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Nezisková organizácia SEEDS, Tupého 23, 831 01 Bratislava 
                                                                                                                                                 Dňa 09.6.2021 
    
                                                                                                              
                                                                                        Register  účtovných  závierok 
 
                                                                                                                
 
 
Vec: 
Výročná správa  za rok 2020 - predloženie 
 
 
   V prílohe Vám  zasielam   výročnú  správu  neziskovej  organizácie s názvom Nezisková 
organizácia SEEDS so sídlom Tupého 23, 831 01 Bratislava. 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
                                                                                                                Eva Plánovská 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt: t. č..: 00421 915396 079 
Email : seedsnpo@gmail.com 
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Výročná správa 2020 
Nezisková organizácia SEEDS 
Tupého 23, 831 01 Bratislava 

 
1. ÚVOD 
 
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  22.03.2021 predloženú  ročnú 
závierku a následne vypracovala výročnú správu za rok 2020. 
 
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. 
 
V tomto roku sa Seed n.o. sústredila vďaka epidémii kovid 19 na plánovanie ďalších aktivít 
a prípravu projektu, ktorý mal začať v septembri 2020, a ktorého začiatok sa nakoniec 
posunul na rok 2021. 
 
2. PREHĽAD ČINNOSTÍ V KALENDÁRNOM ROKU 2020 
 
Január - Február Príprava prezentácií a prípravné práce na projekt VEDIEŤ 

VIAC. 14.1. sme na ministerstve školstva odovzdali poslednú 
verziu projektu a žiadosti o nenávratný finančný prostriedok. 

  
Február  - 2020 ZŠ Jilemnického, Žiar nad Hronom 
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 Kristína Poláková a Peter Rea s Prezentáciami Európa a svet 
na škole 

 Dobrou správou bolo, že náš projekt bol schválený a my sme 
začali prípravné práce na našom projekte. 

 
Február – September   Celý svet bol paralyzovaný a toto sa dotklo aj našej práce. 

Nemohli sme navštevovať školy. Obavy s nakazenia boli jeden 
problém, ale školy tiež zastavili akékoľvek mimoškolské 
aktivity, ktoré priamo nesúviseli s ich rozvrhom. Boli sme na 
okraji záujmu, lebo deti zameškali veľa z bežného učiva. 

 Pripravovali sme nové témy, nové prezentácie, začali sme sa 
pripravovať na online prezentácie, ktoré vyžadovali 
kompletne zmeniť obsah, rozsah a stratégiu našich 
interaktívnych prezentácií. 

 
Júl Prípravné stretnutie k projektu „VEDIEŤ VIAC“. Po prvý krát 

sa stretol realizačný tím, aby sme dali dokopy plán prác, plán 
prezentácií, obsahovú náplň, atď. 

 
Október Po tom, čo sa školy trochu otriasli, sme aj my dostali priestor 

s našimi prezentáciami. Stihli sme však vycestovať len jeden 
krát a spraviť 4 prezentácie o Slovensku(Peter Rea, Alena 
Koščová a Eva Plánovská) a Afrike (Miroslava Badinská) pre 
žiakov 5., 6., 7. a 8. ročníka. 

     ZŠ, Štvrť SNP 123, 914 51 Trenčianske Teplice 
 
November – December Školy boli opäť zavreté a nechceli experimentovať s časom, 

ktorý so žiakmi mali, preto sme sa na školy s našimi 
prezentáciami nedostali. Intenzívne sme však komunikovali 
s ministerstvom školstva a 25.11. sme podpísali 
s ministerstvom zmluvu o našom projekte „VEDIEŤ VIAC“.  

* fotografická dokumentácia v prílohe č.2 

 
Projekty 2020, ich popis a strategické ciele 
 
01 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 
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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.  
 
02 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 hosťom 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. Prezentácie sa venovali rozdeleniu Európy po II. 
svetovej vojne, výstavbe a pádu Berlínskeho múru. Hovorili sme o Železnej opone, o roku 
1968 a s ním spojenej okupácii, ale najmä o tom, ako to tu vyzeralo pred rokom 1989 a 
zmenách v Československu, ktoré so sebou priniesol rok 1989 a Nežná revolúcia a otvorenie 
hraníc. Skrátka sme cestovali v čase. 
Téma občianskej slobody a zodpovednosti je základom tejto „cestovateľskej“ témy.  
 
 
3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV V NEJ 
OBSIAHNUTYCH 
Forma účtovníctva – podvojné. Účtovná závierka schválená dňa 22.03.2021 
 
4. VÝROK AUDITORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE.    
 
Ročnú účtovnú závierku nebolo potrebné overovať audítorom vzhľadom na objem 
finančných prostriedkov. 
 
5. PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH 
Výsledok hospodárenia za rok 2020:  strata 823,05 EUR 
 
Príjmy za rok 2020  v celkovej sume: 0,- EUR 
 
1. Výdavky na správu a poplatky banke:   5,- EUR 
2. Výdavky podľa druhu všeobecne prospešných služieb: cestovné 557,50 EUR,  poštovné  
1,55 EUR, ostatné služby 60,- EUR, spotreba 199,- EUR 
3. Výdavky spolu: 823,05 EUR 
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1. Konečný zostatok v pokladni k  31. 12. 2020: 65,89 EUR 
2. Konečný zostatok na účte k  31.12. 2020: 520,95 EUR 
3. Konečný zostatok  spolu  k  31.12.2020: 586,84 EUR 
 
6. PREHĽAD ROZSAHU PRÍJMOV(VÝNOSOV) V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV  
Nezisková organizácia v roku 2020 nedosiahla žiadne príjmy. 
 
7. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE   
 
Nezisková organizácia nemá žiaden majetok a nemá žiadne záväzky.  Majetok tvoria iba 
finančné prostriedky na účte. Ich konečný zostatok  sa je spolu k 31.12.2020:  
586,84 EUR 
 
 
8. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGÁNOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE, KU KTORÝM 
DOŠLO V PRIEBEHU ROKA 
 
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, 16.6. 2021 
 
Vypracovala:  
Eva Plánovská.................................................................. 
 
 
Za Správnu radu neziskovej organizácie:  
Juraj Johanides................................................................. 
 
 
Revízor: 
Adam Hodoň.................................................................... 
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Príloha č.1 
 

PREHĽAD 
o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2020 

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

 
 

P. č. 
 

ZDROJ 
 

 
DAR 

 
PRÍSPEVOK 

 
PRÍJEM 

 
POZNÁMKA 

   1.      
 

 
 
 
 

  
 

   

 
 
 

 
SPOLU 

    

 
V Bratislave,  16.06.2020 
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Príloha č. 2: FOTODOKUMENTÁCIA 
Júl 2020, prípravné stretnutie k projektu VEDIEŤ VIAC 

 
 
ZŠ v Trenčianskych Tepliciach, skladanie mapucle počas prezentácie o Slovensku, 22.10.2020

 
 
 


