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1) ÚVOD 

Nezisková organizácia Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. vznikla dňa 

10.12.2009. Hlavným cieľom neziskovej organizácie je vyvolávať a podporovať 

spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže a dospelých na budovaní spôsobilosti 

k vhodnému potravinovému výberu, spôsobilosti k výberu vhodného životného štýlu, 

schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, uvedomelosti o význame potraviny 

pri podpore regionálneho rozvoja a zamestnanosti, uvedomelosti o význame 

potravinového výberu pre rozvoj a ochranu životného prostredia.  

 

Základné informácie o neziskovej organizácii  

Registračné číslo: OVVS-30443/305/2009-NO 

Sídlo: Záhradnícka 21, Bratislava 811 07 

Zakladateľ: Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

IČO: 45 731 322 

Štatutárny orgán:  riaditeľ – Mgr. Tatiana Belová, Sv. Jakuba 29, Bardejov 085 01 

Správna rada:  predseda - Ing. Peter Lacina, Fatranská 14, Nitra 949 01 

   Ing. Viera Francisciová, Studenohorská 33, Bratislava 841 04 

   Mgr. Mária Martincová, Jakubov č. 457, 900 63 

Dozorná rada:  predseda – Ing. Ján Király, Bauerová 34, Košice, 040 11 

   Ing. Dušan Janíček, Cukrovar 223, Sládkovičovo, 925 01   

   Ing. Viliam Kompas, Kozmonautov 8, Nitra 949 01 

 

  

2) PREHĽAD ČINNOSTÍ VYKONANÝCH V ROKU 2010 

Keďže nezisková organizácia Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. bola založená 

10.12.2009, rok 2010 bol prvým aktívnym rokom nášho fungovania.   

 

Na prvom zasadnutí správnej rady našej neziskovej organizácie boli prediskutované 

návrhy na vytvorenie internetovej stránky o potravinách www.opotravinách.sk. Pre 

zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu zámeru internetovej stránky  sme sa 

uchádzali o dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva SR v súlade 

s výnosom MP SR č. 1600/2009-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR č. 

2357/2008-100 o poskytovaní dotácií na verejnoprospešné aktivity v pôdohospodárstve 

a pri rozvoji vidieka. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nám dotácia zo 

strany MP SR schválená nebola. Internetová stránka www.opotravinách.sk napriek 

tomu,  za pomoci dobrovoľníkov a priaznivcov našej neziskovej organizácie, v čiastočnej 

forme existuje od 1.11.2010. V priebehu roku 2011 bude postupne napĺňaná. 

     

http://www.opotravinách.sk/
http://www.opotravinách.sk/


V druhom štvrťroku 2010 sme sa sústredili na prípravu súťažno-informačného 

programu určeného pre deti a dospelých, ktorý bol realizovaný na 37. ročníku 

Medzinárodného  poľnohospodársko-potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex 2010 v Nitre 

v dňoch 19.-22.8.2010 v spolupráci s Úniou potravinárov Slovenska. Cieľom programu 

bolo pútavou a zábavnou formou poskytnúť základné informácie o potravinách a ich 

úlohe pri ochrane zdravia, ich postavení pri tvorbe a ochrane životného prostredia 

a vplyve na regionálny rozvoj a zamestnanosť. 

          Pre deti sme pripravili 11 pracovných listov, ktoré jednoduchou, kreatívnou a 

hravou formou ponúkli cieľovej skupine nové informácie z danej oblasti. Všetky 

pracovné listy boli prakticky zviazané do spoločného pracovného zošita. Deti sa do 

riešenia pripravených úloh nadšene púšťali priamo na výstave, kde s nimi jednotlivé 

témy formou dialógu prechádzali naši spolupracovníci. Pracovné zošity si deti mohli 

vziať domov a úlohy, ktoré nestihli dokončiť na mieste si dokončili doma so svojimi 

rodičmi. Na aktivite sa zúčastnilo viac ako 1500 detí.    

Pre cieľovú skupinu dospelých sme pripravili 11 informačných bannerov 

s pútavým obsahom a dizajnom, ktoré príťažlivým spôsobom prinášali zaujímavé 

informácie k spracovaným témam o potravinách. Táto aktivita mala aj súťažný 

charakter. Každý kto správne zodpovedal na súťažné otázky, ktoré priamo súviseli 

s obsahom uvedeným na informačných tabuliach, sa mohol zúčastniť losovania 

o atraktívne ceny. Na tejto aktivite sa zúčastnilo viac ako 1200 účastníkov podujatia. 

Pre cieľovú skupinu dospelých boli informácie o potravinách, spracované na 

informačných banneroch, sprostredkované aj formou informačného letáku. Vytlačených 

a rozdaných bolo 20 000 ks letákov.    

  

3) ROČNÁ ÚČTOVNÁ UZÁVIEKA – ZHODNOTENIE 

Nezisková organizácia viedla svoje účtovníctvo v zmysle Zákona č. 563/1991 o 

účtovníctve v znení neskorších predpisov. Ročná účtovná uzávierka za rok 2010 bola 

vypracovaná 30.3.2010 a schválená na 4. zasadnutí správnej rady neziskovej 

organizácie dňa 31.3.2011. 
 

4) VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ UZÁVIERKE 

Keďže v roku 2010 nezisková organizácia neprijala žiadne dotácie, všetky príjmy 

neziskovej organizácie neprekročili zákonom stanovenú výšku (podľa § 33 odst. 3 

zákona č. 213/1997Zb.) a suma ročného podielu prijatej dane neprekročila výšku 

33 193,92 EUR (podľa § 50 zákona o daniach z príjmu) nebola  účtovná uzávierka 

overená audítorom. 

 

5) PREHĽAD PEŇAŽNÝCH PRÍJMOV A VÝDAVKOV 

Prehľad príjmov a výdavkov neziskovej organizácie za rok 2010 je prílohou tejto správy. 



Celkové príjmy organizácie: 0 Eur 

Celkové výdavky organizácie: 0 Eur 

Celkové výdavky organizácie za rok 2009 vedené ako záväzok voči Slovenskej 

poľnohospodárskej a potravinárskej komore (ďalej len „SPPK“) v sume 85,90 EUR 

(poplatky na  založenie neziskovej organizácie - kolky a správne poplatky) boli v plnej 

výške vymazané (žiadosť o vymazanie záväzku zo dňa 8.11.2010). Dôvod: Správne 

poplatky a kolky súvisiace so založením neziskovej organizácie patria do nákladov 

zakladateľa neziskovej organizácie. Zakladateľom neziskovej organizácie Centrum 

rozvoja znalostí o potravinách n.o. je SPPK.        

 

7) STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE 

Nezisková organizácia neeviduje žiaden majetok.  

Nezisková organizácia neeviduje žiadne záväzky.   
 

8) ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGÁNOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE 

Správna rada sa neuzniesla na žiadnych zmenách v štatúte ani zložení orgánov 

neziskovej organizácie. 
 

9) ZÁVER 

Záverom možno skonštatovať, že rok 2010, i napriek nulovému rozpočtu, priniesol 

posun v plnení cieľov neziskovej organizácie. Veríme, že vďaka finančným prostriedkom 

získaným  z 2 % za rok 2010 budeme môcť naplniť plány vytýčené na rok 2011.  

 

Výročná správa bola schválená na 4. zasadnutí správnej rady neziskovej organizácie 

dňa 31.3.2010. 
 

 

 

...................................... 

Mgr. Tatiana Belová 

riaditeľ n.o. 

 

 

Prílohy :  

Výkaz o príjmoch a výdavkoch 

Výkaz o majetku a záväzkoch 

 


