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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 2011 

Nezisková organizácia Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. spravuje 

internetovú stránku www.opotravinach.sk. V priebehu roku 2011 boli napĺňané dve 

základné časti internetovej stránky (jedlo-veda a jedlo-témy), ktorých úlohou je 

sprostredkovať na jednej elektronickej ploche všetky významné témy zaoberajúce sa 

problematikou potravín a ich zdravotného, ekonomického a regionálneho významu. 

Následne na 5. rokovaní správnej rady neziskovej organizácie bola prijatá úloha 

týkajúca sa prípravy základných materiálov vhodných pre využitie na vzdelávanie 

o potravinách na základných školách, ktoré budú voľne prístupné na našej internetovej 

stránke (termín do konca roku 2012).        

 

So stanovenou úlohou úzko súvisia tri dotazníkové prieskumy, ktoré nezisková 

organizácia Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. vykonala v priebehu roku 2011:  

   

1. elektronický dotazníkový prieskum, ktorého účelom bolo poskytnúť odborníkom vo 

vzdelávaní priestor na reflexiu výchovy o potravinách a výžive v základných školách na 

celom území SR - analyzovať súčasnú rolu primárneho školského vzdelávania pri 

budovaní potravinovej spôsobilosti ako základnej kompetencie detí vo veku 6 až 14 

http://www.opotravinach.sk/


rokov. O účasť na elektronickom prieskume boli požiadané všetky základné školy 

pôsobiace na území Slovenskej republiky. Do prieskumu sa zapojilo 206 základných 

škôl.  

 

2. dotazníkový prieskumu, ktorého účelom bolo zistiť úroveň vedomostí detí vo veku 6 – 

9 rokov (I. stupňa  základných škôl) o potravinách v nasledovných témach: význam 

potravín, čo potraviny obsahujú, výživové potreby nášho tela, bezpečnosť potravín – do 

prieskumu boli zapojené dve základné školy: ZŠ za kasárňou v Bratislave, ZŠ Fatranská 

14, Nitra. Celkovo sa do prieskumu zapojilo 241 detí. Dotazník bol riešený jednoduchou 

a zábavnou formou -  deti mali potvrdiť správnosť alebo nesprávnosť ponúknutého 

tvrdenia. Po ukončení dotazníka, boli všetky otázky s deťmi opätovne prejdené a 

spoločne správne zodpovedané. Takto nastavené dotazovanie nasplnilo zároveň aj 

vzdelávaciu funkciu.   

 

3. prieskum učebníc I. a II. stupňa základných škôl so zameraním na preberané témy, 

týkajúce sa vzdelávania v oblasti potravín a výživy.  

  

Vykonané prieskumy budú v priebehu roku 2012 využité na zadefinovanie balíčka 

minimálnych znalostí a zručností o potravinách a ich zdravotnom, ekonomickom, 

sociálno-spoločenskom a kultúrnom význame pre deti vo veku 5-14 rokov (materské a 

základné školy) podľa tematických kategórií, otvorenie verejnej diskusie pre podporu 

všeobecného konsenzu pri pohľade na stanovené potravinové kompetencie pre deti vo 

veku 5 – 14 rokov a diskusiu si so štátnymi autoritami pri podpore vytvorenia národného 

štandardu potravinovej gramotnosti.   

  
V druhom štvrťroku 2011 sme sa sústredili na prípravu súťažno-informačného 

programu určeného pre deti, ktorý bol realizovaný na 38. ročníku Medzinárodného  

poľnohospodársko-potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex 2011 v Nitre v dňoch 18.-

21.8.2011 v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou. 

Cieľom programu bolo pútavou a zábavnou formou poskytnúť základné informácie 

o potravinách a ich úlohe pri ochrane zdravia deťom vo veku od 5 do 9 rokov. Pre deti 

sme pripravili pracovné listy, ktoré jednoduchou, kreatívnou a hravou formou ponúkli 

cieľovej skupine základné informácie z danej oblasti. Deti sa do riešenia pripravených 

úloh púšťali priamo na výstave, kde s nimi jednotlivé témy formou dialógu prechádzali 

naši spolupracovníci. Na aktivite sa zúčastnilo viac ako 300 detí.    

 

3) ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIEKA – ZHODNOTENIE 

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

účtovníctve v znení neskorších predpisov. Ročná účtovná uzávierka za rok 2011 bola 

vypracovaná 13.3.2012. 
 



4) VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ UZÁVIERKE 

Keďže v roku 2011 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 2011 je prílohou tejto správy. 

Celkové príjmy organizácie: 621 Eur 

Celkové výdavky organizácie: 529 Eur 

 

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 2011, i napriek veľmi nízkemu rozpočtu, priniesol 

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

získaným z 2 % za rok 2011 budeme môcť naplniť plány vytýčené na rok 2012. 

Ďakujeme všetkým, ktorí nám v tom pomáhali. Veľmi sa tešíme na ďalšie výzvy, ktoré 

sú pred nami, ale hlavne na množstvo mladých ľudí, ktorým naše aktivity pomáhajú 

osobnostne rásť a objavovať samých seba.  

 

 
 

 

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

Mgr. Tatiana Belová 

riaditeľ n.o. 

 

Prílohy :  

Výkaz o príjmoch a výdavkoch 

Výkaz o majetku a záväzkoch 


