
        
Nezisková organizácia SEEDS, Tupého 23, 831 01 Bratislava 
                                                                                                                                                 
Dňa 29.5.2017 
    
                                                                                                              
                                                                                        Register  účtovných  závierok 
 
                                                                                                                
 
 
Vec: 
Výročná správa  za rok 2016 - predloženie 
 
 
   V prílohe Vám  zasielam   výročnú  správu  neziskovej  organizácie s názvom 
Nezisková organizácia SEEDS so sídlom Tupého 23, 831 01 Bratislava. 
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Výročná správa 2016 
Nezisková organizácia SEEDS 
Tupého 23, 831 01 Bratislava 

 
 
Nezisková organizácia Seeds bola zaregistrovaná Obvodným  úradom  Bratislava  pod  
registračným  číslom  ObU-BA-OVVS2-2013/48184 dňa 2.8.2013. 
 
Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja 
ochrany, obnovy a prezentácie duchovných hodnôt so zameraním na poskytovanie služieb 
pri organizovaní kultúrnych, spoločenských, športových podujatí a súťaží, prezentácií, 
okrúhlych stolov, konferencií, výstav, seminárov a workshopov, a ďalšie služby v oblasti 
výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na 
informačné služby: 

- poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín 
- analýzy, rozbory, prieskumy 
- spracovanie a realizácia projektov 

 
Správna rada prerokovala a jednohlasne  schválila dňa  17.03.2017 predloženú  ročnú 
závierku a následne vypracovala výročnú správu za rok 2016. 
 
Seeds – ako z názvu vypláva, znamená  „semienka“ a my veríme, že svojou činnosťou 
môžeme „zasievať semienka“ zvedavosti, ktorá povedie k poznaniu a na základe poznania, 
toho ako funguje svet okolo nás, chceme dúfať, veriť, že niečo vyrastie. Že vyrastie nová 
generácia Slovákov, ktorí budú chápať, že tak ako je potrebné sa starať o svoje najbližšie 
okolie, je potrebné venovať pozornosť aj zdanlivo vzdialenejším častiam sveta, či 
vzdialenejším témam, pretože všetko spolu súvisí. Preto pracujeme primárne s mladými 
ľuďmi, žiakmi základných a študentmi stredných a vysokých škôl. Ukazujeme im pohľad na 
život vo svete prostredníctvom našich prezentácii. Hovoríme s nimi o tom, ako svet súvisí 
s nami, ako funguje a ako by mohol fungovať, keby každý pracoval na sebe. Keby každý 
z nás začal v prvom rade od seba. 
Formou projektov na rôzne témy sa snažíme dať nový uhol pohľadu mladým ľuďom a tiež im 
ukázať, že sami môžu zmeniť mnohé veci k lepšiemu a že k tomu nepotrebujú ani veľa 
peňazí, ani veľa skúseností. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. PREHĽAD Č INNOSTÍ V KALENDÁRNOM ROKU 2016 
 
Január  
31.01.2016  SEEDS sa zúčastnilo dvojdnovej prezentácie v rámci 

festivalu Camera Slovakia na  Bratislavskej Inchebe, 
Fundraising na aktivity projektu Európa a svet 

 
Február Príprava nových tém a prednášok, príprava projektov na 

podanie pre Ministerstvo Zahraničných vecí Európskych 
záležitostí 

Marec  
10.03.2016  Seeds organizovalo prednášku pre učiteľov a študentov 

na tému Autorské právo, licencie Creative commons 
a otvorené vzdelávanie v rámci OpenEducationWeek.org 
v spolupráci s vedúcou proektu Creative Commons na 
Slovensku Zuzanou Adamovou a Richardom Bednárikom. 
Živej diskusie sa zúčastnil a j bývalý minister školstva 
Eugen Jurzyca. 

 
22.03. 2016 Projekt Európa a svet, Seeds v škole ZŠ Nemšová, 

prednáška v rámci Dňa Vody s prednášajúcou Kataránou 
Hazuchovou 

Apríl 
06.04.2016 Projekt Európa a svet, Seeds v škole Obcodná akadémia, 

Prievidza s Máriou Švarbovou a Laurou Štorcelovou 
 
12.04.2016  Projekt Európa a svet, Seeds v škole ZŠ Spojená 

Tilgnerova, Karlova Ves, prednáška v rámci Dňa Vody 
s prednášajúcou Kataránou Hazuchovou 

 
23.04.2016 Anketa medzi občanmi Bratislavy 
 
Máj 
08.05.2016 Anketa medzi občanmi Bratislavy 
 
12.05.2016 ZUŠ Kežmarok, príprava výstavy v Kežmarskom múzeu 

a otvorenie vernisáže  
17.05.2016  Projekt Európa a svet, Seeds v škole ZŠ Kežmarok 

a Gymnázium Kežmarok s hosťom z americkej ambasády 
Richardom N.Trey Lyonsom, na tému USA a svet. 

 
 



Jún 
02.06.2016 Projekt Európa a svet, Seeds v škole Stredná súkromná 

umelecká škola Nitra, prednáška na tému India z každého 
rožku troška 

 
05.06.2016 Fundraising na aktivity projektu Európa a svet, Konské 

pólo spolu s Bike and City v Rakúsku 
 
11.06. 2016 Tatra Music Fest, Fundraising na aktivity projektu Európa 

a svet 
 
August 
10.-24.8.2016 India Education tou 2016 s Paulou Beatrix 

Liptákovou s témou recyklovania  
 
September Príprava nových projektov a nových destinácií pr naše 

prezentácie 
November 
23.11. 2016 B:A:F:2016, aukcia fotografií pre Linku detskej istoty, 

Cafe Scherz, Bratislava 
December  
06.12.2016 Projekt Európa a svet, Seeds v škole, ZŠ Nemšová 

Prednáška: Ľudia knihy, alebo náboženstvá Blízkeho 
východu 

  

* fotografická dokumentácia v prílohe č.2 

 
 
Projekty 2016, ich popis a strategické ciele 
 
01 PROJEKT: ORGANIZOVANIE VÝSTAV A AUKCIÍ  KLASICKEJ FOTOGRAFIE 
Fotografia je nástrojom komunikácie. Fotoklub – združenie laikov a profesionálov “Temná 
komora” združujúci sa okolo afuk.cz sa stará o to, aby sa na tieto krásne techniky 
nezabudlo. Udržiavajú tradície, zoskupujú ľudí s podobným zameraním a komunikujú so 
svetom prostrednícvom obrazov zachytených na celuloid, hlinníkovú dosku, sklo, či drevo, 
technikami, ako je bromolej, kyanotypia, gumotlač, mokrý kolódiový proces a podobne. 
Aby sa komunikácia prostrednícvom ich obrazov dostala mezdi ľudí a aby ich majstrovstvo 
nebolo samoúčelné nezisková organizácia SEEDS sa rozhodla pripraviť aukciu fotografii pre 
“Linku detskej istoty pri UNICEF” spojenú s výstavou, ktorá veríme, že sa stane tradíciou: 
B:A:F 2013 (Benefičná Aukcia Fotografií). Pravidelnosť by mala dostať aj medzinárodná 
výstava Klasickej fotografie, ktorú by sme radi organizovali v jarnom a jesennom období. 
Nebránime sa spolupráci so susenými krajinami, skúsenosti máme z Českých, či Poľských 
fotografických projektov, ktoré pomáhajú zviditeľneniu regiónov pre turistov a tak 



napomáhajú zamestnanosti a rozvoju regiónov. Radi by sme k tejto spolupráci prizvali aj 
Maďarských, či Rakúskych fotografov. Rozvíjame odchranu duchovných hodnôt a 
poskytujeme služby pri organizovaní týchto kultúrno spoločenských udalostí. Tento rok sme 
rozšírili sopluprácu o slovenských profesionálnych fotografov. 
 
 
02 PROJEKT: INDIA EDUCATION TOUR - MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA V OBLASTI 
KULTÚRY, MOBILITA KULTÚRNYCH PRACOVNÍKOV A ICH PRÍPRAVA 
V rámci tohoto programu medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry a vzdelávania  
a v rámci mobility kultúrnych pracovníkov otvárame priestor na komunikáciu učiteľov 
a žiakov z rôznych kútov sveta. Iné kultúrne zázemie, rozlišné náboženstvá a sociálne väzby 
sú často pre nás záhadou. Ako žijú ľudia inde, ako sa vysporiadavajú s každodennými 
problémami? Hudba, umenie nás spája a môže sa stať komunikačným kanálom medzi 
Slovenskou kultúrou a inými kultúrami sveta.  S podtitulom „India Education Tour“ sa 
snažíme otvoriť nové komunikačné kanály pre učitelov a študentov. Snažíme sa vzbudiť 
zvedavosť, ktorá je základom poznania. Krátkodobím pôsobením v miestnej škole si učitelia 
v rámci workshopov rozšíria obzory svojho poznania, aby ho mohli šíriť ďalej pri svojich 
študentoch na Slovensku. V roku 2013 sa začala komunikácia formou korešpondencie medzi 
žiakmi základnej školy Dr. Fischera v Kežmarku s Monal Himalayan School v Manali – Aleo, 
India a tiež obrazová korešpondencia v podobe  malieb medzi Základnou umeleckou školou 
v Kežmarku a Helena Roerich Art Academy v Naggare, India. Takéto výmeny pokladáme za 
základ komunikácie medzi deťmi z rozdielnych sociálnych a kultúrnych priestorov nášho 
sveta. V roku 2015 sa program z Časových dôvodov posunul až na rok 2016. 
 
 
03 PROJEKT: EURÓPA A SVET  - prednášky, semináre a workshopy v oblasti tvorby, rozvoja 
ochrany, obnovy a prezentácie duchovných hodnôt. Nezisková organizácia prináša sériu 
prednášok, prezentácií pre základné a stredné školy, ktorými nielen oživuje vyučovanie 
náuky o spoločnosti, zemepisu a dejepisu na školách, ale prispieva k inému uhlu pohľadu na 
svet, na Európu a na podmienky v ktorých žijeme my a na podmienky v akých žijú ľudia inde 
na svete. Prednášky sú zamerané na kultúrne, sociálne, náboženské rozdiely, ale aj rozdiely 
v politikách ktoré jednotlivé krajiny presadzujú. Sú o kulúre, náboženstve, životnom 
prostredí, enviromentalistike, ale aj o politike. V čase, kedy sa pomaly znižuje volebná účasť 
a populizmus je všade prítomný, je cieľom vzbudiť u mladých ľudí záujem o veci verejné, 
o svoje okolie, krajinu, ale aj o to, ako zapadá Slovensko do kontextu Európy a sveta. Čo 
Európa môže urobiť pre nás a hlavne, čo môžeme urobiť my pre ňu? Ako súvisia krajiny 
Afriky, Karibiku a Tichomoria s Európou ? A čo pre tieto, a iné rozvojové krajiny môžeme 
urobiť aj my ako jednotlivci? Ako povedal Ronald Raegan: „Nemôžeme pomôcť všetkým, 
ale každý z nás môže pomôcť niekomu“ a to majú za cieľ naučiť aj naše prezentácie. 
Prednášky, prezentácie sú pripravované po dohode s vyučujúcimi na základe konkrétnej 
objednávky, respektíve vekovej kategórie študentov. Ich cieľom je zábavnou formou priniesť 
študentom pohľad  na svet z prvej ruky cestovateľov, politikov, enviromentalistov, 
novinárov, či umelcov skrátka ľudí z praxe. Zoznamujú študentov s ich občianskymi 
povinnosťami a právami, ktoré v praxi vyzerajú inak, ako ich prináša teória na obyčajných 
hodinách.  



Súčasťou prednášky je fotografická prezentácia. Interaktivitu zabezpečujú rozhovory, hry 
a študenti sú vtiahnutí do procesu tvorenia, poznávania a porozumenia svetu okolo nás. 
 
 
04 PROJEKT: EURÓPSKA POLITICKÁ AKADÉMIA Séria prednášok, prezentácií pre základné 
a stredné školy, ktorými oživujeme vyučovanie náuky o spoločnosti, zemepisu a dejepisu na 
školách a tak spájame  - dávame do súvislostí predmety, ktoré sa inak učia samostatne boli 
obohatené o tento náš viac občiansky a poltická projekt, ktorý sme začali realizovať v 
spolupráci s Konrad Adenauer Stifftung a Inštitútom pre politiku a reformy. Vďaka našim 
hostom sme mohli priniesť deťom z prvej ruky informácie o tom, ako to je na Ukrajine a čo 
sa vlastne deje s našim východným susedom. Do tohoto projektu sme zahrnuli aj tému 
Vojna a mier, ktorá deťom cez príbehy iných detí prináša aj tému utečencov, detských 
vojakov a podobne. 
 
Tvorí prílohu podľa formy účtovníctva – podvojné. 
 
 
Ročnú účtovnú závierku nebolo potrebné overovať audítorom vzhľadom na objem 
finančných prostriedkov. 
 
Príjmy a výdavky:  počiatočný stav  856,45 EUR 
 
Príjmy za rok 2016  v celkovej sume: 1 140,86 EUR 
 
1. Výdavky na správu a poplatky banke:   84,- EUR 
2. Výdavky podľa druhu všeobecne prospešných služieb: 1 666,34  EUR z toho:   
poštovné 29,70 EUR, technické zabezpečenie 210 EUR, prenájom vozidla 540,- EUR, 
festivaly 200 EUR, náklady na zbierku 149,40 EUR, prednášky 443,02 EUR, ostatné 
služby 92,22 EUR 

 
3. Výdavky spolu: 1 996,27 EUR 
 
1. Konečný zostatok v pokladni k  31. 12. 2016: 915,51 EUR 
2. Konečný zostatok na účte k  31.12. 2016: 704,45 EUR 
3. Konečný zostatok  spolu  k  31.12.2016: 1 619,96 EUR 
Prehľad v prílohe k výročnej správe. 
 
Nezisková organizácia nemá žiaden majetok a nemá žiadne záväzky.  Majetok tvoria iba 
finančné prostriedky na účte. Ich konečný zostatok  sa je spolu k 31.12.2016:  
1 619,27 EUR 
 
 
 



V sledovanom období nedošlo k zmenám a k zmene v zložení orgánov neziskovej 
organizácie. 
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe. 
Revízor preskúmal hospodárenie neziskovej organizácie a nemá pripomienky. 
 
 
V Bratislave, 27.4. 2017 
 
Vypracovala:  
Eva Ohrablová.................................................................. 
 
 
Za Správnu radu neziskovej organizácie:  
Juraj Johanides................................................................. 
 
 
Revízor: 
Adam Hodoň..................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Príloha	č.1	
	

PREHĽAD	
o	daroch,	príspevkoch	a	príjmoch	za	rok	2016	

	
NÁZOV:	Nezisková organizácia SEEDS, Tupého 23, 831 01 Bratislava	

	
	

P.	č.	
	

ZDROJ	
	

	
DAR	

	
PRÍSPEVOK	

	
PRÍJEM	

	
POZNÁMKA	

			1.						
2.	
	
	
	
	

Verejná	zbierka	
Úroky	–	banka	
	
	
	

	
	
	 1	140,84	

0,02	
	

	
	
	

	
SPOLU	

	 	 1	140,86	EUR	 	

	
V	Bratislave,		27.04.2017	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
FOTODOKUMENTÁCIA – vybrané akcie 

Prí loha č .2 

	
1.Nitra, Súkromná umelecká škola: Projekt Európa a svet: India s Evou Ohrablovou 
2. Kežmarok, ZŠ Fischera: Projekt Európa a svet: USA so zástupcom americkej ambasády 
	

	
3. Fundraising s Bike and City, Polo turnaj, Rakúsko 
4. Prednáška o licenciách Creative Commons so Zuzanou Adamovou, Bratislava 

	
5. ZŠ Nová Dubnica, Prednáška ku dňu vody 
6. Obchodná academia Prievidza, Prednáška s Máriou Švarbovou o fotografii 



 
 

 
7.Kežmarok, vernisáž výstavy absolventov ZUŠ a detí z Indickej umeleckej školy 
8. Fundraising na Tatra Music Fest, Nový Smokovec 

 
9. Festival Camera Slovakia, Fundraising spolu s Bike and City 
10. Plagát na akciu pre učiteľov o licenciách Creative Commons 


