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1) ÚVOD 

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

10.12.2009. Bola zaregistrovaná Obvodným úradom Bratislava. 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 

 

Nezisková organizácia Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. poskytuje všeobecne 

prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia 

obyvateľstva a služby v oblasti regionálneho rozvoja a zamestnanosti:  

- organizovanie seminárov, konferencií, školení, kurzov, besied, prezentácií, 

pobytových podujatí, s cieľom získania informácií o potravinách a dobrých 

stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o ich úlohe pri 

ochrane zdravia a prevencii voči ochoreniam, ich význame pre tvorbu a ochranu 

životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť, 

- organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí s cieľom získať 

spôsobilosť k vhodné potravinovému výberu, spôsobilosť k výberu zdravého  

životného štýlu, prevziať zodpovednosť za svoje zdravie,  

- spolupráca s inými subjektmi zaoberajúcimi sa uvedenou problematikou,   

  

a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných 

služieb so zameraním na informačné služby poskytované formou internetu a drobných 

tlačovín:  



- zhromažďovanie informácií a poznatkov so zameraním na zdravý životný štýl 

a výživu,  

- vytváranie a sprístupnenie informačných databáz na internete,  

informačné kampane, 

- analýzy, rozbory, prieskumy, 

- poskytovanie informácií o uvedených aktivitách s cieľom zvýšenia vedomostnej 

úrovne obyvateľstva o vhodnom potravinovom výbere a zdravom životnom štýle. 

 
Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila dňa 28.3.2013 predloženú výročnú 
správu za rok 2012.  
  

2) PREHĽAD ČINNOSTÍ VYKONANÝCH V ROKU 2012 

V priebehu roku 2012 sme sa sústredili na prípravu súťažno-vzdelávacej aktivity  

„Potravinový kolotoč“, ktorá bola určená pre všetky vekové kategórie – dospelých aj deti. 

Aktivita bola  realizovaná na 39. ročníku medzinárodného  poľnohospodársko-

potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex 2012 v Nitre (v dňoch 23.-26.8.2012), v spolupráci 

so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou. Medzinárodná 

poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex v Nitre je najväčšia výstava 

svojho druhu na Slovensku, ktorá zohráva významnú úlohu v zachovaní tradícií 

a rozvoja poľnohospodárskej a potravinárskej výroby. Agrokomplex navštívi ročne cca 

70 000 návštevníkov najmä zo Slovenska. Zúčastňujú sa jej všetky vekové skupiny - 

rodiny s deťmi, mladí aj starší ľudia. Je to jedinečné miesto, kde sa dajú pútavou 

a zábavnou formou poskytnúť základné informácie o potravinách a ich úlohe. 

 

Sústredili sme sa na témy ako:  

- význam potravín pre zdravé fungovanie ľudského tela, regionálny rozvoj, 

zamestnanosť a ochranu životného prostredia, 

- informácie uvedené na etikete potravín,  

- potravinová sebestačnosť krajiny, 

- plytvanie potravinami, 

- potravinová gramotnosť spotrebiteľov a jej vplyv na výber potravín.  

 

Pre deti boli pripravené pracovné listy, ktoré sa jednoduchou, kreatívnou a hravou 

formou venovali vyššie uvedeným témam. Deti sa do riešenia pripravených úloh púšťali 

priamo na výstave. Jednotlivé úlohy formou dialógu s nimi prechádzali naši 

spolupracovníci. Na aktivite sa zúčastnilo približne 500 detí.  

Pre cieľovú skupinu dospelí boli pripravené veľkoplošné prezentačné bannery 

s pútavým obsahom a atraktívnym dizajnom. Informačno-súťažnej aktivity sa zúčastnilo 

viac ako 3000 účastníkov veľtrhu.  

Pre zatraktívnenie prezentovaných tém mala aktivita aj súťažný prvok. Každý dospelý, 

ktorý si prešiel jednotlivé informačné bannery mal možnosť, po správnom zodpovedaní 

súvisiacich otázok, získať zlosovateľnú kartičku a súťažiť o atraktívne ceny – 



potravinové balíčky, pripravené v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou 

a potravinárskou komorou.   

 

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

stránku opotravinach.sk. V priebehu roku 2012 boli priebežne dopĺňané jednotlivé časti 

internetovej stránky, ktorých úlohou je sprostredkovať na jednej elektronickej ploche 

všetky významné témy zaoberajúce sa problematikou potravín a ich zdravotného, 

ekonomického a regionálneho významu.  

 

Na konci roku 2012 sme začali s prípravou zadefinovania 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. Tie vychádzajú aj z troch prieskumov vykonaných Centrom 

rozvoja znalostí o potravinách n.o. v priebehu roku 2011.  V tejto činnosti plánujeme 

pokračovať a rozvíjať ju v priebehu roku 2013.    

 

 

3) ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIEKA – ZHODNOTENIE 

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

účtovníctve v znení neskorších predpisov.  

Forma účtovníctva – jednoduché účtovníctvo. 

Ročná účtovná závierka za rok 2012 bola vypracovaná 10.3.2013.  
 

Príloha k výročnej správe:  

Ročná účtovná závierka 

 

4) VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 

Keďže v roku 2012 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) nebolo potrebné overovať 

účtovnú závierku audítorom.  

 

5) PREHĽAD PEŇAŽNÝCH PRÍJMOV A VÝDAVKOV 

Prehľad príjmov a výdavkov neziskovej organizácie za rok 2012 je prílohou tejto správy. 

Celkové príjmy organizácie: 7 165,99 Eur 

Celkové výdavky organizácie: 129,43 Eur 

 

Rozdelenie výdavkov:  

1. Výdavky na správu – 120,07 eur  



- správne poplatky za evidenciu na podiel. daň 2012 vo výške 55,01 eur 

- poplatky za balík služieb v banke vo výške 65,01 eur  

- úrok a daň z úroku vo výške 0,05 eur 

2. Výdavky podľa druhu všeobecne prospešných služieb –  9,36 eur  

- za custom hosting opotravinach.sk vo výške 9,36 eur 

3. Výdavky spolu – 129,43 eur 

 

Konečný zostatok v pokladni k 31.12.2012:  82,11 eur  

Konečný zostatok na účte k 31.12.2012: 7046,11 eur 

Konečný zostatok spolu k 31.12.2012:   7128,22 eur 

 

Prílohy k výročnej správe:  

Výkaz o príjmoch a výdavkoch 

Výkaz o majetku a záväzkoch 

 

6) PREHĽAD ROZSAHU PRIJÍMOV V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV 

Príloha k výročnej správe: 

Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2012 

  

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 2012 priniesol posun v plnení cieľov neziskovej 

organizácie. 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. 


