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OOO   nnnaaadddáááccciiiiii   
KKttoo  ssmmee  

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.  

PPoossllaanniiee  
Podpora celoživotného vzdelávania, integrácie detí a mládeže ohrozených sociálnym 

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

VVíízziiaa  
Otvorená demokratická spoločnosť založená na vedomostiach a na všeľudských 

hodnotách.  

CCiieellee  
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 
Sila učiacej sa spoločnosti 

 
Starostlivosť 

Otvorená komunikácia 
Pozitívne vzťahy 

Komunitný prístup 
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ĽĽĽuuudddiiiaaa   vvv   nnnaaadddáááccciiiiii   
  

SSpprráávvnnaa  rraaddaa  NNŠŠDD  
Zita Baďuríková, vedúca Katedry pedagogiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského 

v Bratislave, predsedníčka 
Janka Hažírová, členka 

Štefan Porubský, Pedagogická fakulta, Univerzita M. Bela v Banskej Bystrici, člen 
 
 
 

PPrraaccoovvnnííccii  
Eva Končoková Programová  riaditeľka a správca nadácie 
Jana Mackovičová Mzdy a personalistika 

 

EExxtteerrnníí  pprraaccoovvnnííccii  
Jozefína Schmidtová Finančný manažér 
Peter Repiský Koordinátor  vzdelávacích aktivít, školiteľ 
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 Bibiána 
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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RRReeeaaallliiizzzooovvvaaannnééé   ppprrrooojjjeeekkktttyyy  

 
 
Rovnaká šanca 
 

Projekt bol 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 bolo vytvorenie podporného systému 
sociálnej integrácie rómskych žiakov, zníženie počtu segregovaných tried len s rómskymi 
žiakmi, vytvoreniu modelu integrovaného (inkluzívneho) prostredia školy.  

     Účelom projektu bolo 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 sledoval sociálnu integráciu rómskych žiakov z marginalizovaných komunít  a 
posilňoval 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 sledovalo uvedomenie si hodnoty a jedinečnosti potenciálu rómskej komunity.  
  Projekt ponúkol 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: 

Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru, 
Nórsky finančný mechanizmus a Štátny rozpočet Slovenskej 
republiky 

Doba trvania 
projektu: 

1. 1. 2008 – 31. 12. 2010 

Výška grantu: 379 120 EUR 

Koordinátor 
projektu:  

Jana Mackovičová 

Účastníci projektu: � Učitelia zo 40 základných a špeciálnych základných škôl  
� Žiaci z vybraných škôl   
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Persona Doll - 
Bábika s príbehom pre tvorbu osobnostných profilov s deťmi 
predškolského veku 
 
Zámerom projektu bolo využitie metódy na predchádzanie vytvorenia predsudkov 
a stereotypov v predškolskom veku v prostredí predprimárneho vzdelávania. Metóda Persona 
Doll je efektívnym nástrojom, ktorý deťom vo veku 3-6 rokov pomohol vysvetliť a riešiť 
situácie späté s predsudkami. Táto metóda má pôvod v USA a je značne rozšírená vo Veľkej 
Británii, Holandsku, Nemecku a na Islande.  
Tento projekt bol zameraný na poskytovanie inovačných príležitostí a propagáciu metódy 
Persona Doll  (Bábika s príbehom) prostredníctvom siete Krok za krokom. Do projektu sa  
zapojili aj Chorvátsko, Maďarsko. V rámci tejto spolupráce Nadácia Ec-Pec sprostredkovala 
zapojeným krajinám nielen metodológiu programu Persona Doll, ale poskytla i skúsenosti, 
ako tento model implementovať do vzdelávacieho systému.  
Uvedená metóda poskytla efektívnu, bezstresovú a zábavnú cestu k skvalitneniu tejto témy, 
súčasne pomohla čeliť stereotypnému a diskriminačnému mysleniu v prípade malých detí. 
Bábiky pomohli deťom vyjadriť ich myšlienky a pocity, prispeli k rozvoju kritického myslenia, 
stimulovali ich k riešeniu nespravodlivého zaobchádzania a umocnili rozvoj empatie k ľuďom, 
ktorí sú od nich nejakým spôsobom odlišní. 
Podľa výsledkov našich školení učiteľky potvrdili, že metóda ponúkla efektívny nástroj na 
veku primeranú diskusiu o témach, akými sú: rasizmus, kultúra, rodová rovnosť a iné otázky 
týkajúce sa rovnosti. Učitelia ocenili aj jej jednoduchosť a praktickosť.  
Projekt sa realizoval na 3 vybraných materských školách v Žiari nad Hronom, Detve 
a Spišskej Novej Vsi. 
 
Grantová organizácia: Ec-Pec Foundation Budapešť 

 
Doba trvania projektu: 1. 12. 2009 – 30. 11. 2010 

Výška grantu: 10 362 USD 

Koordinátor projektu:  Eva Končoková 

Cieľová skupina 
projektu: 

Učiteľky materských škôl v Žiari nad Hronom, Detve a Spišskej 
Novej Vsi 

 
 
Partnerstvo 
 
Projekt  PARTNERSTVO bol realizovaný v spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi 
a asistentmi terénnych sociálnych pracovníkov mesta Žiar nad Hronom. Cieľom projektu bola 
realizácia komunitných výchovno-vzdelávacích aktivít na podporu sociálnej inklúzie formou 
vytvorenia primeraného učebného prostredia priamo v marginalizovanej  rómskej komunite. 
Základným zámerom  bola eliminácia individuálnych deficitov rómskych detí z MRK, rozvoj ich 
kľúčových kompetencií, vytvorenie prevenčného programu na  predchádzanie sociálnej 
odlúčenosti a platformy sociálnej inklúzie. Projekt sa  realizoval v Komunitno-integračnom 
centre v Žiari nad Hronom, ktoré garantovalo posilnenie interetnickej komunikácie medzi 
rómskou komunitou a majoritou a vytvorilo platformu na postupné odstránenie existujúcich 
stereotypov a predsudkov a pochopenie vzájomných kultúrnych odlišností. Cieľovou skupinou 
boli deti predškolského veku a rodičia detí z MRK. Súčasťou aktivít projektu bol aj  spoločný 
výlet detí a ich rodičov s cieľom pomôcť deťom nadobudnúť praktické skúsenosti zo sveta 
okolo nás a upevniť ich vzťahy spoločnými zážitkami. 
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Grantová organizácia: Nadácia Orange 
 

Doba trvania projektu: Jún 2010 – September 2010 

Výška grantu: 2 200 EUR 

Koordinátor projektu:  Eva Končoková 

Cieľová skupina 
projektu: 

Deti predškolského veku 4-6 rokov 
Rodičia detí predškolského veku z MRK 
Rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálno-právnej 
ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi, 
s deťmi s nepriaznivým zdravotným stavom 

 
 
Solidarita a partnerstvo – Náš život Amáro Dživipen 
 
Projekt realizoval výchovno-vzdelávacie a osvetové aktivity na podporu sociálnej inklúzie 
pomocou vytvoreného partnerstva za účelom efektívneho využitia zdrojov medzi rómskymi a 
nerómskymi organizáciami a vytvoril platformu sociálnej inklúzie MRK v Komunitno-
integračnom centre v Žiari nad Hronom. 
Účastníkmi projektu boli: marginalizovaná rómska komunita vykazujúca znaky sociálne 
vylúčenej skupiny, deti predškolského veku 0 – 6 rokov a mladšieho školského veku a ich 
rodičia a ďalší členovia rodín.  
Veľký záujem o účasť v projekte prejavili hlavne rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia 
sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi, rodiny s deťmi 
s nepriaznivým zdravotným stavom a rizikové skupiny detí a žiakov z MRK do ukončenia 
základného vzdelania s problémami prospechu, školskej dochádzky a správania v základnej 
škole,  závislí na drogách, alkohole a inak závislí. 
 
Grantová organizácia: Úrad vlády SR 

Doba trvania projektu: September 2010 – December 2010 

Výška grantu: 4 900 EUR 

Koordinátor projektu:  Eva Končoková 

Cieľová skupina 
projektu: 

Deti predškolského veku 4-6 rokov 
Rodičia detí predškolského veku z MRK 
Rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálno-právnej 
ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi, 
s deťmi s nepriaznivým zdravotným stavom 

 
 

Prelomenie kruhu násilia - Daphne III. - Breaking the Cycle of 
Violence  
 
Projekt bol realizovaný v spolupráci s mimovládnymi organizáciami Pupil Parent Partnership 
Ltd., Veľká Británia, Utamara, Nemecko a Step by Step program Foundation, Bulharsko. 
Projekt bol zameraný na získanie názorov, skúseností s domácim násilím na vytvorenie 
prevenčných techník na predchádzanie domáceho násilia, páchaného na deťoch/žiakoch a 
ženách. 
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Aj keď k skúmanej problematike existuje rozsiahla literatúra záverečná publikácia bude 
pôsobiť ako katalyzátor pre proces interaktívnej komunikácie medzi autormi a ďalšími 
odborníkmi, ktorí sa rozhodnú ju používať.  
Prostredníctvom  grantu Európskej komisie z programu Daphne III. sa vypracovali 
vzdelávacie balíčky pre odborníkov pracujúcich s problematikou domáceho násilia v Európe.   
Informácie z každej krajiny boli získané aj od iných ako zúčastnených mimovládnych 
organizácií. V rámci projektu sa nadviazali kontakty s verejnými inštitúciami, ktoré majú 
bohaté skúsenosti s problematikou domáceho násilia, ako sú univerzity, polícia, súdy a 
verejnoprávne organizácie. Postupy v rámci projektu dokázali že je možné rozoznať princípy, 
ktoré riadia konanie a reakcie viacerých inštitúcií pracujúcich s problematikou domáceho 
násilia a  identifikovali sa princípy na zjednodušený prenos vedomostí a skúseností do 
rôznych prostredí, v ktorých je potrebný.  
Kolektívne skúsenosti, percepcie a úvahy sú naplnené postrehmi, začleňovaním a praktickou 
užitočnosťou.  
 
Grantová organizácia: European Commission 

 
Doba trvania projektu: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2010 

Výška grantu: 15 466 EUR 

Koordinátor projektu:  Eva Končoková 

Partneri: The Pupil Parent Partnership LTD, Veľká Británia 
Step by Step Programe Sofia, Bulharsko 
Utamara, Nemecko 

Cieľová skupina 
projektu: 

Mládež ohrozená sociálnou exklúziou 

 
 
Vzdelávanie na vidieku medzi globálne aktívnym občianstvom a 
potravinovou bezpečnosťou – Rural Education between global 
active citizenship and food security 
 

Zámerom tohto medzinárodného projektu bolo vzdelávanie z aspektu propagácie 
udržateľného rozvoja na vidieku a aktívnej občianskej pomoci    rozvojovým krajinám v 
oblasti potravinovej sebestačnosti. 
V rámci projektu Nadácia škola dokorán spolupracovala s mimovládnymi organizáciami  v 
Európe (Estónsko, Maďarsko, Taliansko, Slovensko, Wales (UK)), Latinskej Amerike (Ekvádor 
a Peru) a Afrike (Senegal a Tanzánia).  
Projekt vychádzal zo skutočnosti, že napriek tomu, že je téma udržateľného rozvoja  v oblasti 
vidieka čoraz naliehavejšia, učebné osnovy vzdelávacích inštitúcii jej nevenujú dostatočný 
priestor. Pritom sa téma dotýka súladu poľnohospodárstva so zákonitosťami prírody, ochrany 
prírody, reálnych hrozieb ovplyvňujúcich životné prostredie, úroveň poľnohospodárstva,  
kvality potravín  a kvality života ľudí. Mnohé z týchto vecí už nie sú len hrozbou,  ale 
súčasnou realitou aj na Slovensku. Na obdobu rozsiahlych záplav a zničenú úrodu na poliach 
nepamätajú ani ľudia z najstaršej generácie. Nadácia škola dokorán chcela projektom osloviť 
najmä mladých ľudí na stredných a vysokých školách a priniesť im informácie domácich 
a zahraničných odborníkov o tom, prečo je dôležité chrániť prírodu a prečo by sa malo 
zmeniť myslenie ľudí.   
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Grantová organizácia: FOCSIV - Volontari nel mondo, Taliansko 
 

Doba trvania projektu: 28. 2. 2010 – 28. 2. 2011 

Výška grantu: 46 600 EUR 

Koordinátor projektu:  Eva Končoková 

Partneri: ACRA, Taliansko 
WEA, Wales, UK 
Sazani Associates, Wales, UK 
AIAB, Taliansko 
ICEI, Taliansko 
CAST, Taliansko 
CELIM BG, Taliansko 
CEE, Ekvádor 
CCP, Peru 
FONGS, Senegal 
NTRC, Tanzania 
LDF, Tanzania 

Cieľová skupina 
projektu: 

Mládež, žiaci a učitelia stredných škôl, študenti a učitelia  
vysokých škôl, mimovládne organizácie, rôzne vzdelávacie 
inštitúcie  

 
 
Integration and Diversity in Education in Europe - 
Integrácia a rôznorodosť vo vzdelávaní v Európe  
 
Projekt priamo podporil ciele EÚ pri tvorbe európskej identity, ktorá rešpektuje kultúrnu 
rôznorodosť a spoločné hodnoty EÚ vrátane tolerancie, vzájomného porozumenia medzi 
európskymi občanmi, kde každá trieda je miestom rôznych pohlaví, socio-ekonomických 
skupín, materinských jazykov a učebných štýlov. 
Projekt uplatnil komunikatívny a spoluúčastnícky prístup k  získaniu názorov občanov 
a poskytol im príležitosti pre vzájomnú interakciu s politikmi a odborníkmi na vzdelávanie na 
miestnej, národnej a európskej úrovni. Na lokálnej úrovni zapojil učiteľov, rodičov, 
predstaviteľov mimovládnych organizácií a mládeže. Na stretnutiach občanov z rôzneho 
sociálneho a profesionálneho prostredia sa kládol dôraz na získanie názorov od vylúčených 
mladých ľudí a ich rodín; projekt umožnil, aby sa lokálne názory stali predmetom diskusie 
o vzdelávaní na úrovni Bruselu a vytvoril priestor ma interakciu medzi riadiacimi subjektami 
EÚ a tými, ktorí sú priamo ovplyvnení politikou EÚ. Nakoniec sa identifikoval pokrok, rozvoj 
v oblasti vzdelávania a výchovy mladých ľudí s obmedzeným prístupom ku kvalitnému 
vzdelávaniu, výsledky sa zdieľali s ostatnými, vymieňali sa získané informácie a praktické 
skúsenosti.  
 
Grantová organizácia: Open Society Foundation Londýn 

Doba trvania projektu: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2010 

Výška grantu: 27 700 EUR 

Koordinátor projektu:  Eva Končoková 

Partneri: Integrated Education Fund, Belfast – Severné Írsko 
INTERKULTURELLES ZENTRUM Vienna, Rakúsko 
LIFE – Frauen entwicklen Ökotechnik e.V. Berlin, Nemecko 
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Romanian Reading and Writing for Critical Thinking Association, 
Cluj-Napoca, Rumunsko 

Účastníci projektu: Učitelia predškolských zariadení, základných škôl 
Asistenti učiteľov  
Certifikovaní lektori programu Krok za krokom  

 
 

The development of wellbeing indicators for participatory EU 
strategy planning for Europe 2020 -  
Tvorba indikátorov blahobytu pre účasť na strategickom 
plánovaní stratégie EÚ pre Európu 2020“ 
 
Projekt prostredníctvom občianskej panelovej diskusie sa snaží reagovať na ciele EÚ pri 
meraní ekonomického rastu a stanovení indikátorov blahobytu a podnecuje  účastníkov 
k zamysleniu sa nad obsahom pojmu blahobyt a k vyjadreniu, ako ich organizácie prispievajú 
k dosiahnutiu blahobytu v ich komunitách (spoločnosti), stimuluje účastníkov k tvorbe 
aktívnych návrhov, k definovaniu pojmu blahobyt, k uvažovaniu o blahobyte aj z pohľadu 
cieľov svojich organizácií; 
Projekt sa stáva platformou pre zabezpečenie, aby sa názory komunít stali predmetom 
diskusie o indikátoroch blahobytu na úrovni Bruselu, má umožniť interakciu medzi riadiacimi 
subjektami EÚ a tými, ktorí sú priamo ovplyvnení politikou EÚ. Je zároveň iniciatívou na 
vytvorenie tradície občianskej panelovej diskusie na rôznej úrovni s cieľom podporiť hlas, 
postoje a názory aj tých občanov, ktorí sú vo verejnom živote len slabo reprezentovaní.   
V rámci projektu sa zorganizujú panelové diskusie - jednodňové stretnutia s miestnymi 
predstaviteľmi: občanmi, oficiálnymi predstaviteľmi, zástupcami mimovládnych organizácií, 
expertov z oblasti verejnej správy. Témou panelových diskusií je, ako lokálna miera 
blahobytu môže ovplyvniť a byť zahrnutá do tvorby európskej verejnej politiky, ako aj 
vytvorenie hlavných indikátorov blahobytu, ktoré by mali pomôcť pri rozhodovacích 
procesoch v politike.  
   
Grantová organizácia: Centrul pentru Politici, Rumunsko 

 

Doba trvania projektu: 1. 10. 2010 – 31. 5. 2011 

Výška grantu: 12 308,65 EUR 

Koordinátor projektu:  Eva Končoková 

Partneri: Network of Education Policy Centers (NEPC), Chorvátsko 
Účastníci projektu: Občania Detvy a Žiaru nad Hronom, poslanci na rôznej úrovni, 

zástupcovia miest a obci, štátnej správy, mimovládnych 
organizácií, vzdelávacích inštitúcii  experti z rôznych oblasti, 
mládež  

 
 

E-Learning 
 
Tento projekt bol založený na sérii medzinárodných stretnutí v partnerských krajinách  
(Veľká Británia, Slovensko, Nemecko a Bulharsko) v spolupráci s mimovládnymi  
organizáciami Pupil Parent Partnership Ltd., Veľká Británia, Step by Step program 
Foundation, Bulharsko, Youth and European Social Work Forum, Nemecko  za účelom 
rozvoja, testovania, konečnej úpravy  a prípravy šírenia výsledkov projektu. Úlohou projektu 
bolo zhromažďovať výskumné materiály,  osvedčené postupy týkajúce sa zapojenia  mladých 
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ľudí s obmedzenými možnosťami vzdelávania a zmapovania existujúcich dostupných on-line 
poskytovaných služieb v rámci ich lokality. 
Formou skupinových diskusii,  individuálnych hĺbkových a semi-štrukturovaných rozhovorov 
sa mladí ľudia s nedostatkom príležitostí a pracovnici s mládežou určili vlastné potreby a 
obsah „E-learningu“. Technologické komponenty potrebné pre tento projekt vytvorili  
profesionálni  IKT zamestnanci v spolupráci s organizáciou  špecializujúcej sa na poradenstvo 
a E-Learning. V rámci projektu sa zabezpečil softvér vyvinutý pre projekt, ktorý fungoval ako 
web-aplikácia a vykonával vzájomnú komunikáciu, sprostredkoval riešenie úloh, školenia, 
komunikáciu s učiteľmi, školenia, umožnil prístup k prezentáciám, materiálom, rôznym 
aktivitám, sprostredkoval video-konferencie, atd. Systém zabezpečil aj dostupnosť mentorov, 
facilitátorov a celkovú technickú podporu, prístup študentov, a tiež komunikáciu medzi 
správcami. 
Jednoznačný on-line nástroj odstránil potrebu pre prekladateľské nástroje. Projekt umožnil 
zvýšiť začlenenie mladých ľudí s problémami gramotnosti, jazykových kompetencii do 
študijného a pracovného procesu cez dynamické on-line fórum, ktoré obsahovalo „chat“ a 
blogy. On-line nástroj sa vytvoril najmä pre mladých ľudí ako forma elektronickej 
infraštruktúry, ktorá im umožnila prístup k najnovšej interaktívnej technológii  s videom, 
zvukom, textom  a obrazom v rámci celej Európy. 
 
Grantová organizácia: The Pupil Parent Partnership LTD, Veľká Británia 

 
Doba trvania projektu: 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011 

Výška grantu: 14 484,08 EUR 

Koordinátor projektu:  Eva Končoková 

Partneri: Step by Step Programe Sofia, Bulharsko 
Youth and European Social Work Forum, Nemecko   

Cieľová skupina 
projektu: 

Mládež s obmedzenými možnosťami vzdelávania 

 
 
Grundtvig  
Zlepšenie interkultúrneho dialógu: Dedičstvo útlaku ,   
Improving Intercultural Dialogue: Exploring the Legacy of 
Oppression  
                                          
Celkovým cieľom  projektu je preskúmať trvalé účinky historického útlaku a predsudkov 
(vrátane rasizmu, kolonializmu, patriarchátu a xenofóbie) na sociálnom vylúčení, 
interkultúrnom dialógu a komunikácie.  
Tento projekt má v úmysle porovnať prístupy vzdelávania dospelých a rad inštitúcii, ktoré 
pracujú s utláčanými skupinami v rámci Európy, a to formou združenia mimovládnej 
organizácie,  ktorá  pracuje so skupinami Rómov na Slovensku, Múzea rómskej kultúry 
zaoberajúcej  sa vzdelávaním z aspektu vylúčenia Rómov v Českej republike,  nadácie v 
Nemecku pracujúcej  so zdravotne postihnutými ľuďmi, ktorí čelia predsudkom a 
diskriminácii, mimovládnej organizácie poskytujúcej vzdelávanie z oblasti anti-diskriminácie 
a inklúzie vo Veľkej Británii a odborníka na politiku EÚ v Belgicku.  Cez také rôznorodé 
partnerstvo sa pokúsime vyčleniť podobnosti, rozdiely a  základné  princípy  vyvodených 
z priamych  skúsenosti útlaku a účinky  tohto  'odkazu' na sociálne vylúčenie a interkultúrny 
dialóg, predovšetkým na interkultúrnu komunikáciu a učenie.  
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V súlade a so zámerom podpory cieľov „Európskeho  roka  boja proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu“ tento projekt si kladie za cieľ spochybniť základné negatívne stereotypy a stigmy 
spojené s chudobou a sociálnym vylúčením. Projekt poskytne rámec pre tvorbu materiálov 
vzdelávania dospelých so zameraním na kompetencie odrážajúce kritéria a praktické nástroje 
zvýšenia vplyvu  a účinnosti interkultúrneho dialógu. Projektový prístup bude mať charakter 
tak inter ako aj transdisciplinárny. Výsledky budú prezentované prostredníctvom akcií, 
udalostí na  šírenie najlepších skúsenosti, bulletinov, spravodajcu, publikovaných rámcových 
príručiek a webovej stránky projektu.  
 
Grantová organizácia: SAAIC 

Doba trvania projektu: 1. 8. 2010 – 31. 7. 2012 

Výška grantu: 18 000 EUR 

Koordinátor projektu:  Eva Končoková 

Partneri: The Pupil Parent Partnership LTD, Veľká Británia 
Stiftung Liebenau, Nemecko  
Múzeum Rómskej kultúry, Česká republika  
EU Warehouse, Belgicko 

Cieľová skupina: 
projektu: 

Znevýhodnené skupiny ľudí, mládeže v rámci   Európy 

 
 
Projekt 
„A Good Start“ – Dobrý štart 
Projekt bol zameraný na tvorbu vzdelávacích materiálov pre profesionálny rozvoj a školenie 
učiteliek a mediátorov, sociálnych pracovníkov, učiteľov asistentov  v tematických okruchoch: 
„Vzdelávanie o rôznorodosti a vzdelávanie za sociálnu spravodlivosť  v materských školách“,   
„Mediácia, riešenie problémových situácií“, „Motivačné nástroje v práci mediátora“ 
a usporiadanie odborno-metodických seminárov  pre mediátorov, “Rodičovstvo založené na 
dôvere a príprava na školu“  pre požiadavky International Step by Step Association (ISSA), 
Budapest a Roma Oktatási Alap (Roma Education Fond), REF. 
 
Grantová organizácia: International Step by Step Association (ISSA) 

Roma Oktatási Alap (Roma Education Fund), REF 
financovaného Európskou komisiou Generálne riaditeľstvo pre 
regionálnu politiku (European Commission Directorate- General 
for Regional Policy)  

Doba trvania projektu: 2. 9. 2010 – 31. 12. 2010 

Výška grantu: 16 203 EUR 

Koordinátor projektu:  Eva Končoková 

Cieľová skupina 
projektu: 

Učiteľky materských a základných škôl, mediátori, terénne 
sociálne pracovníci, učitelia asistenti   
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Multikultúrna výchova ako nástroj sociálnej inklúzie  
 
Projekt napomáhal k tvorbe inkluzívneho multikultúrneho učebného prostredia, najmä pre 
žiakov zo sociálne znevýhodneného a kultúrne odlišného prostredia formou organizácie 
interaktívnych seminárov na sprostredkovanie tematických okruhov multikultúrnej výchovy, 
zameraných na prípravu učiteľov v oblasti výchovy k tolerancii, prevencii násilia a zvýšenie 
povedomia rodičovskej verejnosti a komunity o problematiku multikultúrneho prístupu a 
prínosov multikultúrnej spoločnosti za účelom odbúravania predsudkov a stereotypov. 
Projekt bol spojený s priebežným mentoringom  profesionálnej úrovne  ďalšieho  vzdelávania 
pedagogických pracovníkov predškolských zariadení a základných škôl a rozvíjaním 
spolupráce štátnych, verejných a samosprávnych orgánov s predstaviteľmi národnostných 
menšín s cieľom budovania partnerstiev pri eliminácii diskriminácie a netolerantných 
postojov. 
 
Grantová organizácia: Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation 

Bratislava  

Doba trvania projektu: 1. 9. 2009 – 30. 6. 2010 

Výška grantu: 2 970 EUR 

Koordinátor projektu:  Peter Repiský 

Účastníci projektu: Učitelia predškolských zariadení, základných škôl 
Asistenti učiteľov  
Certifikovaní lektori programu Krok za krokom  

 
 
Vzdelávacie 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: 

1. 1. 2010 – 31. 12. 2010 

Koordinátor 
projektu:  

Peter Repiský 

Účastníci projektu: Učitelia materských a základných škôl 
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SSStttaaavvv   aaa   pppooohhhyyybbb   mmmaaajjjeeetttkkkuuu   aaa   zzzááávvväääzzzkkkooovvv   
 

Majetok nadácie v obstarávacích cenách 
 k 1. 1. 2010  k 31. 12. 2010  
1.  Softvér 1976,10 EUR 1976,10 EUR 
2.  Stavby a budovy 222501,19 EUR 222501,19 EUR 
3.  Stroje, prístroje a zariadenia 74822,85 EUR 20234,52 EUR 
4.  Dopravné prostriedky 50772,37 EUR 50772,37 EUR 
5.  Drobný dlhodobý hmotný majetok 1483,07 EUR 1483,07 EUR 
6.  Pozemky 14129,66 EUR 14129,66 EUR 
7.  Peňažné prostriedky 63144,55 EUR 56613,61 EUR 

       CELKOM:  428829,79 EUR 367710,52 EUR 
 
 

Oprávky k hmotnému majetku 
1.  Softvér 1976,00 EUR 
2. Stavby a budovy 69472,63 EUR 
3. Stroje, prístroje a zariadenia 17712,80 EUR 
4. Dopravné prostriedky 50772,37 EUR 

CELKOM: 139933,80 EUR 
 
 

Záväzky nadácie 
1. Záväzky voči dodávateľom 1976,08 EUR 442,94 EUR 
2. Záväzky voči pracovníkom 5031,84 EUR 5952,59 EUR 
3. Záväzky voči poisťovniam 1165,05 EUR 431,27 EUR 
4. Záväzky voči daňovému úradu 919,49 EUR 1317,59 EUR 
5. Iné záväzky 68,51 EUR 0,00 EUR 
6. Dohadné účty pasívne 172250,43 EUR 149432,21 EUR 
7. Základné imanie 6638,78 EUR 66383,78 EUR 
8. Sociálny fond 133,01 EUR 136,32 EUR 

       CELKOM:  188183,19 EUR 224096,70 EUR 
 
 

Výška nákladov na správu nadácie 
1. Ochrana a zhodnotenie majetku 3519,69 EUR 
2. Propagácia účelu nadácie 1156,96 EUR 
3. Prevádzka nadácie 8645,34 EUR 
4. Odmena za výkon funkcie správcu 0,00 EUR 
5. Cestovné náhrady  454,05 EUR 
6. Mzdové náklady 8645,34 EUR 
7. Iné náklady 0,00 EUR 

CELKOM: 22421,38 EUR 
 



 19 

PPPrrreeehhhľľľaaaddd   ppprrríííjjjmmmooovvv   aaa   vvvýýýdddaaavvvkkkooovvv   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu v EUR – prehľad darov  

1. Nadácia otvorenej spoločnosti 
Baštová 5, Bratislava 

19 047,11 EUR 

2. Úrad vlády Slovenskej republiky   76 179,04 EUR 

3. SAAIC, Bratislava 14 400,00 EUR 
4. Open Society Institute,  Budapešť  12 962,40 EUR 

5. Pupil Parent Partnership, Londýn 10 138,86 EUR 

6. Open Society Institute,  Londýn 27 700,00 EUR 
7. Volontari FOCSIV, Taliansko 15 697,50 EUR 

8. Nadácia Orange , Bratislava  2 200,00 EUR 

9. CENPO Rumunsko    6 155,00 EUR 
10. Ec-Pec Foudation Budapesť   3 693,65 EUR 

11. Príjmy z prenájmu vlastného majetku  5 205,00 EUR 

12. Príspevky z podielu zaplatenej dane  2 % 2 735,42 EUR 
13. Prijaté úroky z účtov nadácie 32,06 EUR 

    
 CELKOM: 196 146,04 EUR 

    

Prehľad výdavkov v členení podľa programov a projektov 

    

1. Rovnaká šanca                                       71 279,04 EUR 

2. Persona Doll 4 481,51 EUR 

3. Multikultúrna výchova    2 310,59 EUR 

4. Daphne III. Projekt  1 250,00 EUR 

5. Step by Step  13 361,84 EUR 

6. Kurzy pre učiteľov 642,00 EUR 
7. Rural Education 21 217,90 EUR 

8. IDEE 27 200,33 EUR 

9. E-Learning 11 129,45 EUR 

10. Partnerstvo – Orange       2 200,57 EUR 
11. Solidarita a partnerstvo    4 555,80 EUR 

12. Improving Intercultural Dialoque – Grundtving 783,45 EUR 

13. A Good Start  - Dobrý štart 8 927,75 EUR 

    
 CELKOM: 169 340,23 EUR 
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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 
2010.  
 
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 2010 
- 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 2010 
nenastali v zložení orgánov nadácie NŠD žiadne zmeny.  
 
Zmeny v nadačnej listine v roku 2010 
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   

 
 
Projekt Rovnaká šanca 
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: 
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: 
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 

Nitriansky kraj: 
37) Základná škola, Školská 252, Beladice, 951 75 
38) Základná škola Alapiskola s VJS a s VJM, Šárovce 426, 935 52 

Bratislavský kraj 
39) Základná škola, Plavecký Štvrtok 351, 900 68 
40) Základná škola, Ul. Hlavná 31, Záhorská Ves, 900 65 
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AAAkkkrrreeedddiiitttooovvvaaannnééé   vvvzzzdddeeelllááávvvaaaccciiieee   aaakkktttiiivvviiitttyyy   
 

 Pedagogický prístup zameraný na rozvoj osobnosti žiaka a jeho využitie 
v práci učiteľov a ďalších pedagogických zamestnancov škôl a školských 
zariadení 

 Druh kontinuálneho vzdelávania: inovačné v celkovom rozsahu 110 hodín 
 Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu je: 25 

 Integrácia detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a jej 
využitie v práci učiteľov a ďalších pedagogických zamestnancov škôl a ďalších 
školských zariadení  

 Druh kontinuálneho vzdelávania: inovačné v celkovom rozsahu 110 hodín 
 Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu je: 25 

 Multikultúrnou výchovou k sociálnej spravodlivosti  
Druh kontinuálneho vzdelávania: inovačné v celkovom rozsahu 110 hodín 

 Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu je: 25 

 Výchova a vzdelávanie k sociálnej spravodlivosti a jej využitie v práci učiteľov 
a ďalších pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení 
Druh kontinuálneho vzdelávania: inovačné v celkovom rozsahu 110 hodín 

 Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu je: 25 
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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 
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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 
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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 zakladateľa a správnu radu Nadácie Škola dokorán 

Uskutočnila som audit priloženej účtovnej závierky s názvom Nadácia Škola dokorán so sídlom v Žiari 
nad Hronom, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2010, 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. 

Zodpovednosť vedenia nadácie za účtovnú závierku  

 
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.  

Zodpovednosť audítora  

 
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 získala primerané uistenie, že 
účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Správa audítora je uskutočnenie postupov na 
získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.  
 
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 nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri 
posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej 
závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz aby mohol navrhnúť audítorské 
postupy vhodné za daných okolnosti, nie však za účelom vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných 
kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a 
účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobilo vedenie nadácie, ako aj 
vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.  
 
Som presvedčená, že audítorské dôkazy, ktoré som získala, poskytujú dostatočné a vhodný základ pre 
moje stanovisko.  

Stanovisko  

 
Podľa môjho názoru účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a 
verný obraz finančnej situácie Nadácie Škola dokorán k 31. decembru 20 10 a výsledky jej 
hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.  
 
 
V Žiari nad Hronom, 18. mája 2011 
 

Ing. Milena Korcová      Ing. Milena Korcová 
Š. Moysesa 38/9       zodpovedný auditor 
965 O l Žiar nad Hronom      Licencia SKAU Č. 392 
 

 

 

 

 

 

 

 


