bezdomovectvo.  
Rovnako aj k listu prezidentke SR Zuzane Čaputovej na podporu jednej z
najviac ohrozených skupín obyvateľstva.
Nadácia DEDO spoločne so spoločnosťou Labaš s.r.o. vytvorila zásobu potravín, ktorá slúžila na
preklenutie a zmiernenie negatívnych ekonomických dopadov rodín v jej pôsobnosti. Vyzbieralo
sa 400 kg potravín a hygienických potrieb.
Nadácia DEDO odovzdala 2 tony potravín pre ľudí a rodiny v bytovej a komplexnej núdzi v starostlivosti Dorka Košice, n.o. , Všetci pre rodinu, n.o. a Oáza – nádej pre nový život, n.o.. Vzniká nástroj
pomoci v podobe Starostlivej banky.
V rámci Charity IT CUPu sa neodohral žiadny zápas, napriek tomu sa víťazmi stali všetci prihlásení. Vďaka tejto podpore mohla Nadácia DEDO zabezpečiť starostlivosť v rôznych formách pre ľudí
v bytovej núdzi.
Spojili sme s organizáciami naprieč Slovenskom, aby sme spoločne chránili zraniteľné skupiny
obyvateľstva pred COVID – 19.
Založená nezisková organizácia Dorka Bags n.o. s cieľom vytvoriť pracovno - vzdelávacie
prostredie pre klientov.

Mesto Košice, ETP Slovensko a Nadácia DEDO organizovali celodenný workshop zameraný na
ukončovanie bezdomovectva v meste Košice, ktorého sa zúčastnilo 30 odborníkov zo Slovenska
a Českej republiky, prevažná väčšina z odborných organizácií z Košíc.
S prezidentkou Zuzanou Čaputovou sme hovorili o bývaní s podporou, ale aj o pripravovanom
projekte Housing first a plánoch v projekte Dorka bags.

MAREC
Pandémia koronavírusu presunula celý tím Nadácie DEDO na home office a otvorila otázku kde
majú zostať ľudia bez domova, ak sa chcú chrániť pred COVID – 19.

12
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MÁJ

Starostlivá banka spája komerčný svet firiem s rodinami
v bytovej núdzi.
Prebiehajú rokovania s Mestom Košice o spolupráci na pripravovanom pilotnom projekte Housing
First pre rodiny s deťmi v Košiciach.
V útulku a nocľahárni Oáza -Bernátovce sa konal komplexný skríning zdravotného stavu ľudí bez
domova a testovanie na COVID-19. Dobrovoľníci lekári, zdravotníci a medici z Občianskeho združenia
Equita, profesor Krčméry so svojím tímom z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
a Nadácia DEDO, v spolupráci s o. z. Proti prúdu, vydavateľom Nota bene, realizovali rozsiahly monitoring  zdravotného stavu ľudí bez domova, aký na východe Slovenska doteraz realizovaný nebol.

OKTÓBER

Obsah

Všetci pre rodinu, n.o. spolupracuje s Mestom Košice a BPMK na príprave a rekonštrukcii 10
bytov. Zároveň na prispôsobení dispozičných riešení tak, aby spĺňali potreby rodín, ktoré v nich
budú bývať, spolupracujeme so skupinou 9 architektiek.  
Organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova, v súvislosti s čiastočným lockdownom a plošným
testovaním na Slovensku, oslovili kompetentné orgány a krízový štáb, aby urýchlene zabezpečili
podporu a krízový plán v prípade potreby karantény pre ľudí bez domova.
Zabývané boli dve rodiny s deťmi v prvých
dvoch bytoch získaných do nájmu od
komerčného partnera.

NOVEMBER
JÚN
Ďalší zdravotný a sociálny skríning u ľudí bez domova preukázal
markantnú potrebu lokálnej odbornej terénnej zdravotno-sociálnej práce.

JÚL
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V Košiciach prebieha mapovanie rodín žijúcich v útulkoch,
10-tim z nich Nadácia DEDO v
spolupráci s neziskovou organizáciou Všetci pre rodinu, ponúkne
bývanie.

DECEMBER
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na svojom zasadnutí schválilo realizáciu pilotného projektu
Housing first, teda bývanie ako prvé, ktorý je už zahraničím osvedčeným nástrojom na ukončovanie bezdomovectva rodín a jednotlivcov. Nadácia DEDO tak má k dispozícii 10 bytových jednotiek.

Byty schválené Mestským zastupiteľstvom sú
takmer zrekonštruované, prebieha kampaň na
ich zariadenie  - Idem domov.

Všetci pre rodinu, n.o. spúšťa v partnerstve s Nadáciou DEDO projekt Sprevádzame, podporujeme, bývate spolufinancovaný z Active Citizens Fund, ktorého cieľom bude pilotná realizácia
projektu Housing First pre rodiny s deťmi v Košiciach a to najmä podpora rodín v novom bývaní s
cieľom, aby si bývanie dlhodobo udržali.

Rodiny, ktorým Nadácia DEDO ponúkne bývanie , sú
známe. Prebiehajú vstupné rozhovory a plánuje sa
ich sťahovanie. Zabývanie prebehne začiatkom roka
2021.

Všetci pre rodinu, n.o., Nadácia DEDO,  Spolok medikov mesta Košice a dobrovoľníci zdravotníci
spúšťajú pravidelnú zdravotno – sociálnu starostlivosť pre ľudí bez domova aktuálne žijúcich v
Oáze – Bernátovce. Činnosť je financovaná z grantu Nadácie EPH, dotácie Mesta Košice a dotácie
Košického samosprávneho kraja.

Integrovaný mulitdisciplinárny tím zložený zo zdravotníkov a
sociálnych pracovníkov tak strávil viac ako 400 dobrovoľníckych
hodín v teréne v košických útulkoch a zariadeniach, resp. s ľuďmi bez
prístrešia.
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Prvý pilier Nadácie DEDO

BÝVANIE

Nadácia DEDO od roku 2019 systematicky buduje sieť dostupných nájomných bytov, ktoré buď
vlastní a prenajíma rodinám s deťmi so skúsenosťou bezdomovectva, alebo ich získava do
nájmu od verejných a súkromných partnerov,
s možnosťou tieto byty podnajímať rodinám
v bytovej núdzi.
Odbornú podporu rodinám s deťmi poskytuje v
bývaní nezisková organizácia Všetci pre rodinu,
n.o., ktorú Nadácia DEDO založila v roku 2019 s

cieľom špecializovať sa na podporu v bývaní využívajúcu prístup Housing First a zameranú na  
dlhodobé udržanie bývania. Odborný tím tvoria
sociálne pracovníčky, psychológ, zdravotníčka
a právnička, ktorí túto integrovanú multidisciplinárnu odbornú podporu prinášajú rodinám priamo domov a „šijú ju na mieru“ konkrétnej rodiny.
Podpora je poskytovaná flexibilne, individuálne,
tak dlho ako je potrebné, v zmysle potrieb rodín
a princípu harm-reduction.

Program BÝVANIE
s odbornou podporou
Program BÝVANIE s odbornou podporou vznikol ako
reakcia na potrebu riešenia bytovej núdze rodín s
deťmi, ktoré čelia mnohým systémovým prekážkam
spôsobujúcim nedostupnosť, resp. vylúčenie z bývania. Špecificky v Košiciach je bytová núdza rodín
vážnym problémom, keďže rodiny s deťmi v bytovej
núdzi tvoria takmer 2/3 celkového odhadovaného
počtu ľudí bez domova v meste. Bytová núdza rodín
s deťmi má podľa dostupných informácií a skúseností rastúcu tendenciu a dlhodobý, resp. chronický,
charakter. Ako riešenie je v meste aktuálne k dispozícii sociálne nájomné bývanie lokalizované predovšetkým vo vylúčených/segregovaných a ghetoizovaných lokalitách, bez dostatočnej podpory v
bývaní, resp. systém pobytových služieb krízovej
intervencie, ktorý však mnohým rodinám dlhodobo
slúži ako „náhrada“ bývania.     

16
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Program BÝVANIE s odbornou podporou je zameraný na ukončovanie bezdomovectva rodín s deťmi v
bytovej núdzi, a to s využitím prístupu Housing First,
ktorý je inovatívnym na dôkazoch založeným prístupom praxou overeným v zahraničí. Program je
postavený na dvoch nástrojoch – dostupnom (sociálnom) nájomnom bývaní a odbornej podpore poskytovanej s cieľom,  aby si rodina bývanie dlhodobo
udržala. Rodiny s deťmi sa pri vstupe do programu
zaväzujú akceptovať tri základné podmienky:
• Mesačne platiť nájomné
• Byť dobrým susedom
• Prijímať podpornú sociálnu službu

Program Bývanie
s odbornou podporou je
zameraný na ukončovanie
bezdomovectva rodín
s deťmi v bytovej núdzi.
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8 princípov

Housing first,
ktoré pri našej práci dodržiavame

Bývanie je
ľudské právo

Možnosť voľby
a kontroly zo
strany užívateľov
služieb

Oddelenie bývania
a podpory

Projekt Housing First
pre rodiny s deťmi v Košiciach
Vznikol v roku 2020 v partnerstve s Mestom Košice, Inštitútom pre výskum práce a rodiny, Všetci
pre rodinu, n.o. a expertkou Platformy pro sociální
bydlení.   Predchádzalo mu mapovanie bytovej núdze rodín s deťmi v košických útulkoch (realizované
v novembri 2020), v rámci ktorého bolo rodinám s
maloletými/nezaopatrenými deťmi v akútnej bytovej núdzi ponúknutá účasť v projekte – z 80 rodín,
ktoré prejavili záujem o participáciu, bolo za účasti
notárky vyžrebovaných 10 rodín (a rovnaký počet
náhradníkov), ktoré dostali ponuku bývať na zák-

lade podnájomnej zmluvy v dostupnom nájomnom
byte (vo vlastníctve Mesta Košice a v nájme Nadácie
DEDO) a mať podporu odborného tímu s cieľom, aby
si bývanie dlhodobo udržali. Okrem bývania a sprevádzania (odbornej podpory) je súčasťou projektu
dvojročný kvalitatívny výskum zameraný na efekty
a dopady projektu Housing First na zapojené rodiny,
a dvojročný kvantitatívny výskum zameraný na mieru udržania bývania a cost-benefit analýzu projektu.
Výskumné správy budú k dispozícii po 1 a 2 rokoch
realizácie projektu.

10

10
DOMOVOV

10

BYTOV

10

RODÍN

10

NOVÝCH ZAČIATKOV
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Zameranie na zotavenie

Harm reduction

Individuálne plánovanie

Flexibilná podpora
na tak dlho ako je
to potrebné
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Aktívne zapojenie
bez donútenia

HF
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Program BÝVANIE s odbornou
podporou v roku 2020 priniesol:

Vytvorenie Programu BÝVANIE s odbornou podporou, ktorého cieľom je naplniť misiu ND „Rodina patrí domov“ a do roku 2030 zabezpečiť, aby žiadna
rodina s deťmi v Košiciach nebola dlhodobo v akútnej bytovej núdzi. Program,
ktorý tím nádacie vytvoril spoločne s konzultantkou Barborou Bírovou (Platforma pro sociální bydlení) definuje základné funkcie (prevenciu a riešenie
bytovej núdze rodín s deťmi) a princípy (orientácia na výsledky, oddelenie
nájomného vzťahu od podpory sociálnymi službami, spolupráca kľúčových
aktérov).

Vytvorenie fondu dostupného nájomného bývania v rozsahu 16 bytov (4 vo
vlastníctve Nadácie DEDO v lokalite Vincentínum Košice-Šaca, 10 v nájme od
Mesta Košice a 2 v nájme od komerčného partnera).

Vybudovanie v rámci novozaloženej organizácie Všetci pre rodinu, n.o.
integrovaného multidisciplinárneho odborného tímu zameraného na
sprevádzanie rodín v bývaní. VPR je prvou organizáciou na Slovensku, ktorá
poskytuje terénnu sociálnu službu podpora samostatného bývania rodinám
s deťmi so skúsenosťou bezdomovectva s aplikáciou prístupu Housing First.
Členovia/členky tímu absolvovali vzdelávanie v oblasti Housing First, a vzťahovej väzby a traumy.

Program BÝVANIE s odbornou
podporou v roku 2021 prinesie:

Rozšírenie počtu dostupných nájomných bytov na 24 (zvýšenie o ďalších
minimálne 8 bytov).

Rozvoj činnosť sociálnej nájomnej agentúry zameranej na zdostupňovanie
nájomného bývania pre zraniteľné rodiny s deťmi  v bytovej núdzi, najmä v
spolupráci so súkromnými vlastníkmi bytov.

Zabývanie spolu 19 rodín bez domova (10 rodín v rámci projektu Housing
First pre rodiny s deťmi v Košiciach a ďalších 9 rodín v bytovej núdzi).

Realizáciu prvej etapy kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu projektu
Housing First pre rodiny s deťmi v Košiciach.

Zabývanie 5 rodín s deťmi v dostupnom nájomnom bývaní a prípravy na zabývanie ďalších 10 rodín (projekt Housing First pre rodiny s deťmi v Košiciach).

Vytvorenie partnerstva s Inštitútom pre výskum práce a rodiny na realizáciu dvojročných výskumných aktivít v projekte Housing First pre rodiny s deťmi v Košiciach.
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Druhý pilier Nadácie DEDO

ZAMESTNÁVANIE

Program ZAMESTNÁVANIE
s odbornou podporou
Program Zamestnávanie s odbornou podporou reaguje na potreby rodičov z rodín so skúsenosťou bezdomovectva v oblasti rozvoja pracovných zručností,
potreby zabezpečiť príjmy pre rodinu a tiež v oblasti získania a udržania zamestnania. Najmä matky
týchto rodín (predovšetkým samoživiteľky), ktoré z
dôvodu výhradnej starostlivosti o svoje malé deti
nemajú možnosť sa dlhodobo zamestnať, čelia nízkym príjmom (resp. odkázanosti na príjmy vo forme
sociálnych dávok/príspevkov), strate, resp. ťažkostiam získať pracovné zručnosti, prekážkam k získaniu a často udržaniu zamestnania.
Na túto potrebu zareagovala DORKA, n.o. realizáciou pracovnej terapie a to prostredníctvom ručných prác, najmä šitia, v krajčírskej dielni, ktorá
vznikla svojpomocne v priestoroch košickej DORKY.
V roku 2017 vznikla príležitosť za podpory partnerov
rozšíriť pracovnú terapiu na koncept krajčírskej dielne Dorka Bags, v ktorej mali možnosť klienti a klientky centra DORKA vyrábať z odpadovej baneroviny
unikátne tašky, ktoré nie len že spájali recykláciu
materiálu a výrobu unikátnych kusov rôznorodých

22

Nadácia DEDO | Výročná správa 2020

výrobkov, ale umožňovali zapojeným rodičom zvýšiť príjmy svojej domácnosti participáciou na tomto
projekte, a to v čase a spôsobom rešpektujúcim ich
osobné možnosti a podmienky. V roku 2019 získala
DORKA, n.o. a Nadácia DEDO grant z Active Citizens
Fund, ktorý im umožnil rozšíriť činnosť krajčírskej
dielne a pripraviť transformáciu tejto pracovnej terapie na sociálne podnikanie. Začiatkom roku 2020
založila Nadácia DEDO s cieľom vytvoriť organizačné zázemie pre ďalší rozvoj činnosti neziskovú organizáciu Dorka Bags, n.o. Transformácia pracovnej
terapie na sociálne podnikanie bola ovplyvnená
pandémiou COVID-19, avšak nespomalilo to činnosť
dielne  - od prvých dní mimoriadnej situácie sa výroba zamerala na šitie rúšok, ktoré vyrábala na zákazku pre rôzne organizácie, prostredníctvom ktorých
distribuovala k zraniteľným skupinám ľudí (napr.
ľuďom bez domova). V rámci rozvoja činnosti Dorka
Bags plánujeme v roku 2021 naďalej rozširovať pilier
zamestnávania o pilotný projekt kreatívno pracovno
vzdelávacieho priestoru, a to spustením Dorka Bags
Inkubátora v Prešove.
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23

Program ZAMESTNÁVANIE
s odbornou podporou – čo sme
urobili v roku 2020:

Program ZAMESTNÁVANIE s
odbornou podporou – čo plánujeme
zrealizovať v roku 2021:

Založenie neziskovej organizácie Dorka bags, n.o. s cieľom
ďalšieho rozvoja aktivít

Rozvoj Dorka Bags, n.o. – posilnenie riadenia a strategického
rozvoja organizácie

Rozšírenie produktov krajčírskej dielne o nové rady výrobkov, v
súvislosti s pandémiou COVID-19 aj o látkové ochranné rúška

príprava projektov pre potreby rozvoja organizácie, rozšírenia
tímu a implementácie vízie

úspešne dokončená rekonštrukcia priestorov v Prešove

príprava a vybavenie priestorov v Prešove pre vznik Dorka
Bags Inkubátora

počas roka sa vyrobilo 800 produktov z banneroviny - tašky,
ruksaky aj nové kolekcie podľa požiadaviek zákazníkov a
takmer 3 000 rúšok

24
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Komunikačné aktivity
a fundraising
Komunikáčné a fundraisingové aktivity roku 2020
poznačila prebiehajúca pandémia koronavírusu, no
nielen v negatívnom slova zmysle. Otázka možností
riešenia bezdomovectva sa totiž stala urgentnou,

Počet fanúšikov a interakcií
na sociálnych sieťach sa
strojnásobil.

IDEM
DOMOV
V spolupráci s partnermi
nadácia zrealizovala úspešnú
kampaň na zariadenie bytov v
pilotnom projekte Housing first
- Idem domov.

26
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čo značne urýchlilo nastavené procesy. Verejnosť
trávila viacej času v online priestore, kde vznikol
priestor pre komunikáciu témy a problematiky ľudí
v bytovej núdzi.

Vznikol instagramový profil
Nadácie DEDO
V roku 2021 má Nadácia DEDO za cieľ
postupne zmeniť paradigmu komunikácie tém o ľuďoch v bytovej núdzi, na
čo chce využívať výlučne fakty, ktoré
ľudí bez domova nestigmatizujú, neznásobujú ich traumy prostredníctvom
životných príbehov a neprispievajú tak
k tvorbe predsudkov verejnosti.


Nadácia DEDO rozšírila
spoluprácu s médiami na
celoslovenskú úroveň.

2021

Nadácia DEDO chce preto posilniť komunikáciu prostredníctvom blogov z
prostredia tímu a zintenzívniť komunikáciu prostredníctvom LinkedInu.
V letných mesiach pripravuje znova intenzívnu kampaň zameranú na zariadenie bytov a domácností.
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Advokácia

Advokačné aktivity sú kľúčovou súčasťou práce Nadácie DEDO. Pilotné projekty zamerané na inovácie v oblasti bývania či zamestnávania ľudí so skúsenosťou bezdomovectva dokážu pomôcť konkrétnym
ľuďom, avšak ich rozsah je limitovaný kapacitami Nadácie DEDO a
jej siete neziskových organizácií. Ako skupina mimovládnych organizácií máme prirodzene obmedzené kapacity zdrojov, čo však nepovažujeme za nevýhodu. Naším cieľom je totiž systémová zmena
zameraná na prevenciu a ukončovanie bezdomovectva ľudí, ktorú
chceme dosiahnuť najmä prostredníctvom pilotovania inovatívnych
na dôkazoch založených prístupov spojených s výskumom, a cielenou komunikáciou a advokáciu. Tak chceme prístupy overené praxou
a potvrdené výskumom ponúkať samosprávam a štátu s cieľom ich
následného škálovania na národnej úrovni. Takto je možné a nevyhnutné zabezpečiť zmenu aktuálneho systému prestupného bývania zameraného na manažovanie bezdomovectva na integrovaný
systém s dostatočnými kapacitami bývania a podpory  zameraný na
prevenciu a ukončovanie bezdomovectva. Príklad Fínska ukazuje, že
pri nastavení priorít a opatrení na národnej úrovni s cieľom prevencie a ukončovania bezdomovectva je možné dosahovať znižovanie
počtu ľudí bez domova v krajine (Fínsko je aktuálne jedinou krajinou
v Európe, kde počet ľudí bez domova klesá, všade inde rastie). Príklad
Česka ukazuje, že pri nastavení priorít a opatrení na miestnej úrovni
s cieľom prevencie a ukončovania bezdomovectva je možné dosahovať znižovanie počtu ľudí bez domova v meste (dnes už takmer
20 samospráv realizuje aktivity na riešenie bezdomovectva svojich
obyvateľov).  V Nadácii DEDO sme presvedčení, že prevencia a ukončovanie bezdomovectva sú možné.

28
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V Nadácii DEDO sme
presvedčení, že
prevencia a ukončovanie
bezdomovectva sú možné.
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Advokačné aktivity
v roku 2020 priniesli:
•
•
•
•
•
•

Spoluprácu s Mestom Košice na príprave strategických dokumentov
zameraných na rozvoj sociálnej oblasti a na koncepčnom riešení prevencie a ukončovania bytovej núdze v meste.
Spoluprácu s mimovládnymi organizáciami, poskytovateľmi sociálnych služieb a Mestom Košice na riešení dopadov pandémie COVID-19
na ľudí bez domova v Košiciach, s cieľom ochrániť ich zdravie a životy.
V spolupráci s Mestom Košice bol spustený pilotný projekt Housing
First pre rodiny s deťmi v Košiciach, v novembri 2020 zrealizované
mapovanie bytovej núdze rodín s deťmi v košických útulkoch.
Aktívnu prácu v pracovných skupinách zameraných na riešenie situácie ľudí bez domova na národnej úrovni (napr. MPSVaR SR, MZ SR,
Úrad splnomocnenca pre rómske komunity).

§

Advokačné aktivity
v roku 2021 prinesú:
•
•
•

•

V spolupráci s partnerskými mimovládnymi organizáciami realizáciu
niekoľkých advokačných kampaní zameraných na ochranu ľudí bez
domova na národnej úrovni, v súvislosti s pandémiou COVID-19 v oblasti zdravia, bývania či sociálnych služieb.  
V spolupráci s Všetci pre rodinu, n.o., Spolkom medikov Mesta Košice,
OZ Equita, Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a dobrovoľníkmi rozvoj terénnej zdravotno-sociálnej starostlivosti
pre ľudí bez domova (prioritne v Oáze-Bernátovce, najväčšom útulku
pre ľudí bez domova v Košiciach), spoluprácu s Intervenčným tímom
MZ SR na riešení dopadov pandémie na ľudí bez domova v Košiciach.

•
•
•

30

Nadácia DEDO | Výročná správa 2020

§

Rozvoj spolupráce s Mestom Košice na príprave strategických dokumentov zameraných na rozvoj sociálnej oblasti a na koncepčnom riešení prevencie a ukončovania bytovej núdze v meste
V spolupráci s Mestom Košice, Inštitútom pre výskum práce a rodiny
a partnerskými organizáciami z mimovládneho sektora realizáciu Registračného týždňa pre rodiny s deťmi v bytovej núdzi v Košiciach.
V kontexte prebiehajúcej pandémie COVID-19 intenzívnu spoluprácu
s organizáciami venujúcimi sa ľuďom bez domova a Mestom Košice,  
s cieľom znížiť dopady pandémie na ľudí bez domova, a to najmä koordináciou aktivít a pomoci, ale aj praktickým poskytovaním terénnej
zdravotno-sociálnej starostlivosti.
V spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny a ďalšími odborníkmi realizáciu výskumných aktivít zameraných na efekty a dopady
projektu Housing First pre rodiny s deťmi v Košiciach, mieru udržania
bývania a cost-benefit analýzu projektu Housing First s cieľom, aby
bola v 1.polroku 2022 k dispozícii výskumná správa zameraná na prvý
rok realizácie projektu.
Pokračovanie aktívnej práce v pracovných skupinách zameraných na
riešenie situácie ľudí bez domova na národnej úrovni (najmä MPSVaR
SR, MZ SR, Úrad splnomocnenca pre rómske komunity)  
V spolupráci s partnerskými mimovládnymi organizáciami intenzívnu spoluprácu na národných advokačných aktivitách zameraných na
ukončovanie bezdomovectva ľudí v bytovej núdzi a pomoci ľuďom bez
domova  v oblasti zdravia, bývania, sociálnych služieb či zamestnania.   
Prezentáciu výskumných aktivít a pilotných projektov na národnej aj
medzinárodnej úrovni.
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Finančná správa
Nadácia DEDO v roku 2020 hospodárila s finančnými prostriedkami získanými prostredníctvom verejnej finančnej zbierky, z darov od právnických a fyzických osôb, z grantov a dotácií
a z 2%.

1. PREHĽAD PRÍJMOV PODĽA ZDROJOV
A ICH PÔVODU:
Výťažok verejnej zbierky

           957,07 €

Príjem z 2%

       4 080,11 €

Prijaté dary od fyzických osôb

       11 214,60 €

Prijaté dary od fyzických osôb prostredníctvom darovacích
portálov (ľudia ľuďom, darujme.sk)

       5 314,29 €

Prijaté dary od právnických osôb

     17 072,50 €

Prijaté granty

     55 323,10 €

Príjem z dotácií zo štátny zdrojov a zdrojov EU
Výnosy z nájmu majetku

     11 167,79 €
33 525,54 €

Ostatné výnosy

7 641,07 €

SPOLU

PRIJATÉ GRANTY OD INÝCH NADÁCIÍ:
Nadácia EKOPOLIS

     22 823,10 €

Mesto Košice

     10 000,00 €

Nadácia Centra pre filantropiu

       1 000,00 €

Nadácia Otvorenej spoločnosti

     18 000,00 €

Nadácia Tatra banky

           500,00 €

Férová Nadácia

       3 000,00 €

SPOLU

55 323,10 €

PRIJATÉ DOTÁCIE OD ŠTÁTNYCH INŠTITÚCIÍ :
Implementačná agentúra MPSVaR SR

     24 707,61 €

2. PREHĽAD O FYZICKÝCH OSOBÁCH A PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH, KTORÝM NADÁCIA POSKYTLA PROSTRIEDKY NA
VEREJNOPROSPEŠNÝ ÚČEL

146 296,07 €

FYZICKÉ OSOBY:

PREHĽAD O DARCOCH:
FYZICKÉ OSOBY
František Šofranko
Kornélia Hudáková
Martin Štrbák
Jozef Ondáš
Róbert Tóth
Rodina Rybanských
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PRÁVNICKÉ OSOBY
bart.sk
Telegrafia, a. s.
T-Systems Slovakia, s. r. o.
ASBIS SK, s. r. o.
Regional Card Processing Centre, s. r. o.
Nesslife
Východoslovenská energetika Holding, a. s.
Software AG Development Center Slovakia, s. r. o.
Siemens Healthcare, s. r. o.
Labaš, s. r. o.

Podpora rozvoja a vzdelávania cieľových skupín nadácie (rodiny, deti, mladí ľudia a osamelí
rodičia v kríze) zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Vladimíra Š.

       1 121,00 €

Katarína H.

           380,00 €

Miroslava M.

           300,00 €

SPOLU

1 801,00 €
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4. POUŽITIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z VEREJNÝCH
ZBIEROK A 2%

PRÁVNICKÉ OSOBY:
Podpora odbornej podpory rodín v bývaní.
Všetci pre rodinu, n. o.

     15 300,00 €

REALIZOVANÉ VEREJNÉ FINANČNÉ ZBIERKY:
RODINA PATRÍ DOMOV

Verejná zbierka

3. CELKOVÉ VÝDAVKY (NÁKLADY) V ČLENENÍ PODĽA
JEDNOTLIVÝCH DRUHOV ČINNOSTÍ
Hlavnými piliermi, ktoré nadácia rozvíja a podporuje v rámci svojich aktivít je bývanie s odbornou podporou a zamestnávanie s odbornou podporou.

Program bývania

     36 607,22 €

Program zamestnávanie

     17 872,27 €

Rozvoj siete Nadácie DEDO
Rozvojové aktivity

       5 640,56 €
     57 666,51 €

Komunikačné kampane a marketing

     28 448,59 €

Správa nehnuteľnosti

       8 206,95 €

Správa nadácie

     52 758,97 €

SPOLU

171 610,02 €

Registrovaná pod číslom:

000-2019-031889

Termín trvania verejnej zbierky

5. 10. 2019 - 3. 10. 2020

SUMA VYZBERANÁ POČAS TRVANIA VEREJNEJ ZBIERKY

4 204,11 €

POUŽITIE PRÍSPEVKU Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE:
ÚČEL POUŽITIA PRÍSPEVKOV Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE
V ROKU 2020

VÝŠKA PODIELU

Náklady súvisiace s Programom bývania (výstavby nájomného
bývania Šaca)

                    4 080,11 €

VÝDAVKY HRADENÉ Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE SPOLU

4 080,11 €

Príspevok z podielu zaplatenej dane bol použitý v plnej výške v roku 2020.

5. ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE SPRÁVCU NADÁCIE DEDO
A INÉHO ORGÁNU
V roku 2020 nebola vyplatená žiadna odmena za správu Nadácie. Členovia správnej a dozornej rady nepoberali odmeny za výkon funkcie v roku 2020 ani si neuplatnili náhrady
vznikajúce s výkonu ich funkcie.
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Poznámky (Úč NUJ 3 – 01)

IČO 3
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opätovnom zaradení sa do života.

/SID

Čl. I
Všeobecné údaje
(1)Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej
jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.

Obchodné meno zakladateľa: TORYTRADE spol.s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Južná Trieda 2/A, 043 25 Košice
Dátum vzniku ÚJ: 24.07.1997
IČO ÚJ: 30 688 388

Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov
Bežné účtovné obdobie

(2)Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená
a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

Štatutárny orgán: Mgr. Katarína Trembuláková- správca nadácie
Predseda správnej rady: RNDr. Jozef Ondáš, PhD.MBA
Členovia správnej rady: Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD - člen do 18.2.2020
Radoslav Dráb - člen do 18.2.2020
Ing. Elena Telepková – člen
Ing. Ján Bodnár – člen
Ing. Jolana Šuleková – člen
Mgr. Martin Mati– člen
Dozorná rada:
RNDr. Eva Majerčínová – predseda
JUDr. Eduard Szattler – člen
RNDr. Mária Ondášová – člen

3

z toho počet vedúcich zamestnancov

1

1

(4)Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.

DORKA, n.o. – centrum pre obnovu rodiny
Domovské vzdelávacie centrum n.o.
Všetci pre rodinu, n.o.
Dorka Bags, n.o.

Čl. II

s cieľom zabezpečiť ich integráciu do občianskeho života,
2. organizovať a finančne zabezpečovať verejné akcie a zhromaždenia, podporovať
progresívne myšlienky a podnety v oblasti vzdelávania,
3. organizovať a finančne zabezpečovať konferencie, workshopy, prednášky, školenia
a iné podobné podujatia pre odbornú a laickú verejnosť,
4. organizovať a finančne zabezpečovať výstavbu centier na poskytovanie sociálnych
služieb,
5. vytvárať podmienky na rozvoj a budovanie ambulantných, pobytových a terénnych
sociálnych služieb pre cieľové skupiny,
6. vytvárať podmienky pre poskytovanie poradenstva a poskytovanie poradenstva v
oblasti zamestnanosti a vytváranie pracovných príležitostí pre cieľové skupiny najmä formou
budovania sociálnych podnikov a firiem poskytujúcich pracovné príležitosti pre
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie,
7. vytvárať podmienky pre budovanie sociálneho bývania,
8. vytvárať príležitosti, podporovať a rozvíjať cezhraničnú a medzinárodnú spoluprácu v
oblasti sociálnych služieb, sociálneho bývania a sociálneho podnikania,
9. podporovať a prezentovať oblasti spoločensky zodpovedného podnikania
a individuálnej a firemnej filantropie,
10. podporovať a realizovať projekty s cieľom pomoci osamelým rodičom, rodinám v kríze,
mladým dospelým po ukončení náhradnej starostlivosti a deťom v krízových situáciách pri
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Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
10,5

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou

Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka
vykonáva.
1. podporovať vzdelávanie detí a mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia

42

(3)Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné
obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí
vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia.

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1)Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať
vo svojej činnosti.

Účtovná jednotka Nadácia DEDO, n.o. zostavila účtovnú závierku za predpokladu nepretržitého
pokračovania vo svojej činnosti.
(2)Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na
finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému
obdobiu.
Účtovné zásady a všeobecné účtovné metódy boli účtovnou jednotkou konzistentne
aplikované v súlade s platnými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť účtovníctva.
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,

nemá náplň

b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

nemá náplň

c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

nemá náplň

d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,

obstarávacou cenou
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(2) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého hmotného majetku:
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,

nemá náplň

f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,

reálnou cenou

Majetok je poistený – Colonnade Insurance S.A. v nasledovnom členení:

g) dlhodobý finančný majetok,

menovitou hodnotou

Budova Hermekova, KE

890,94 EUR

h) zásoby obstarané kúpou,

nemá náplň

Budova Prešov

967,22 EUR

i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,

nemá náplň

Budova Dunajská Lužná

j) zásoby obstarané iným spôsobom,

nemá náplň

Ostatné

k) pohľadávky,

menovitou hodnotou

l) krátkodobý finančný majetok,

menovitou hodnotou

m) časové rozlíšenie na strane aktív,

obstarávacou cenou

n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,

menovitou hodnotou

o) časové rozlíšenie na strane pasív,

menovitou hodnotou

(4) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich
tvorby, zníženia a zúčtovania.

p) deriváty,

nemá náplň

Nemá náplň

r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.

nemá náplň

(5) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku
reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok
hospodárenia účtovnej jednotky.

Doba odpisovania

Budova Dun. Lužná
Budova Hermekova 28, KE
Vonk. úpravy Šaca
Budova RD č. 641 Šaca
Budova RD č. 236 Šaca
Rekonš. Hermekova 28, KE
Rekonštr. PO 1 . a 2. etapa
Rekonštr. Šaca 1. etapa

20 rokov
40 rokov
12 rokov
40 rokov
40 rokov
40 rokov
80 rokov
40 rokov

424,- EUR

(3) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek
súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého
finančného majetku.

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného
majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania a odpisové metódy pri určení odpisov.

Druh DM

1 105,32 EUR

Odpisová
metóda

Nemá náplň
(6) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba,
zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia,
ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.
Nemá náplň
(7) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú
činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.

rovnomerná
rovnomerná
rovnomerná
rovnomerná
rovnomerná
rovnomerná
rovnomerná
rovnomerná

Nemá náplň
(8) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba,
zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia,
ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.
Nemá náplň
(9) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
(10) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
(11) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné
účtovné obdobie, a to

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to

a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok
v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky
a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky,
presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého
majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na
konci bežného účtovného obdobia,

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky,
úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.
(12) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.

b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa
položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného
obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

(13) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného
obdobia.

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného
obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci
bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,
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V účtovnom roku boli vytvorené rezervy na nevyčerpanú dovolenku vo výške 1 822,35 EUR a rezerva na audit 100,- EUR.
b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky,
úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,

(3)Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.
(4)Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne
sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:
Výška nesplatených záväzkov do lehoty splatnosti je 21 163,13 - EUR.
d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy

(5)Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných
ostatných nákladov.

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,
e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného
obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,
f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté,
druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti
a formy zabezpečenia,
g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

(6)Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

(7)Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa
uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Nemá náplň

(14) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za
účtovné obdobie v členení na náklady za

b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane,
f) zostatok nepoužitého peňažného plnenia na základe zmluvy o sponzorstve v športe (ďalej len „sponzorské“),

a) overenie účtovnej závierky,

0

b) uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky,

0

c) daňové poradenstvo,

0

d) ostatné neaudítorské služby.

0

g) zostatková hodnota dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského.
(15) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

Čl. V

a) celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,
b) suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti

Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.

1. do jedného roka vrátane,

Nemá náplň

2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,

Čl. VI

3. viac ako päť rokov.

Ďalšie informácie
Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných
druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.
Nemá náplň
(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných
ostatných výnosov.
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(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého
existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých
vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv,
koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.
Nemá náplň
(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych
predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:
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a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane
jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že
na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo
oceniť.
Nemá náplň
(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri
každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to
a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
b) povinnosť z opčných obchodov,
c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo
odberateľských zmlúv,
d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
e) iné povinnosti.
Nemá náplň

Tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku – nemá náplň
Tabuľka č. 1
Nehmotné
výsledky
z vývojovej
a obdobnej
činnosti

Prvotné ocenenie - stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia

Softvér

Oceniteľné práva

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
nehmotný majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Ostatný dlhodobý
nehmotný majetok

Spolu

prírastky
úbytky
presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky – stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.
Nemá náplň
(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej
zostavenia.
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Tabuľka č. 2

V roku zostavenia účtovnej závierky nenastali žiadne významné skutočnosti.

Pozemky

Prvotné ocenenie stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

36495,80

Umelecké
diela
a zbierky

Stavby

Samostatné
hnuteľné
veci
a súbory
hnuteľných
vecí

Dopravné
prostriedky

Pestovateľské
celky trvalých
porastov

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

290814,83

prírastky
úbytky

Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

1141961,23

102527,34

39307,44

18308,54

2821,69

Poskytnuté
preddavky
na
dlhodobý
hmotný
majetok

Spolu

1571799,2
57615,98

39307,44

42129,13

presuny
Stav na konci
bežného účtovného
obdobia
Oprávky – stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia

36495,80

81528,44

1587286,05

199641,79

405196,66

15544,79
2821,69

22906,85

38451,64
2821,69

218277,97

222548,64

36495,80

85 259,96

942319,44

102527,34

1166602,54

36495,80

69 715,17

958720,03

81528,44

1146459,44

úbytky
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Stav na konci
bežného účtovného
obdobia
Opravné položky –
stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
prírastky
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1181268,67

205554,87

prírastky

úbytky
Stav na konci
bežného účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

287993,14

440826,61

Tabuľka k čl. III ods. 4 a 5 o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku
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Podielové cenné
papiere a podiely
v ovládanej obchodnej
spoločnosti
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Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného

Podielové cenné
papiere a podiely
v obchodnej
spoločnosti
s podstatným
vplyvom
732,35

Dlhové cenné
papiere držané do
splatnosti

Pôžičky
podnikom
v skupine a
ostatné pôžičky

Ostatný
dlhodobý
finančný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
finančného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
finančný
majetok

Spolu
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732,35
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obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia
Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

36495,80

85 259,96

942319,44

102527,34

1166602,54

36495,80

69 715,17

958720,03

81528,44

1146459,44

Tabuľka k čl. III ods. 4 a 5 o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku
Podielové cenné
papiere a podiely
v obchodnej
spoločnosti
s podstatným
vplyvom

Podielové cenné
papiere a podiely
v ovládanej obchodnej
spoločnosti
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky

Dlhové cenné
papiere držané do
splatnosti

Tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám – nemá náplň

Pôžičky
podnikom
v skupine a
ostatné pôžičky

Ostatný
dlhodobý
finančný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
finančného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
finančný
majetok

732,35
500

Úbytky
Presuny
Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Krátkodobý finančný majetok spolu

Druh zásob
Spolu

Tvorba opravnej položky
(zvýšenie)

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie opravnej
položky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie opravnej
položky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Materiál
Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej
výroby

732,35

Výrobky

500

Zvieratá
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1 232,35

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

1 232,35

Opravné položky

Tovar
Poskytnutý preddavok
na zásoby
Zásoby spolu

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky

Tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam – nemá náplň

Úbytky
Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Druh pohľadávok
Pohľadávky
z obchodného styku

Zostatková hodnota

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného účtovného
obdobia

732,35

732,35

Ostatné pohľadávky

1 232,35

1 232,35

Pohľadávky voči
účastníkom združení

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Tvorba opravnej položky
(zvýšenie)

Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu
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Tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku
Názov
spoločnosti

Podiel na základnom
imaní (v %)

Podiel účtovnej jednotky
na hlasovacích právach
(v %)

Hodnota vlastného imania ku koncu

Účtovná hodnota ku koncu

Tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

bežného
účtovného
obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

bežného účtovného
obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Dorka, n.o.

50 %

50 %

165,97

165,97

165,97

165,97

DVC n.o.

100%

100 %

66, 38

66,38

66,38

66,38

Všetci pre rodinu,
n.o.
Dorka Bags, n.o.

100 %

100 %

500

500

500

500

100 %

100 %

500

0

500

0

Stav na konci
bežného účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti

bezprostredne predchádzajúceho účtovného
obdobia

32 206,67

86 839,96

32 206,67

86 839,96

Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu

Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku
Strana 17

Tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Majetkové cenné
obchodovanie
Dlhové cenné
obchodovanie

papiere
papiere

Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Základné imanie

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

z toho:
nadačné imanie v nadácii

na

prioritný majetok

na

Obstarávanie krátkodobého
finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok
spolu

Rezervný fond

45 713,76

45 713,76

16 596,96

16 596,96

29 116,80

29 116,80
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Fondy zo zisku
173 760,42

Fondy tvorené zo zisku

Tabuľka č. 2 – nemá náplň
Zvýšenie/ zníženie hodnoty
(+/-)

Vplyv ocenenia na výsledok hospodárenia bežného
účtovného obdobia

Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie

Vplyv ocenenia na vlastné imanie

Dlhové cenné papiere na obchodovanie

- 57 455,70
- 27921,22
134 097,26

Spolu

Ostatné realizovateľné cenné papiere
Krátkodobý finančný majetok spolu
Strana 18

Tvorba opravnej položky
(zvýšenie)

Materiál
Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej
výroby

50

Výrobky

Nadácia DEDO | Výročná správa 2020
Zvieratá

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie opravnej
položky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

8 585,41
- 60 905
-52 319,59

- 27 921,22
27921,22
27921,22

- 76 791,51
- 60905

-27921,22

81 777,67

Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty
Názov položky

Tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám – nemá náplň
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

173 760,42

Ostatné fondy

Majetkové cenné papiere na obchodovanie

Druh zásob

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Fond reprodukcie

cenné

Krátkodobý finančný majetok

Presuny
(+, -)

Fondy tvorené podľa
osobitného predpisu
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku a
záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia kapitálových
účastín

realizovateľné

Úbytky
(-)

vklady zakladateľov

Dlhové cenné
papiere so
splatnosťou do jedného roka
držané do splatnosti
Ostatné
papiere

Prírastky
(+)

Imanie a fondy

Tabuľka č. 1 - nemá náplň
Krátkodobý finančný majetok

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu
Prídel do fondu reprodukcie
Prídel do rezervného fondu
Prídel do fondu tvoreného zo zisku
Prídel do ostatných fondov
Úhrada straty minulých období
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173 760,42

Fondy tvorené zo zisku

173 760,42

Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie

- 57 455,70

8 585,41

- 27921,22

- 60 905

134 097,26

Spolu

- 27 921,22

-52 319,59

27921,22

- 76 791,51
- 60905

27921,22

-27921,22

81 777,67
Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach

Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty
Názov položky

Druh cudzieho
zdroja

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Mena

Výška úroku v %

€

0%

€

0%

Splatnosť

Forma zabezpečenia

Suma istiny na konci
bežného účtovného obdobia

Suma istiny na konci
bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

1 055 177,29

898 927,60

Krátkodobý
bankový úver

Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku

Pôžička

Prídel do základného imania

Návratná finančná
výpomoc
Dlhodobý bankový
úver
Spolu

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu
Prídel do fondu reprodukcie
Prídel do rezervného fondu
Prídel do fondu tvoreného zo zisku
Prídel do ostatných fondov

7 000,-

1 062 177,29

158 249,69

1 057 177,29

Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období

Úhrada straty minulých období

Položky výnosov budúcich
období z dôvodu

Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

bezodplatne nadobudnutého
dlhodobého majetku

Iné
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Účtovná strata

27 921,22

Vysporiadanie účtovnej straty

11 815,52

Prírastky

Úbytky

20 979,86

2 973,92

Stav na konci bežného účtovného
obdobia
29 821,46

dlhodobého majetku obstaraného
z dotácie
dlhodobého majetku obstaraného
z finančného daru

Zo základného imania
Z rezervného fondu

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo
z prostriedkov Európskej únie

Z fondu tvoreného zo zisku
Z ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

50 349,84

dotácie z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku

27 921,22

0

0

zostatku grantu

Iné

50 349,84

22 823,70

18 000

34 563,37

6 260,33

zostatku podielu zaplatenej dane
dlhodobého majetku obstaraného
z podielu zaplatenej dane
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nepoužitého sponzorského
dlhodobého majetku
obstaraného zo sponzorského

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv
Druh rezervy
Jednotlivé druhy krátkodobých
zákonných rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých
zákonných rezerv
Zákonné rezervy spolu
Jednotlivé druhy krátkodobých
ostatných rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých
ostatných rezerv
Ostatné rezervy spolu

Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
309,50

Rezervy spolu

Tvorba rezerv

Zrušenie alebo
zníženie rezerv
309,50

Použitie rezerv

1 922,35

Stav na konci bežného
účtovného obdobia
1 922,35

Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu – nemá náplň
Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Záväzok
309,50

1 922,35

309,50

1 922,35

Istina

Finančný náklad

Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Celková suma dohodnutých platieb
do jedného roka vrátane
od jedného roka do piatich rokov
vrátane

309,50

1 922,35

309,50

viac ako päť rokov

1 922,35

Tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane
Účel použitia podielu zaplatenej dane
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Poskytovanie sociálnej pomoci a vzdelávania

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch

7 868,02

Použitá suma bežného účtovného
obdobia
4 080,11

Stav na konci

Druh záväzkov

bežného účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

0

80

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka

21 163,13-

19 946,06

Krátkodobé záväzky spolu

21 163,13-

20 026,06

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do
piatich rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť
rokov

1 016,89
1 055 177,29

Strana 25

Tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

837,90

Jednotlivé druhy nákladov za

898 927,60

Dlhodobé záväzky spolu

1 056 194,18

899 765,50

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

1 077 356,18

919 791,56

Suma

overenie účtovnej závierky
uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu
Sociálny fond

Použitá suma z bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

Bežné účtovné obdobie

Spolu

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

837,90

442,36

Tvorba na ťarchu nákladov

178,99

395,44

1 016,89

837,90

0

Tvorba zo zisku
Čerpanie
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia
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