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OOOOOOOOOOOO            nnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaddddddddddddáááááááááááácccccccccccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii            
            

KKKKKKKKttttttttoooooooo        ssssssssmmmmmmmmeeeeeeee        
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 

864 materských školách, v 876 základných školách a k vzdelávaniu 3 178 učiteľov 

a 526 asistentov učiteľa.  

Pôsobíme väčšinou v lokalitách s vyšším počtom segregovaných komunít a detí 

zo sociálne a jazykovo znevýhodneného prostredia.  

PPPPPPPPoooooooossssssssllllllllaaaaaaaannnnnnnniiiiiiiieeeeeeee   

Podpora celoživotného vzdelávania, integrácie detí a mládeže ohrozených 

sociálnym vylúčením a harmonického spolunažívania rôznych národností a etnických 

skupín v zmiešaných komunitách.        

VVVVVVVVíííííííízzzzzzzziiiiiiiiaaaaaaaa   
Otvorená demokratická spoločnosť založená na vedomostiach a na všeľudských 

hodnotách.  

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

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

 

HHHHHHHHooooooooddddddddnnnnnnnnoooooooottttttttyyyyyyyy,,,,,,,,        

vvvvvvvv        kkkkkkkkttttttttoooooooorrrrrrrréééééééé        vvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrríííííííímmmmmmmmeeeeeeee::::::::    
PPPPPPPPrrrrrrrriiiiiiiinnnnnnnnccccccccííííííííppppppppyyyyyyyy,,,,,,,,        kkkkkkkkttttttttoooooooorrrrrrrrýýýýýýýýmmmmmmmmiiiiiiii        ssssssssaaaaaaaa        

rrrrrrrriiiiiiiiaaaaaaaaddddddddiiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeee::::::::        
 

Potenciál každého jednotlivca. 

Možnosť prekonávať predsudky a stereotypy      

a tak dospieť k sociálnej spravodlivosti. 

Sila učiacej sa spoločnosti. 

 

Starostlivosť. 

Otvorená komunikácia. 

Pozitívne vzťahy. 

Komunitný prístup. 
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ĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽĽuuuuuuuuuuuuddddddddddddiiiiiiiiiiiiaaaaaaaaaaaa            vvvvvvvvvvvv            nnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaddddddddddddáááááááááááácccccccccccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii            
        

SSSSSSSSpppppppprrrrrrrráááááááávvvvvvvvnnnnnnnnaaaaaaaa        rrrrrrrraaaaaaaaddddddddaaaaaaaa        NNNNNNNNŠŠŠŠŠŠŠŠDDDDDDDD        
    

Zita Baďuríková, predsedníčka 

Janka Hažírová, členka 

Štefan Porubský, člen 

    

    

ZZZZZZZZaaaaaaaammmmmmmmeeeeeeeessssssssttttttttnnnnnnnnaaaaaaaannnnnnnncccccccciiiiiiii    
Eva Končoková    Programová  riaditeľka a správca nadácie    

Jana Mackovičová mzdy a personalistika    

Iveta Koková Administrátor, PR manažér    

Peter Repiský    koordinátor  vzdelávacích aktivít, školiteľ    

 

EEEEEEEExxxxxxxxtttttttteeeeeeeerrrrrrrrnnnnnnnníííííííí        pppppppprrrrrrrraaaaaaaaccccccccoooooooovvvvvvvvnnnnnnnníííííííícccccccciiiiiiii    
Jozefína Schmidtová    Finančný manažér    

Eva Wagnerová koordinátor predškolských programov    

Vincent Červen    koordinátor v rómskych komunitách    

 

 

LLLLLLLLeeeeeeeekkkkkkkkttttttttoooooooorrrrrrrriiiiiiii        mmmmmmmmaaaaaaaatttttttteeeeeeeerrrrrrrrsssssssskkkkkkkkýýýýýýýýcccccccchhhhhhhh        šššššššškkkkkkkkôôôôôôôôllllllll        

PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmuuuuuuuu        KKKKKKKKrrrrrrrrooooooookkkkkkkk        zzzzzzzzaaaaaaaa        kkkkkkkkrrrrrrrrooooooookkkkkkkkoooooooommmmmmmm::::::::        

        LLLLLLLLeeeeeeeekkkkkkkkttttttttoooooooorrrrrrrriiiiiiii        zzzzzzzzáááááááákkkkkkkkllllllllaaaaaaaaddddddddnnnnnnnnýýýýýýýýcccccccchhhhhhhh        šššššššškkkkkkkkôôôôôôôôllllllll        

PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmuuuuuuuu        KKKKKKKKrrrrrrrrooooooookkkkkkkk        zzzzzzzzaaaaaaaa        kkkkkkkkrrrrrrrrooooooookkkkkkkkoooooooommmmmmmm::::::::        
     

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 

    

    

RRRRRRRReeeeeeeeggggggggiiiiiiiioooooooonnnnnnnnáááááááállllllllnnnnnnnneeeeeeee        vvvvvvvvzzzzzzzzddddddddeeeeeeeelllllllláááááááávvvvvvvvaaaaaaaacccccccciiiiiiiieeeeeeee        cccccccceeeeeeeennnnnnnnttttttttrrrrrrrráááááááá::::::::    
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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NNNNNNNNNNNNaaaaaaaaaaaa            ččččččččččččoooooooooooommmmmmmmmmmm            ssssssssssssmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeee            pppppppppppprrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaccccccccccccoooooooooooovvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaalllllllllllliiiiiiiiiiii            
 

            

NNNNNNNNNNNNŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠDDDDDDDDDDDD            aaaaaaaaaaaa            rrrrrrrrrrrróóóóóóóóóóóómmmmmmmmmmmmsssssssssssskkkkkkkkkkkkaaaaaaaaaaaa            kkkkkkkkkkkkoooooooooooommmmmmmmmmmmuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiittttttttttttaaaaaaaaaaaa            
    

1. Rovnaká šanca1. Rovnaká šanca1. Rovnaká šanca1. Rovnaká šanca    

Projekt je zameraný na prioritnú oblasť podpory z Nórskeho finančného mechanizmu a 

finančného mechanizmu EHP na Rozvoj ľudských zdrojov - podporu programov sociálnej 

integrácie a vzdelávania pre menšiny. Cieľom projektu je vytvorenie podporného systému 

sociálnej integrácie rómskych žiakov, zníženie počtu segregovaných tried len s rómskymi 

žiakmi, vytvoreniu modelu integrovaného (inkluzívneho) prostredia školy.  

     Účelom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania menšín, eliminácia stereotypov a 

predsudkov vo výchove a vzdelávaní zvýšením odbornej spôsobilosti a adaptability 

pedagogických pracovníkov pre akceptovanie kultúrnej rozmanitosti rómskych žiakov 

a priame zapojenie rómskych žiakov ako partnerov pri tvorbe autentických učebných 

materiálov s využitím ich novozískaných e-learningových kompetencií nadobudnutých v rámci 

projektu.  

Projekt sleduje sociálnu integráciu rómskych žiakov z marginalizovaných komunít  a 

posilňuje ich potenciál v edukačnom procese prostredníctvom:   

a) vzdelávania učiteľov, rómskych asistentov učiteľov a žiakov v informačnej technológii, 

prepojené na oblasť multikultúrnej výchovy, výchovy proti predsudkom a k sociálnej 

spravodlivosti,  

b) integrácie uvedených prvkov a prístupov do výučby rómskych žiakov na druhom stupni 

základných škôl, 

c) vytvorením štandardov sociálnej integrácie (inklúzie). 

   Participáciou žiakov zo segregovaných rómskych komunít, prezentáciou ich tvorby 

sa bude sledovať uvedomenie si hodnoty a jedinečnosti potenciálu rómskej komunity.  

  Projekt ponúka efektívne nástroje zmeny učebného a sociálneho prostredia, zmeny v 

interakcii žiak - učiteľ, využitie informačnej technológie na posilnenie interetnickej 

komunikácie na desegregáciu, resp. integráciu rómskych žiakov do prostredia štandardných 

základných škôl. 

    
Grantová organizácia:Grantová organizácia:Grantová organizácia:Grantová organizácia:    Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho 

priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu 

a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 

Doba trvania projektu:Doba trvania projektu:Doba trvania projektu:Doba trvania projektu:    1. 1. 2008 – 31. 12. 2009 

Výška grantu:Výška grantu:Výška grantu:Výška grantu:    379 120 EUR 

Koordinátor projektu: Koordinátor projektu: Koordinátor projektu: Koordinátor projektu:     Jana Mackovičová 

ÚčastnícÚčastnícÚčastnícÚčastníci projektu:i projektu:i projektu:i projektu:    � Učitelia zo 40 základných a špeciálnych 

základných škôl  

� Žiaci z vybraných škôl   
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NNNNNNNNNNNNŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠDDDDDDDDDDDD            aaaaaaaaaaaa            nnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaddddddddddddnnnnnnnnnnnnáááááááááááárrrrrrrrrrrrooooooooooooddddddddddddnnnnnnnnnnnnáááááááááááá            ssssssssssssppppppppppppoooooooooooolllllllllllluuuuuuuuuuuupppppppppppprrrrrrrrrrrrááááááááááááccccccccccccaaaaaaaaaaaa 
 

    

1.1.1.1.    Advokácia pre kvalitu a rovnosť príležitostí na predškolskú prípravu  Advokácia pre kvalitu a rovnosť príležitostí na predškolskú prípravu  Advokácia pre kvalitu a rovnosť príležitostí na predškolskú prípravu  Advokácia pre kvalitu a rovnosť príležitostí na predškolskú prípravu  

detí zdetí zdetí zdetí z    marginalizovaných rómskych komunítmarginalizovaných rómskych komunítmarginalizovaných rómskych komunítmarginalizovaných rómskych komunít    
 

Projekt bol zameraný na účinnú obhajobu kvalitnej predškolskej prípravy a rovnosti príležitostí 

pre rómske deti za účelom následného zvýšenia ich školskej úspešnosti na základnej škole 

a na elimináciu existujúcich predsudkov a stereotypov voči nim. Realizoval sa formou rôznych 

vzdelávacích aktivít z uvedených tematických okruhov: 

� Vytvorenie primeraného učebného 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:Grantová organizácia:Grantová organizácia:Grantová organizácia:    World Forum Foundation  

Redmond, USA 

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

Výška grantu:Výška grantu:Výška grantu:Výška grantu:    2 000 USD 

Koordinátor projektu: Koordinátor projektu: Koordinátor projektu: Koordinátor projektu:     Eva Končoková 

Partneri:Partneri:Partneri:Partneri:    � Miestne zastupiteľstvá 

� Materské školy 

� Základné školy 

� Špeciálne základné školy  

Účastníci projektu:Účastníci projektu:Účastníci projektu:Účastníci projektu:    � Rodičia a deti z rómskych komunít   

� Učitelia materských, základných a špeciálnych základných škôl  

    

2. Certifikácia učiteľov materských aCertifikácia učiteľov materských aCertifikácia učiteľov materských aCertifikácia učiteľov materských a    základných škôl základných škôl základných škôl základných škôl –––– Kvalita  Kvalita  Kvalita  Kvalita 

predprimárneho apredprimárneho apredprimárneho apredprimárneho a    primárneho vzdelávania  primárneho vzdelávania  primárneho vzdelávania  primárneho vzdelávania  ---- Quality Early Educa Quality Early Educa Quality Early Educa Quality Early Education tion tion tion 

programprogramprogramprogram 

 
Zámerom projektu je zvýšenie kvality predprimárneho a primárneho vzdelávania, certifikácia 

profesijného rozvoja učiteľov materských a základných v súlade s medzinárodnými 

vzdelávacími štandardami Medzinárodnej Asociácie Krok za Krokom. Projekt sleduje 

vytvorenie komplexného systému merania kvality vo vzdelávacom systéme. 

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

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

Výška grantu:Výška grantu:Výška grantu:Výška grantu:    6 000 USD 

Koordinátor projektu: Koordinátor projektu: Koordinátor projektu: Koordinátor projektu:     Peter Repiský 

Účastníci projektu:Účastníci projektu:Účastníci projektu:Účastníci projektu:    Učitelia materských a základných škôl 

    

    

3. EUROPEACE 2 EUROPEACE 2 EUROPEACE 2 EUROPEACE 2 –––– EUROpean Project for EUROpean Project for EUROpean Project for EUROpean Project for Ethnic And Cultural Equality  Ethnic And Cultural Equality  Ethnic And Cultural Equality  Ethnic And Cultural Equality 

(Európsky projekt pre etnickú a(Európsky projekt pre etnickú a(Európsky projekt pre etnickú a(Európsky projekt pre etnickú a    kultúrnu rovnosť)kultúrnu rovnosť)kultúrnu rovnosť)kultúrnu rovnosť) 
 
Projekt bol orientovanýna kontinuálne pokračovanie medzinárodnej spolupráce v rámci 

partnerstva medzi Veľkou Britániou, Bulharskom, Montenegrom a Holandskom. 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 priebežná výmena informácií 

a medzinárodný seminár zameraný na budovanie kapacity interkultúrneho a celoživotného 

vzdelávania na rôznej úrovni. 
 
Grantová organizácia:Grantová organizácia:Grantová organizácia:Grantová organizácia:    European Commission 

 

Doba trvania projektu:Doba trvania projektu:Doba trvania projektu:Doba trvania projektu:    1. 1. 2008 – 28. 2. 2009 

Výška grantu:Výška grantu:Výška grantu:Výška grantu:    23 822,- Sk 

Koordinátor projektu: Koordinátor projektu: Koordinátor projektu: Koordinátor projektu:     Eva Končoková 

Partneri:Partneri:Partneri:Partneri:    The Pupil Parent Partnership LTD, Veľká Británia 

Centre for Behavioural Studies, Nórsko 

Step by Step Program, Bulharsko 

Grupa 484, Srbsko & Montenegro 

SMS Holandsko    

Cieľová skupina projektu:Cieľová skupina projektu:Cieľová skupina projektu:Cieľová skupina projektu:    Mládež ohrozená sociálnou exklúziou, vrátane rómskej populácie 
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NNNNNNNNŠŠŠŠŠŠŠŠDDDDDDDD        aaaaaaaa        rrrrrrrroooooooozzzzzzzzvvvvvvvvoooooooojjjjjjjj        ľľľľľľľľuuuuuuuuddddddddsssssssskkkkkkkkýýýýýýýýcccccccchhhhhhhh        zzzzzzzzddddddddrrrrrrrroooooooojjjjjjjjoooooooovvvvvvvv   
 

    

1.1.1.1.    Zvýšenie kvalifikačného potenciálu aZvýšenie kvalifikačného potenciálu aZvýšenie kvalifikačného potenciálu aZvýšenie kvalifikačného potenciálu a    adaptability pedagogických adaptability pedagogických adaptability pedagogických adaptability pedagogických 

pracovníkov vpracovníkov vpracovníkov vpracovníkov v    oblasti integrácie ohrozených skupín detí aoblasti integrácie ohrozených skupín detí aoblasti integrácie ohrozených skupín detí aoblasti integrácie ohrozených skupín detí a    mládeže mládeže mládeže mládeže ––––    

ProIntegra  ProIntegra  ProIntegra  ProIntegra      
    

Projekt bol zameraný na efektívne využitie pomoci Európskeho sociálneho fondu rozvíjať 

zamestnanosť podporovaním zamestnateľnosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a 

investovaním do ľudských zdrojov. V rámci projektu bol vytvorený systém širšieho 

poskytovania ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, školských inšpektorov, 

lektorov ďalšieho vzdelávania, študentov a absolventov vysokých škôl s cieľom zefektívniť 

nadobudnutú kvalifikáciu a získať adaptabilitu pre širšie uplatnenie v súčasnom edukačnom 

systéme a v školskej  praxi. Vzdelávanie prebiehalo formou dištančného interného vzdelávania 

s využitím progresívnych technológií a prostriedkov, digitálnej technológie. Obsahom 

vzdelávania boli špeciálne zamerané moduly na problematiku zlepšenia komplexného 

integrovania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Projekt bol 

spolufinancovaný Európskou úniou. 

 

Grantová organizácia:Grantová organizácia:Grantová organizácia:Grantová organizácia:    Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 

Európsky sociálny fond 

Doba trvania projektu:Doba trvania projektu:Doba trvania projektu:Doba trvania projektu:    1. 10. 2005 – 31. 10. 2008 

Výška grantu:Výška grantu:Výška grantu:Výška grantu:    3 579 680 Sk 

KoorKoorKoorKoordinátor projektu: dinátor projektu: dinátor projektu: dinátor projektu:     Eva Končoková 

Partneri:Partneri:Partneri:Partneri:    Slovenská technická univerzita, Bratislava 

Účastníci projektu:Účastníci projektu:Účastníci projektu:Účastníci projektu:    280 - učitelia z materských, základných, špeciálnych 

základných, stredných a vysokých škôl, školskí inšpektori, 

lektori ďalšieho vzdelávania, študenti a absolventi vysokých škôl 

    

    

2.2.2.2.    Učitelia ako tvorcovia zmienUčitelia ako tvorcovia zmienUčitelia ako tvorcovia zmienUčitelia ako tvorcovia zmien    

    

    
    

 

Cieľom projektu je zvýšenie kvality starostlivosti a vzdelávania detí predškolského veku 

prostredníctvom podpory pedagogických pracovníkov predškolských zariadení 

a zainteresovanie rodičov do spolupráce s učiteľkami pri individuálnom rozvoji detí v súlade 

s potrebami demokratickej spoločnosti akceptujúcej odlišnosti.  

Aktivity: 
Pre pedagogických zamestnancov predškolských zariadení: 

• Poskytnutie priebežného vzdelávania, mentoringu a odbornej podpory za účelom 

zvýšenia kvality vzdelávacej praxe. 

• Osobný a on-line (komunikácia cez internet) mentoring 

Pre rodičov: 

• Zvýšenie účasti rodiny a komunity na rozvoji a vzdelávaní detí. 
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Pre deti: 

• Zlepšenie prostredia a podmienok za účelom zvýšenie školskej úspešnosti. 

• Ponuka rôznych foriem na formovanie sociálnej a emočnej inteligencie. 

• Podpora rozvoja predpokladov a zručností detí pre celoživotné vzdelávanie 

a pôsobenie v demokratickom prostredí. 

 

Grantová organizácia:Grantová organizácia:Grantová organizácia:Grantová organizácia:    IBM Eurocoordination SAS - Global Work/Life Fund  

DobaDobaDobaDoba trvania projektu: trvania projektu: trvania projektu: trvania projektu:    1. 3. 2008 – 31. 12. 2009 

Výška grantu:Výška grantu:Výška grantu:Výška grantu:    50 342,- EUR 

Koordinátor projektu: Koordinátor projektu: Koordinátor projektu: Koordinátor projektu:     Eva Končoková 

Partneri:Partneri:Partneri:Partneri:    Medzinárodná asociácia Krok za krokom (ISSA) 
Magyarország Nonprofit Kft., Budapešť, Maďarsko 

EcPec, Maďarsko 

Účastníci projektu:Účastníci projektu:Účastníci projektu:Účastníci projektu:    Učitelia, rodičia a deti z 10 vybraných predškolských 

zariadení 

            

            

NNNNNNNNNNNNŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠDDDDDDDDDDDD            aaaaaaaaaaaa            iiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnššššššššššššttttttttttttiiiiiiiiiiiittttttttttttuuuuuuuuuuuucccccccccccciiiiiiiiiiiioooooooooooonnnnnnnnnnnnáááááááááááállllllllllllnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaa            zzzzzzzzzzzzmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaa                        

PPPPPPPPPPPPrrrrrrrrrrrrooooooooooooggggggggggggrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmm            KKKKKKKKKKKKrrrrrrrrrrrrooooooooooookkkkkkkkkkkk            zzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaa            kkkkkkkkkkkkrrrrrrrrrrrrooooooooooookkkkkkkkkkkkoooooooooooommmmmmmmmmmm            
 

1.1.1.1.    Vzdelávacie aktivity pre učiteľov materských a základných škôlVzdelávacie aktivity pre učiteľov materských a základných škôlVzdelávacie aktivity pre učiteľov materských a základných škôlVzdelávacie aktivity pre učiteľov materských a základných škôl    

 Pedagogický prístup orientovaný na dieťa a jeho využitie v práci učiteliek materských 

škôl a ďalších pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení 

 Pedagogický prístup zameraný na rozvoj osobnosti žiaka a jeho využitie v práci 

učiteľov a ďalších pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení 

 Výchova a vzdelávanie k sociálnej spravodlivosti a jej využitie v práci učiteľov 

a ďalších pedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení 

 

Doba trvania projektu:Doba trvania projektu:Doba trvania projektu:Doba trvania projektu:    1. 1. 2008 – 31. 12. 2008 

Koordinátor projektu: Koordinátor projektu: Koordinátor projektu: Koordinátor projektu:     Peter Repiský 

Účastníci projektu:Účastníci projektu:Účastníci projektu:Účastníci projektu:    Učitelia materských a základných škôl 
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NNNNNNNNNNNNŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠDDDDDDDDDDDD            aaaaaaaaaaaa            vvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeejjjjjjjjjjjjnnnnnnnnnnnnáááááááááááá            zzzzzzzzzzzzbbbbbbbbbbbbiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrkkkkkkkkkkkkaaaaaaaaaaaa 
 

   

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. Tieto boli použité na voľno časové aktivity pre deti mladšieho školského 

veku zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

 

Grantová organizácia:Grantová organizácia:Grantová organizácia:Grantová organizácia:    Slovenská humanitná rada 

  

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

 

Výška grantu:Výška grantu:Výška grantu:Výška grantu:    25 206,- Sk 

 

Koordinátor projektu: Koordinátor projektu: Koordinátor projektu: Koordinátor projektu:     Jana Mackovičová 

 

Partneri:Partneri:Partneri:Partneri:    Slovenská humanitná rada 

Hypermarket Tesco Žiar nad Hronom 

Účastníci projektu:Účastníci projektu:Účastníci projektu:Účastníci projektu:    � 11 dobrovoľníkov 

� deti mladšieho školského veku zo sociálne znevýhodneného 

prostredia 
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FFFFFFFFFFFFiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnččččččččččččnnnnnnnnnnnnáááááááááááá            sssssssssssspppppppppppprrrrrrrrrrrráááááááááááávvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaa            
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SSSSSSSSSSSSttttttttttttaaaaaaaaaaaavvvvvvvvvvvv            aaaaaaaaaaaa            ppppppppppppoooooooooooohhhhhhhhhhhhyyyyyyyyyyyybbbbbbbbbbbb            mmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaajjjjjjjjjjjjeeeeeeeeeeeettttttttttttkkkkkkkkkkkkuuuuuuuuuuuu            aaaaaaaaaaaa            zzzzzzzzzzzzáááááááááááávvvvvvvvvvvvääääääääääääzzzzzzzzzzzzkkkkkkkkkkkkoooooooooooovvvvvvvvvvvv            
    

    

    
    

 

 

Majetok nadácie vMajetok nadácie vMajetok nadácie vMajetok nadácie v    obstarávacích cenáchobstarávacích cenáchobstarávacích cenáchobstarávacích cenách    

 

 k 1. 1. 2008  k 31. 12. 2008  

     

1.     Softvér 59 532,00 Sk 59 532,00 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 2 254 113,20 Sk 

4.     Dopravné prostriedky 1 529 568,30 Sk 1 529 568,30 Sk 

5.     Drobný dlhodobý hmotný 

majetok 

63 152,90   Sk 44 679,00 Sk 

6.     Pozemky 425 670,00 Sk 425 670,00 Sk 

7.     Peňažné prostriedky 679 147,83 Sk 1 063 302,00 Sk 

8.     Pohľadávky 4 138 454,65 Sk 8 541 519,66 Sk 

9.     Dohadné účty aktívne 20 110,00 Sk  Sk 

     

       CELKOM:  18 011 052,28 Sk 20 621 455,16 Sk 

Záväzky nadácieZáväzky nadácieZáväzky nadácieZáväzky nadácie 

     

1.     Záväzky voči dodávateľom 20 654,00 Sk 20 463,00 Sk 

2.     Záväzky voči pracovníkom 27 688,00 Sk 297 368,00 Sk 

3.     Záväzky voči poisťovniam 2 092 500,00 Sk 31 766,00 Sk 

4.     Záväzky voči daňovému úradu 3 640,00 Sk 63 250,00 Sk 

5.     Iné záväzky 11 393,00 Sk 4 471,00 Sk 

6.     Dohadné účty pasívne 2 693 283,68 Sk 8 797 995,58 Sk 

7.     Základné imanie 200 000,00 Sk 200 000,00 Sk 

8.     Sociálny fond 2 148,54 Sk 2 575,54 Sk 

     

       CELKOM:  5 051 307,22 Sk 9 417 889,12 Sk 

Oprávky kOprávky kOprávky kOprávky k    hmotnému majetkuhmotnému majetkuhmotnému majetkuhmotnému majetku 

    

1. Softvér 0 Sk 

2. Stavby a budovy 227 906,00 Sk 

3. Stroje, prístroje a zariadenia 157 733,40 Sk 

4. Dopravné prostriedky 0 Sk 

    

 CELKOM: 358 639,40 Sk 

Výška nákladov na správu nadácieVýška nákladov na správu nadácieVýška nákladov na správu nadácieVýška nákladov na správu nadácie 

    

1. Ochrana  majetku 123 474,00 Sk 

2. Propagácia 2 500,50 Sk 

3. Prevádzka nadácie 200 347,04 Sk 

4. Cestovné náhrady  12 536,47 Sk 

5.  Mzdové náklady 308 550,00 Sk 

6. Iné náklady 46 612,46 Sk 

    

 CELKOM: 694 020,47 Sk 
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PPPPPPPPPPPPrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhhľľľľľľľľľľľľaaaaaaaaaaaadddddddddddd            pppppppppppprrrrrrrrrrrrííííííííííííjjjjjjjjjjjjmmmmmmmmmmmmoooooooooooovvvvvvvvvvvv            aaaaaaaaaaaa            vvvvvvvvvvvvýýýýýýýýýýýýddddddddddddaaaaaaaaaaaavvvvvvvvvvvvkkkkkkkkkkkkoooooooooooovvvvvvvvvvvv            
 

 
    

    

    

    

    

    

Prehľad príjmov podľa zdrojov aPrehľad príjmov podľa zdrojov aPrehľad príjmov podľa zdrojov aPrehľad príjmov podľa zdrojov a    ich pôvodu vich pôvodu vich pôvodu vich pôvodu v    Sk Sk Sk Sk –––– prehľad darov  prehľad darov  prehľad darov  prehľad darov 

presahujúcich hodnotu 10presahujúcich hodnotu 10presahujúcich hodnotu 10presahujúcich hodnotu 10    000,000,000,000,---- Sk Sk Sk Sk    
 

1. Nadácia otvorenej spoločnosti 

Baštová 5, Bratislava 

570 164,77 

 

Sk 

2. Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny   

195 910,23 Sk 

3. Ministerstvo školstva  594 173,60 Sk 

4. Open Society Institute  Budapešť 1 442 158,46 Sk 

5. Slovenská humanitná rada , Bratislava  25 206,00 Sk 

6. Úrad vlády Bratislava NFM 3 844 369,73 Sk 

7. Úrad práce Banská Štiavnica  72 281,00 Sk 

8. Pupil Parent Partnership, Londýn 23 822 Sk 

9. Príjmy z prenájmu vlastného majetku 134 872,00 Sk 

10. Kurzy pre učiteľov 62 400,00 Sk 

11. Príspevky z podielu zaplatenej dane  2 % 7 693,00 Sk 

12. Prijaté úroky z účtov nadácie 12 833,46 Sk 

    

 CELKOM: 6 985 884,25 Sk 

Prehľad výdavkov vPrehľad výdavkov vPrehľad výdavkov vPrehľad výdavkov v    členení podľa programov ačlenení podľa programov ačlenení podľa programov ačlenení podľa programov a    projektovprojektovprojektovprojektov 

    

1. ProIntegra  241 350,00 Sk 

2. Vianočná verejná zbierka 25 240,00 Sk 

3. Certifikácia učiteľov materských a základných škôl – 

Kvalita predprimárneho a primárneho vzdelávania  - 

Quality Early Education program 

109 726,80 Sk 

4. Step by Step ISSA 467 653,46 Sk 

5. Kurzy pre učiteľov 63 502,00 Sk  

6. Rovnaká Šanca 3 844 369,73 Sk 

7. Advokácia pre kvalitu a rovnosť príležitostí na 

predškolskú prípravu  detí z marginalizovaných 

rómskych komunít 

44 788,00 Sk 

8. Aktivačná činnosť 41 033,00 Sk 

9. Učitelia ako tvorcovia zmien 1 267 309,29 Sk 

10. Europeace 2 27 319,51 Sk 

    

 CELKOM: 6 132 291,79 Sk 
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SSSSSSSSSSSSpppppppppppprrrrrrrrrrrráááááááááááávvvvvvvvvvvvaaaaaaaaaaaa            nnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaddddddddddddáááááááááááácccccccccccciiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee            vvvvvvvvvvvv            ssssssssssssúúúúúúúúúúúúllllllllllllaaaaaaaaaaaaddddddddddddeeeeeeeeeeee                        
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Odmena zOdmena zOdmena zOdmena za výkon funkcie správcu nadácie aa výkon funkcie správcu nadácie aa výkon funkcie správcu nadácie aa výkon funkcie správcu nadácie a    iného orgánu ustanoveného nadačnou listinouiného orgánu ustanoveného nadačnou listinouiného orgánu ustanoveného nadačnou listinouiného orgánu ustanoveného nadačnou listinou    

Orgány NŠD ustanovené nadačnou listinouOrgány NŠD ustanovené nadačnou listinouOrgány NŠD ustanovené nadačnou listinouOrgány NŠD ustanovené nadačnou listinou    

    

Správca: Správca: Správca: Správca: Správca nadácie za výkon svojej funkcie nepoberá žiadnu finančnú ani nefinančnú  

odmenu.  

    

Správna rada:Správna rada:Správna rada:Správna rada: V hodnotenom období Správna rada NŠD, ani jej predsedníčka, za výkon svojej 

funkcie nepoberali žiadnu finančnú ani nefinančnú odmenu.  

    

Revízor: Revízor: Revízor: 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 2008.  

 

NŠD podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách v hodnotenom období v zmysle nadačnej listiny 

neustanovila žiadne ďalšie orgány nadácie.  

    

Prehľad oPrehľad oPrehľad oPrehľad o    činnosti nadačných fondov spolu sčinnosti nadačných fondov spolu sčinnosti nadačných fondov spolu sčinnosti nadačných fondov spolu s    prehľadom oprehľadom oprehľadom oprehľadom o    prostprostprostprostriedkoch nadačných fondovriedkoch nadačných fondovriedkoch nadačných fondovriedkoch nadačných fondov    

V zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách  NŠD v hodnotenom období - rok 2008 - 

nezaložila a nedisponuje žiadnym nadačným fondom.  

    

Zloženie orgánov NŠD ustanovených nadačnou listinouZloženie orgánov NŠD ustanovených nadačnou listinouZloženie orgánov NŠD ustanovených nadačnou listinouZloženie orgánov NŠD ustanovených nadačnou listinou    

Podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách v hodnotenom období - rok 2008 nenastali v zložení 

orgánov nadácie NŠD žiadne zmeny.  

 

Zmeny vZmeny vZmeny vZmeny v    nadačnej listine vnadačnej listine vnadačnej listine vnadačnej listine v    roku 2008roku 2008roku 2008roku 2008    

V zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách  NŠD v hodnotenom období neboli v nadačnej 

listine zaznamenané zmeny.   
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Projekt Rovnaká šancaProjekt Rovnaká šancaProjekt Rovnaká šancaProjekt Rovnaká šanca    
Prešovský kraj:Prešovský kraj:Prešovský kraj:Prešovský kraj:    

1) Základná škola, Bystré 347, 094 34 

2) Základná škola, Čaklov č. 495, 094 35 

3) Základná škola, Červenica č. 61, 082 07 

4) Základná škola s Materskou školou pri Šrobárovom ústave, Dolný Smokovec,059 81 

5) Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou, 094 31 

6) Základná škola internátna s Materskou školou, Ulica lesná 909/28, Humenné, 066 01 

7) Špeciálna základná škola, Jarovnice 96, 082 63 

8) Základná škola, Krížová Ves, 059 01 

9) Základná škola, Kružlová 103, 090 02 

10) Základná škola, Komenského 2, Spišský Hrhov, 053 02 

11) Základná škola, Mlynská 697/7, 091 01 Stropkov 

12) Základná škola s Materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179, 082 05 

13) Základná škola, Vikartovce č. 138, 059 19 

14) Základná škola, Zámutov č.531, 094 15 

Košický kraj:Košický kraj:Košický kraj:Košický kraj: 

15) Základná škola s Materskou školou, Budimír 11, 044 43 

16) Základná škola s Materskou školou, Hlavná 75, Hrčeľ, 076 15 

17) Základná škola , Želiarska 4, Košice – Ťahanovce, 040 13 

18) Základná škola s Materskou školou,  Školská 16, Markušovce, 053 21 

19) Základná škola, Mníšek nad Hnilcom č. 497, 055 64 

20) Základná škola, Ulica zeleného stromu 14, Rožňava, 048 01 

21) Základná škola, Ivana Krasku 342/1, Trebišov, 075 01 

Banskobystrický kraj:Banskobystrický kraj:Banskobystrický kraj:Banskobystrický kraj: 

22) Základná škola – Alapiskola, Bátka 172, 980 21  

23) Základná škola, Ul. Štúrova 12, Detva, 962 12 

24) Základná škola, Nábrežie Rimavy 457, Hnúšťa, 981 01 

25) Základná škola, Hodejov 130, 980 31 

26) Základná škola, Hodruša - Hámre 227, 966 61 

27) Základná škola s Materskou školou, Železničná 245, Jelšava 049 16 

28) Základná škola s Materskou školou, Námestie Kubínyiho 42/6, Lučenec, 984 01 

29) Základná škola s Materskou školou, Muráň, 049 01 

30) Základná škola Alapiskola, Záhradná 32, Rimavská Seč, 980 42 

31) Základná škola Mihálya Tompu, Šrobárová 12, Rimavská Sobota 

32) Základná škola, Kráľovoholská 413, Šumiac 976 71 

33) Základná škola, Telgárt 68, 976 73 

34) Základná škola F. Kazinczyho s VJM, Ul. Mierová 65, Tornaľa, 982 01 

35) Základná škola, Ulica Poľná 1, Veľký Krtíš, 990 01 

36) Základná škola, Ul. M.R.Štefánika č.17, Žiar nad Hronom, 965 01 

NitNitNitNitriansky kraj:riansky kraj:riansky kraj:riansky kraj: 

37) Základná škola, Školská 252, Beladice, 951 75 

38) Základná škola Alapiskola s VJS a s VJM, Šárovce 426, 935 52 

Bratislavský krajBratislavský krajBratislavský krajBratislavský kraj 

39) Základná škola, Plavecký Štvrtok 351, 900 68 

40) Základná škola, Ul. Hlavná 31, Záhorská Ves, 900 65 
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 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 

 Výchova k rodičovstvu pre rodičov pestúnov a iných záujemcov - 120 hodín, 

potvrdenie o akreditácii c. 1280/2007/202/1 
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Krok za krokomKrok za krokomKrok za krokomKrok za krokom    

Metodická 

príručka pre 

prácu s deťmi 

do troch rokov 

 

 

Krok za krokomKrok za krokomKrok za krokomKrok za krokom    

Metodická príručka 

pre predškolskú 

výchovu 

 

    

Krok za krokomKrok za krokomKrok za krokomKrok za krokom    

Alternatívna 

metodická 

príručka pre 

I. stupeň 

základnej školy 

      

 

 

Aplikovaný Aplikovaný Aplikovaný Aplikovaný 

výskum vo výskum vo výskum vo výskum vo 

výchove výchove výchove výchove 

aaaa    vzdelávaní vzdelávaní vzdelávaní vzdelávaní 

žiakovžiakovžiakovžiakov    

Súčasné trendy 

 

 

Učenie hrouUčenie hrouUčenie hrouUčenie hrou    

Kurz pre vysoké 

školy pripravujúce 

učiteľov 

materských 

a základných škôl 

 

    

Partnerstvo Partnerstvo Partnerstvo Partnerstvo 

školy aškoly aškoly aškoly a    rodinyrodinyrodinyrodiny 

Kurz pre 

vysoké školy 

pripravujúce 

učiteľov 

materských 

a základných 

škôl       

 

    

Príručka Príručka Príručka Príručka 

kkkk    riadeniu riadeniu riadeniu riadeniu 

pedagogickej pedagogickej pedagogickej pedagogickej 

praxe študentov praxe študentov praxe študentov praxe študentov 

učiteľstvaučiteľstvaučiteľstvaučiteľstva 

Kurz pre 

vysoké školy 

pripravujúce 

učiteľov 

materských 

a základných 

škôl 

 

 

VýchovnoVýchovnoVýchovnoVýchovno----

vzdelávací program vzdelávací program vzdelávací program vzdelávací program 

orientovaný na orientovaný na orientovaný na orientovaný na 

dieťadieťadieťadieťa    

Kurz pre vysoké 

školy pripravujúce 

učiteľov 

materských 

a základných škôl  

 

VytvárVytvárVytvárVytváranie anie anie anie 

integrovaných integrovaných integrovaných integrovaných 

triedtriedtriedtried    

Program Krok 

za krokom pre 

deti a rodiny 

      

 

 

Výchova Výchova Výchova Výchova 

aaaa    vzdelávanie vzdelávanie vzdelávanie vzdelávanie 

detí detí detí detí 

predškolského predškolského predškolského predškolského 

veku veku veku veku 

kkkk    demokraciidemokraciidemokraciidemokracii    

Príručka pre 

učiteľov a 

rodičov  

 

Výchova Výchova Výchova Výchova 

aaaa    vzdelávanie vzdelávanie vzdelávanie vzdelávanie 

kkkk    sociálnej sociálnej sociálnej sociálnej 

spravodlivostispravodlivostispravodlivostispravodlivosti    

Príručka pre 

školiteľa 
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Pre zakladatel'a a vedenie Nadácie Škola dokorán Pre zakladatel'a a vedenie Nadácie Škola dokorán Pre zakladatel'a a vedenie Nadácie Škola dokorán Pre zakladatel'a a vedenie Nadácie Škola dokorán ---- nadácia. nadácia. nadácia. 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 2008, 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 2008 a na výsledky jej hospodárenia za rok 
končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.  
 

Žiar nad Hronom, 16, apríla 2009 
Ing. Milena Korcová  
Licencia SKAU č. 392  

    
 

 

 

 


