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OOO   nnnaaadddáááccciiiiii   
   

KKKtttooo   sssmmmeee 
Sme nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, zameraná na celoživotné 

vzdelávanie.  

Realizujeme kvalitné a zaujímavé programy, ktoré citlivo reagujú na rozvoj osobnosti 
a individuálne potreby a prispievajú k transformácii vzdelávania pre otvorenú občiansku 
spoločnosť.   

Sme súčasťou siete 30 nezávislých partnerských organizácií zameranej na iniciatívy 
v oblasti výchovy a vzdelávania detí  predškolského a školského veku – Medzinárodná 
asociácia Krok za krokom – International Step by Step Association.  

Od svojho vzniku v roku 1994 sme prispeli k zvýšeniu kvality vzdelávania v 854 
materských školách, v 836 základných školách a k vzdelávaniu 2 930 učiteľov a 516 
asistentov učiteľa.  

Pôsobíme väčšinou v lokalitách s vyšším počtom segregovaných komunít a detí zo 
sociálne a jazykovo znevýhodneného prostredia.  

PPPooossslllaaannniiieee   
Podpora celoživotného vzdelávania, integrácie detí a mládeže ohrozených sociálnym 

vylúčením a harmonického spolunažívania rôznych národností a etnických skupín 
v zmiešaných komunitách.  

VVVííízzziiiaaa   
Otvorená demokratická spoločnosť založená na vedomostiach a na všeľudských hodnotách.  

CCCiiieeellleee   
Základným cieľom aktivít v rámci učiacej sa spoločnosti je rozvoj ľudského potenciálu 

a zvýšenie kvality vzdelávania za účelom vytvárania rovnakých šancí pre každého jednotlivca.  
 

HHooddnnoottyy,,    
vv  kkttoorréé  vveerríímmee:: 

PPrriinnccííppyy,,   
kkttoorrýýmmii  ssaa  rriiaaddiimmee::   

 
Potenciál každého jednotlivca. 
Možnosť prekonávať predsudky a stereotypy      
a tak dospieť k sociálnej spravodlivosti. 
Silu učiacej sa spoločnosti. 

 
Starostlivosť. 

Otvorená komunikácia. 
Pozitívne vzťahy. 

Komunitný prístup. 
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ĽĽĽuuudddiiiaaa   vvv   nnnaaadddáááccciiiiii   
  
  

SSpprráávvnnaa  rraaddaa  NNŠŠDD  
 

Zita Baďuríková, predsedníčka 
Janka Hažírová, členka 
Štefan Porubský, člen 

 
 
 

ZZaammeessttnnaannccii   
 
Eva Končoková výkonná riaditeľka a správca nadácie 
Jozefína Schmidtová ekonómka 
Jana Mackovičová mzdy a personalistika 
Iveta Koková asistentka 
Peter Repiský koordinátor  vzdelávacích aktivít, školiteľ 
Eva Wagnerová koordinátor predškolských programov 
Vincent Červen koordinátor v rómskych komunitách 

 
 
 

LLeekkttoorrii  mmaatteerrsskkýýcchh  šškkôôll  
PPrrooggrraammuu  KKrrookk  zzaa  kkrrookkoomm::   

   LLeekkttoorrii  zzáákkllaaddnnýýcchh  šškkôôll  
PPrrooggrraammuu  KKrrookk  zzaa  kkrrookkoomm::   

     
Bartošová Emília 
Batunová Eva 
Fialová Oľga 
Galková Anna 
Frankovičová Ľ. 
Jackulíková Jitka 
Kisová Angelika 
Klepáčová Anna 
Klikáčová Eva 
Košturiaková Mária 
Krčulová Kvetoslava 

Moravíková Dana 
Oboňová Dagmar 
Ogurčáková Alžbeta 
Pavlanská Beáta 
Petrová Eva 
Poláková Dana 
Rapková Ľubica 
Schwarzbacherová  A. 
Sabeková Bibiana 
Šutúrová Jana 
Teplicová Marta 

 Bafiová Slavomíra 
Bobályová Iveta 
Bobková Jana 
Bubancová Emília 
Caisová Beáta 
Ciglanová Iveta 
Dávidová Viera 
Gaalová Natália 
Glazunová Iveta 
Hoffmannová Jana 
Kramárová Jana 
Kuklová Zuzana 
Lukáčová Eva 
Luptáková Miroslava 

Marušková Marta 
Meszárošová Anežka 
Mužíková Katarína 
Noščáková Ľubica 
Réveszová Zuzana 
Ruttkayová Edita 
Stanovčáková J. 
Sušaníková Margita 
Sutranová Taťána 
Tomeková Milota 
Trevaiová Terézia 
Vargová Anna 
Žák Václav 

 
 
 

RReeggiioonnáállnnee  vvzzddeelláávvaacciiee  cceennttrráá:: 

Banská Bystrica, Bratislava,  Detva, Dolný Kubín, Komárno, Košice, Levice, Martin, Modra, Partizánske, 
Prešov, Rožňava, Spišská Nová Ves, Trenčianska Teplá, Žiar nad Hronom 
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NNNaaa   čččooommm   sssmmmeee   ppprrraaacccooovvvaaallliii   
 

   
   
NNNŠŠŠDDD   aaa   rrróóómmmssskkkaaa   kkkooommmuuunnniiitttaaa   
 
 
1. Rómska iniciatíva vo výchove a vzdelávaní   
 (Desegregácia rómskych detí prostredníctvom výchovy a vzdelávania – prevencia 

sociálneho vylúčenia) 
 
Projekt v spolupráci s rómskymi rodičmi a rómskou komunitou sa zaoberal rôznymi aspektmi 

desegregácie rómskych žiakov prostredníctvom výchovy a vzdelávania. Cieľom programu bolo zvýšiť 
integráciu rómskych detí a žiakov prostredníctvom výchovy a vzdelávania, maximalizovať  interetnické 
kontakty, minimalizovať rozdiely v školskej úspešnosti a odstraňovať osobné predsudky, dosiahnuť 
akceptovanie rómskych detí ich rovesníkmi. V rámci realizácie projektu dominovala metodika 
programu Krok za krokom. Ako podporné programy sa realizovali ženský, sociálny, zdravotný 
program, program gramotnosti dospelých a druhotnej gramotnosti a práce s PC. 

 
Grantová organizácia: Nadácia Otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation, 

Bratislava 
Open Society Institute, Budapest 

Doba trvania projektu: 1. 9. 2003 – 31. 06. 2007   

Výška grantu: 81 066 USD 

Odborný garant projektu: 
Koordinátor projektu:  

Eva Končoková  
Peter Repiský 
Vincent Červeň 

Partneri: Nadácia Otvorenej spoločnosti, Bratislava 
Projekt Schola, Košice 
Občianske združenie ASAL, Jarovnice 
Občianske združenie Sakoneske Mištes, Jarovnice 

Účastníci projektu: 91 rómskych detí predškolského veku 
407 rómskych žiakov základnej školy 
4 dobrovoľníci  

pedagogickí pracovníci materských, základných, špeciálnych 
základných škôl a stredných odborných učilíšť  
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2. Školská úspešnosť rómskych žiakov  
 

Cieľom projektu bola príprava procesov učenia vhodných pre rómske deti, špeciálne 
zameraná na čitateľské zručnosti, ktoré bude možné využiť v ďalších projektoch zameraných na 
vzdelávanie rómskych žiakov v rámci Strednej Európy.  

 
 

Grantová organizácia: Roma Education Fund ZUG, Švajčiarsko  

Doba trvania projektu: 1. 9. 2005 – 1. 8. 2007 

Výška grantu: 14 100 USD 

Koordinátor projektu:  Eva Končoková 

Partneri: Centre for Education and Professional Development, Rumunsko 
Bulgarian Reading Association, Bulharsko 
Romanian Reading and Writing for Critical Thinking Association, 
Rumunsko 
Developmental Research Center for Pedagogical Initiatives Step by 
Step, Slovinsko 
Forum for Freedom in Education, Chorvátsko 

Účastníci projektu: 3 učitelia základnej školy 
90 rómskych žiakov 
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NNNŠŠŠDDD   aaa   nnnaaadddnnnááárrrooodddnnnááá   ssspppooollluuuppprrrááácccaaa 
 
 
1. Advokácia za kvalitu a rovnosť príležitostí pre rómske deti 
 
Projekt je zameraný na účinnú advokáciu pre kvalitnú predškolskú prípravu a rovnosť príležitostí pre 
rómske deti za účelom následného zvýšenia ich školskej úspešnosti na základnej škole a na 
elimináciu existujúcich predsudkov a stereotypov voči nim. 
Tematické okruhy: 

� Vytvorenie primeraného učebné prostredia v rodinách  
� Komunikácia medzi rodičmi a školou 
� Zapojenie rodičov do výchovno-vzdelávacej práce školy a školských zariadení  
� Výchova a vzdelávanie k sociálnej spravodlivosti  
� Aktívny prístup zameraný na odstránenie predsudkov a stereotypov 
� Kultúrne odlišnosti a spolupráca v komunite 
� Tvorba akčných plánov na mobilizáciu rómskych komunít za účelom zníženia počtu rómskych 

žiakov na špeciálnych základných školách 
 

Grantová organizácia: World Forum Foundation  

Redmond, USA 

Doba trvania projektu: 1. 10. 2007 – 30. 9. 2008 

Výška grantu: 2 000 USD 

Koordinátor projektu:  Eva Končoková 

Partneri: � Miestne zastupiteľstvá 
� Materské školy 
� Základné školy 
� Špeciálne základné školy  

Účastníci projektu: � Rodičia a deti z rómskych komunít   
� Učitelia materských, základných a špeciálnych základných škôl  

 
 
 

2. Projekt – Kvalita predškolskej a elementárnej výchovy a  
vzdelávania - Quality Early Education program 

 
Zámerom projektu je zvýšenie kvality predškolskej výchovy a vzdelávania a  
na 1. stupni základnej školy. Projekt sleduje vytvorenie komplexného systému merania kvality 
výchovno-vzdelávacej práce učiteľov materských a základných škôl na základe medzinárodných 
vzdelávacích štandardov. 
Vzdelávacie štandardy sledujú nasledovné oblasti: 

- individuálny vývin detí a žiakov, ich špecifické potreby a schopnosti 
- učebné prostredie 
- účasť rodiny 
- vyučovacie stratégie zmysluplného učenia 
- plánovanie a hodnotenie v pedagogickom procese 
- profesijný rozvoj, zvýšenie kvality a efektívnosti práce pedagogických kolektívov 
- sociálna inklúzia  

Súčasťou projektu je aj priebežný mentoring vybraných účastníkov.  
 
Grantová organizácia: International Step by Step Association - ISSA 

Doba trvania projektu: 1. 10. 2007 – 31. 10. 2008 

Výška grantu: 6 000 USD 
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Koordinátor projektu:  Peter Repiský 

Partneri: EC-Pec Foundation Maďarsko 

Step by Step, Česká republika 

Step by Step Foundation, Bulharsko 

Účastníci projektu: Učitelia materských a základných škôl 
 
 
 
3. EUROPEACE – EUROpean Project for Ethnic And Cultural Equality 

(Európsky projekt pre etnickú a kultúrnu rovnosť 
 

Projekt bol orientovaný na medzinárodnú spoluprácu v rámci partnerstva krajín bývalého 
Východného bloku, Nórska a Veľkej Británie. Rieši problémy mladých ľudí vystavených rasizmu 
a ohrozených sociálnou inklúziou. V rámci projektu bola vytvorená séria tréningov a workshopov na 
elimináciu diskriminácie a na rozvoj multidisciplinárnych stratégií. Výstupom projektu je tvorba web 
stránky a 7 workshopov zameraných na budovanie kapacity interkultúrneho a celoživotného 
vzdelávania na medzinárodnej úrovni. 
 
Grantová organizácia: European Commission 

 

Doba trvania projektu: 1. 7. 2004 – 30. 6. 2007 

Výška grantu: 8 684 USD 

Koordinátor projektu:  Eva Končoková 

Partneri: The Pupil Parent Partnership LTD, Veľká Británia 
Centre for Behavioural Studies, Nórsko 
Step by Step Program, Bulharsko 
Grupa 484, Srbsko & Montenegro 
SMS Holandsko 

Účastníci projektu: Mládež ohrozená sociálnou exklúziou, vrátane rómskej populácie 
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NNŠŠDD  aa  rroozzvvoojj  ľľuuddsskkýýcchh  zzddrroojjoovv   
 
 
1. Sociálna inklúzia v pedagogickej praxi 

 
Cieľom projektu bolo prispieť ku kvalite vyučovacieho procesu v multikultúrnom prostredí 

zvýšením zručností pedagogických pracovníkov v oblasti sociálnej inklúzie a následný mentoring 
zameraný na zvýšenie kvality vyučovania rómskych detí a žiakov v materskej a základnej škole. 
Aplikovanie štandardov sociálnej inklúzie do výchovno-vzdelávacieho procesu materských 
a základných škôl.  
Miesto realizácie projektu: Prešovský a Košický región 
 
Grantová organizácia: Nadácia Otvorenej Spoločnosti 

Open Society Foundation 
Doba trvania projektu: 10. 4. 2007 – 15. 6. 2007 

Výška grantu: 75 394,66 Sk 

Koordinátor projektu:  Eva Končoková 

Účastníci projektu: Učitelia MŠ a ZŠ, deti a rodičia  zo segregovaných rómskych 
komunít. 

 
2. Zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability pedagogických 

pracovníkov v oblasti integrácie ohrozených skupín detí a mládeže – 
ProIntegra   

 
Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, 

obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do ľudských zdrojov. Projekt je zameraný 
na efektívny systém širšieho poskytovania ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov 
(pedagogickí pracovníci, školskí inšpektori, učitelia, lektori ďalšieho vzdelávania a absolventi) s cieľom 
zefektívniť kvalifikáciu a nadobudnutie lepšej adaptability pre širšie uplatnenie v pedagogickej praxi. 
Vzdelávanie prebieha formou dištančného interného vzdelávania s využitím progresívnych technológií 
a prostriedkov (digitálna technológia). Obsahom vzdelávania sú špeciálne zamerané moduly na 
problematiku zlepšenia úplného a úspešného integrovania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. 
 
Grantová organizácia: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 

Európsky sociálny fond 

Doba trvania projektu: 1. 10. 2005 – 30. 9. 2008 

Výška grantu: 3 579 680 Sk 

Koordinátor projektu:  Eva Končoková 

Partneri: Slovenská technická univerzita, Bratislava 

Účastníci projektu: Učitelia MŠ, ZŠ, ŠZŠ, SŠ, VŠ 

 
3. EQUAL – Sociálnou inklúziou k prosperite 
   

Projekt svojím zameraním zavádza inovatívny efektívny intervenčný systém umiestňovania 
osôb dlhodobo nezamestnaných, s nízkou kvalifikáciu, resp. bez kvalifikácie na trh práce. Pre tento 
účel boli v rámci projektu vytvorené pracovné skupiny, zložené zo zástupcov relevantných aktérov na 
miestnej úrovni, ktoré vypracovali miestne akčné plány rozvoja zamestnanosti. V spolupráci 
s remeselníckymi združeniami a zamestnávateľmi bude vytvorený alternatívny kvalifikačný systém pre 
vyšpecifikované profesie uplatniteľné v miestnych podmienkach. Služby v oblasti zamestnanosti budú 
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zabezpečovať novovytvorené špecializované agentúry sociálneho marketingu a personálneho 
manažmentu. 

Projekt je súčasťou Iniciatívy Spoločenstva Equal, čo je jeden z nástrojov politiky 
zamestnanosti Európskej únie. Členským štátom únie poskytuje priestor na spoluprácu a výmenu 
praktických skúseností v oblasti zamestnanosti, ktoré sa vyvinuli, odskúšali a uplatňujú sa na 
národných úrovniach. Je financovaný z Európskeho sociálneho fondu, ktorý pomáha rozvíjať 
zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí 
a investovaním do ľudských zdrojov. Bol zriadený Rímskou zmluvou o založení Európskeho 
hospodárskeho spoločenstva s cieľom zlepšiť pracovné príležitosti na vnútornom trhu a tým prispieť 
k zvýšeniu životnej úrovne. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.   
 
Grantová organizácia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Európsky sociálny fond      

Doba trvania projektu: 3. 3. 2005 – 31. 10. 2007 

Výška grantu pre rok 
2006: 

3 256 076 Sk 

Manažér projektu:  Ladislav Kopper 

Partneri: Občianske združenie na podporu a rozvoj regiónov, Prešov 
ASED, n. o., - Agentúra pre hospodársky a sociálny rozvoj, Košice 

Účastníci projektu: Uchádzači o zamestnanie s nízkou kvalifikáciou a bez kvalifikácie,  
dlhodobo nezamestnaní, ktorí majú problémy s reintegráciou na trh 
práce 

 
 
4. Aktivácia nezamestnaných a nezamestnaných s nízkou motiváciou 

odkázaných na dávku v hmotnej núdzi.  
 

Cieľom projektu bola podpora udržiavania pracovných návykov uchádzačov o zamestnanie 
s dôrazom na dlhodobo nezamestnaných a nezamestnaných v hmotnej núdzi ako prostriedok 
zvyšovania ich zamestnateľnosti.     
 
Grantová organizácia: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Banská Štiavnica 

Doba trvania projektu: 1. 1. 2007 – 31.12.2007  

Výška grantu 77 941,00 Sk 

Koordinátor projektu:  Jana Mackovičová  

Účastníci projektu: Uchádzači o zamestnanie s dôrazom na dlhodobo nezamestnaných 
a nezamestnaných v hmotnej núdzi 
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NNNŠŠŠDDD   aaa   iiinnnššštttiiitttuuuccciiiooonnnááálllnnnaaa   zzzmmmeeennnaaa      
PPPrrrooogggrrraaammm   KKKrrroookkk   zzzaaa   kkkrrroookkkooommm   

 
 

1. Učenie sa druhého jazyka   
 

Cieľom projektu je príprava replikovateľných tréningových modulov a vzdelávacích materiálov 
vhodných pre potreby detí predškolského veku, ktoré pochádzajú z menšín. Prostredníctvom ich 
materinského jazyka a kultúry v kombinácii s efektívnym vyučovaním štátneho jazyka skvalitniť 
výchovu a vzdelávanie. Projekt sa snaží budovať sebavedomie detí predškolského veku a skupinovú 
identitu v triede, posilniť vzťahy medzi školou, rodinou a komunitou. 
 
Grantová organizácia: Foundation Open Society Institute (FOSI), Švajčiarsko 

Doba trvania projektu: 31. 12. 2004 – 31. 12. 2007 

Výška grantu: 23 000 USD 

Koordinátor projektu:  Eva Končoková  

Účastníci projektu: Deti predškolského veku, ktoré pochádzajú z menšín 
Učitelia v predškolských zariadeniach, ktorí majú v triede deti 
z menšín 

 
 

 
NNNŠŠŠDDD   aaa   vvveeerrreeejjjnnnááá   zzzbbbiiieeerrrkkkaaa 
 
   

Nadácia Škola dokorán v spolupráci so Slovenskou humanitnou radou už po tretíkrát 
organizovala v decembri 2007 verejnú zbierku. S pomocou 11 dobrovoľníkov sa podarilo získať 
25 206,- Sk. Tie budú použité na podporu kognitívnych schopností a jazykových zručností detí 
predškolského a mladšieho školského veku zo sociálne znevýhodneného prostredia s cieľom 
predchádzať sociálnej exklúzii ich prípravou na úspešný vstup do základnej školy a na zvýšenie 
školskej úspešnosti žiakov. 
 
Grantová organizácia: Slovenská humanitná rada 

  
Doba trvania projektu: 1. 1. 2008 – 31. 9. 2008 

 
Výška grantu: 25 914,- Sk 

 
Koordinátor projektu:  Jana Mackovičová 

 
Partneri: Slovenská humanitná rada 

Hypermarket Tesco Žiar nad Hronom 

Účastníci projektu: 11 dobrovoľníkov 
 

 
Vianočná verejná zbierka roku 2006   
 

Počas verejnej zbierky konanej v decembri 2006 sa podarilo vyzbierať 25 914,– Sk, ktoré boli 
použité počas letných prázdnin v roku 2007 na projekt Podpora kognitívnych schopností a jazykových 
zručností za účelom predchádzania sociálnej exklúzie detí predškolského a mladšieho školského veku 
zo sociálne znevýhodneného prostredia.  

V priestoroch Komunitno-integračného centra v Žiari nad Hronom sa 31 detí v čase od 6. 8. do 
31. 8. 2007 zúčastňovalo voľnočasových aktivít z oblasti výtvarnej, dramatickej a telesnej výchovy.       
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FFFiiinnnaaannnčččnnnááá   sssppprrrááávvvaaa   
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SSStttaaavvv   aaa   pppooohhhyyybbb   mmmaaajjjeeetttkkkuuu   aaa   zzzááávvväääzzzkkkooovvv   
 
 

 
 
 
 

Majetok nadácie v obstarávacích cenách 
 

 k 1. 1. 2007  k 31. 12. 2007  
     
1.     Softvér 59532,00 Sk 59532,00 Sk 
2.     Stavby a budovy 6 703 071,00 Sk 6 703 071,00 Sk 
3.     Stroje, prístroje a zariadenia 4 392 345,60 Sk 4 392 345,60 Sk 
4.     Dopravné prostriedky 2 744 467,50 Sk 1 529 568,30 Sk 
5.     Drobný dlhodobý hmotný majetok 63 152,90   Sk 63 152,90 Sk 
6.     Pozemky 425 670,00 Sk 425 670,00 Sk 
7.     Peňažné prostriedky 1 115 753,22 Sk 1 808 106,33 Sk 
8.     Pohľadávky 10 588 408,59 Sk 3 403 452,01 Sk 
9.     Dohadné účty aktívne 21 510,90 Sk 20 110,00 Sk 
     
       CELKOM:  6 313 911,71 Sk 18 405 008,14 Sk 

Záväzky nadácie 

     
1.     Záväzky voči dodávateľom 173 834,50 Sk 20 654,60 Sk 
2.     Záväzky voči pracovníkom 232 122,00 Sk 27 688,00 Sk 
3.     Záväzky voči poisťovniam 101 009,00 Sk 20 925,00 Sk 
4.     Záväzky voči daňovému úradu 39 271,00 Sk 3 640,00 Sk 
5.     Iné záväzky 25 920,00 Sk 11 393,00 Sk 
6.     Dohadné účty pasívne 6 158 538,42 Sk 2 771 916,92 Sk 
7.     Základné imanie 200 000,00 Sk 200 000,00 Sk 
8.     Sociálny fond 13 842,54 Sk 2 148,54 Sk 
     
       CELKOM:  6 944 537,64 Sk 3 058 366,06 Sk 

Oprávky k hmotnému majetku 
    
1. Softvér 0 Sk 
2. Stavby a budovy 227 906,00 Sk 
3. Stroje, prístroje a zariadenia 113 090,00 Sk 
4. Dopravné prostriedky 0 Sk 

    
 CELKOM: 340 996,00 Sk 

Výška nákladov na správu nadácie 

    
1. Ochrana  majetku 148 740,00 Sk 
2. Propagácia 2 065,50 Sk 
3. Prevádzka nadácie 169 150,79 Sk 
4. Cestovné náhrady  15 444,13 Sk 
5.  Mzdové náklady 400 830,00 Sk 
6. Iné náklady 269 644,06 Sk 

    
 CELKOM: 1 005 874,48 Sk 
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PPPrrreeehhhľľľaaaddd   ppprrríííjjjmmmooovvv   aaa   vvvýýýdddaaavvvkkkooovvv   
 
 

 
 

 
 
 

 

Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu v Sk – prehľad darov 
presahujúcich hodnotu 10 000,- Sk 

 
1. Nadácia otvorenej spoločnosti 

Baštová 5, Bratislava 
1 160 239,16 

 
Sk 

2. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny   2 586 971,64 Sk 
3. Ministerstvo školstva  272 221,50 Sk 
4. Open Society Institute  Budapešť 142 987,60 Sk 
5. Slovenská humanitná rada , Bratislava  25 914,00 Sk 
6. FOSI Švajčiarsko   128 844,68 Sk 
7. ISSA Holandsko  16 887,11  Sk 
8. EDRC Rumunsko  116 065,20 Sk 
9. YOUTH         116 621,60 Sk 
10. Úrad práce Banská Štiavnica  77 941,10 Sk 
11. Príjmy z prenájmu vlastného majetku  140 700,00 Sk 
12. Kurzy pre učiteľov  74 328,00 Sk 
13. Príspevky z podielu zaplatenej dane  2 % 28 602,00 Sk 
14. Prijaté úroky z účtov nadácie 4 385,68 Sk 
    
 CELKOM: 4 892 709,27 Sk 
    
    
    
    
    
    

Prehľad výdavkov v členení podľa programov a projektov 
    

1. Rómska iniciatíva vo výchove a vzdelávaní   43 556,00 Sk 
2. Equal – Sociálnou inklúziou k prosperite  2 586 971,64 Sk 
3. ProIntegra  90 221,50 Sk 
4. Vianočná verejná zbierka rok 2007 13 289,50 Sk 
5. Školská úspešnosť rómskych žiakov 122 279,00 Sk  
6. Sociálna inklúzia v pedagogickej praxi    75 394,66 Sk 
7. EUROPEACE (EUROpean Project for Ethnic And Cultural 

Equality) 
49 165,40 Sk 

8. Program kvality predškolského vzdelávania  QEEI 32 467,20 Sk 
9. Step by Step  878 945,02 Sk 

10. Kurzy pre učiteľov  73 956,15 Sk 
    
 CELKOM: 3 966 246,07 Sk 

    
    
    
    



18 

 SSSppprrrááávvvaaa   nnnaaadddáááccciiieee   vvv   sssúúúlllaaadddeee      
sssooo   zzzááákkkooonnnooommm   ččč...   333444///222000000222   ZZZ...   zzz...   ooo   nnnaaadddáááccciiiáááccchhh   

 
 
Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu ustanoveného nadačnou listinou 
Orgány NŠD ustanovené nadačnou listinou 
 
Správca: Správca nadácie za výkon svojej funkcie nepoberá žiadnu finančnú ani nefinančnú  
odmenu.  
 
Správna rada: V hodnotenom období Správna rada NŠD, ani jej predsedníčka, za výkon svojej 
funkcie nepoberali žiadnu finančnú ani nefinančnú odmenu.  
 
Revízor: V hodnotenom období revízor NŠD za výkon svojej funkcie nepoberal žiadnu finančnú ani 
nefinančnú odmenu. 
Správna rada schválila náklady na správu nadácie vo výške 15% z príjmov na rok 2007.  
 
NŠD podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách v hodnotenom období v zmysle nadačnej listiny 
neustanovila žiadne ďalšie orgány nadácie.  
 
Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov 
V zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách  NŠD v hodnotenom období - rok 2007 - nezaložila 
a nedisponuje žiadnym nadačným fondom.  
 
Zloženie orgánov NŠD ustanovených nadačnou listinou 
Podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách v hodnotenom období - rok 2007 nenastali v zložení 
orgánov nadácie NŠD žiadne zmeny.  
 
Zmeny v nadačnej listine v roku 2007 
V zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách  NŠD v hodnotenom období neboli v nadačnej listine 
zaznamenané zmeny.   
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ZZZooozzznnnaaammm   ššškkkôôôlll,,,   kkktttooorrrýýýmmm   bbbooollliii   pppooossskkkyyytttnnnuuutttééé   pppeeeňňňaaažžžnnnééé   
ppprrrooossstttrrriiieeedddkkkyyy   vvv   rrrááámmmccciii   gggrrraaannntttooovvv   NNNŠŠŠDDD  

 
 
 
 
Rómska iniciatíva vo výchove a vzdelávaní 
 
Materská škola Smižany 
Základná škola, Komenského Smižany 
Základná škola Jarovnice 192 
Základná škola s materskou školou Jarovnice 
Stredné odborné učilište stavebné Spišská Nová Ves 
 
 
 

   
   
   
   
   

AAAkkkrrreeedddiiitttooovvvaaannnééé   vvvzzzdddeeelllááávvvaaaccciiieee   aaakkktttiiivvviiitttyyy   
 

 

 Pedagogický prístup orientovaný na dieťa a jeho využitie v práci učiteliek materských škôl 
a ďalších pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení – 120 hodín, potvrdenie 
o akreditácii č. 1280/32016/2005/546/1 

 Pedagogický prístup zameraný na rozvoj osobnosti žiaka a jeho využitie v práci učiteľov 
a ďalších pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení – 160 hodín, potvrdenie 
o akreditácii č. 1280/32016/2005/546/2 

 Integrácia detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a jej využitie v práci 
učiteľov a ďalších pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení – 200 hodín, 
potvrdenie o akreditácii č. 1280/24145/2004/343/1 

 Výchova a vzdelávanie k sociálnej spravodlivosti a jej využitie v práci učiteľov a ďalších 
pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení – 120 hodín,  potvrdenie o akreditácii 
č. 1280/32016/2005/546/3 

 Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských a základných školách – 
160 hodín, potvrdenie o akreditácii č. 1280/13118/2006/152/1 

 Základy výpočtovej techniky – 160 hodín, potvrdenie o akreditácii č. 1280/32016/2005/546/4 

 Rómsky asistent učiteľa v materskej škole, učiteľa a vychovávateľa v základnej škole – 150 
hodín, potvrdenie o akreditácii č. 1280/2714/2001/96/1 

 Učiteľ a vychovávateľ spolupracujúci s rómskym asistentom – 160 hodín, potvrdenie 
o akreditácii č. 1280/2714/2001/96/2 
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MMMeeetttooodddiiiccckkkééé   ppprrrííírrruuučččkkkyyy   aaa   pppuuubbbllliiikkkáááccciiieee   NNNŠŠŠDDD   
 
 

 

 

 
Krok za krokom 

Metodická 
príručka pre 

prácu s deťmi do 
troch rokov 

 

 
Krok za krokom 

Metodická príručka 
pre predškolskú 

výchovu 

 

 
Krok za krokom 

Alternatívna 
metodická 

príručka pre 
I. stupeň 

základnej školy 

      

 

 
Aplikovaný 
výskum vo 

výchove 
a vzdelávaní 

žiakov 
Súčasné trendy 

 

 
Učenie hrou 

Kurz pre vysoké 
školy pripravujúce 

učiteľov materských 
a základných škôl 

 

 
Partnerstvo 

školy a rodiny 
Kurz pre vysoké 

školy 
pripravujúce 

učiteľov 
materských 

a základných 
škôl 

      

 

 
Príručka 

k riadeniu 
pedagogickej 

praxe študentov 
učiteľstva 

Kurz pre vysoké 
školy 

pripravujúce 
učiteľov 

materských 
a základných 

škôl 

 

 
Výchovno-
vzdelávací 
program 

orientovaný na 
dieťa 

Kurz pre vysoké 
školy pripravujúce 

učiteľov materských 
a základných škôl 

 

 
Vytváranie 

integrovaných 
tried 

Program Krok za 
krokom pre deti a 

rodiny 

      

 

 
Výchova 

a vzdelávanie 
detí 

predškolského 
veku 

k demokracii 
Príručka pre 

učiteľov a rodičov 

 

 
Výchova 

a vzdelávanie 
k sociálnej 

spravodlivosti 
Príručka pre 

školiteľa 
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SSSppprrrááávvvaaa   nnneeezzzááávvviiisssllléééhhhooo   aaauuudddííítttooorrraaa  
 
 

 
Pre zakladatel'a a vedenie Nadácie Škola dokorán - nadácia.  

 
Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky nadácie z názvom Nadácia Škola dokorán  
so sídlom v Žiari nad Hronom, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2007, výkaz ziskov a strát a 
poznámky za rok končiaci k tomuto dátumu, ako aj prehľad významných účtovných zásad a 
účtovných metód a ďalších vysvetľujúcich poznámok.  
 
Vedenie spoločnosti je zodpovedné za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v 
súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení jeho dodatkov. Táto zodpovednosť zahŕňa 
návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných pre prípravu a objektívnu 
prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo 
chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných účtovných zásad a účtovných metód, ako aj uskutočnenie 
účtovných odhadov primeraných za daných okolností.  

 
Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe môjho auditu. Audit som 
uskutočnila v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám 
dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získali primerané uistenie, že 
účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.  
 
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch 
vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia 
rizika významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.  
Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie a 
objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v účtovnej jednotke, aby mohol navrhnúť audítorské postupy 
vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol 
účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a 
účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených manažmentom, ako aj 
zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku. 
 
Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočné a vhodné 
východisko pre môj názor.  

 
Podľa môjho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu 
Nadácie Škola dokorán k 31. decembru 2007 a na výsledky jej hospodárenia za rok končiaci  
k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.  

 
Žiar nad Hronom, 09, apríla 2008 
Ing. Milena Korcová  
Licencia SKAU č, 392  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


