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Úvod 
 

Rok 2015 priniesol hlavne niekoľko personálnych zmien a noviniek do života organizácie.  Po 

odchode dvoch z piatich zakladateľov sme čelili výzve, ako ich nahradiť. Rozhodli sme sa pre 

personálnu obnovu správnej rady: z troch členov sme ju rozšírili na päť, z čoho štyria sú noví 

členovia. Po konzultácii s Okresným úradom Nitra sme aktualizovali aj štatút organizácie. Potom 

sme prvýkrát prijali aj dvoch dobrovoľníkov cez Európsku dobrovoľnícku službu (EVS), ktorí boli 

u nás pol roka. V lete sme uskutočnili tréning trénerov a vybrali sme piatich nových kandidátov do 

nášho Tímu Trénerov. No a na konci roka odišla naša odborná garantka Krisztina Molnár na 

materskú dovolenku a jej miesto obsadila doterajšia externá spolupracovníčka Mária Borvák. 

Personálne zmeny nebrzdili činnosť organizácie, práve naopak: nové tváre priniesli nový elán. 

Prišla aj nová téma, ktorej sme sa venovali v tomto roku: enterpreneurship pre stredoškolákov. 

Počas roka sme spravili inšpiratívne tréningy pre žiakov stredných odborných škôl v téme 

enterpreneurshipu aj za hranicami (Rumunsko, Ukrajina, Srbsko, Maďarsko) a týždenný tábor pre 

60 žiakov a 18 pedagógov. 

Ale nezabudli sme ani na naše „staré témy“, takže aj v roku 2015 sme uskutočnili programy v téme 

výberu povolania – „Kam po škole?“ sme mali na piatich školách, čo je náš doterajší rekord –, robili 

sme metodické workshopy pre pedagógov, ale pokračovali sme aj v zbieraní životných príbehov 

starých ľudí, ktoré sme vydali v knižke. Čo všetko viac sme ešte v roku 2015 robili, sme zhrnuli 

v kapitole Prehľad činností vykonávaných v roku 2015. 

Aký bol teda rok 2015 v TANDEM-e? Rok veľkých zmien a inovovania v štruktúre organizácie 

s účelom skvalitnenia fungovania a ponúkaných služieb. Či sa nám to podarilo, ukážu nasledujúce 

roky. 

 

Mgr. Péter Urbán, PhD. 

riaditeľ  TANDEM,n.o. 
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Formálne a neformálne orgány neziskovej organizácie 

v roku 2014  

Aby to bolo prehľadné rekapitulujme, k akým zmenám došlo v organizácii TANDEM, n.o. v roku 

2015.  

Formálne orgány, vyplývajúce zo zákona  

 Riaditeľ: na poste revízora žiadna zmena, funkciu zastáva naďalej Mgr. Péter Urbán, PhD. 

Zmenila sa len adresa štatutára (z Husiná 109, 985 42 na Vnútorná okružná 176/9, 945 01 

Komárno). 

 Revízor: na poste revízora žiadna zmena, funkciu zastáva naďalej Tímea Till 

 Správna rada: Najväčšie zmeny sa udiali v správnej rade, pretože z troch členov sa rozšírila 

na päť členov. Od 11. 9. 2015 má správna rada päť členov: Mgr. Štefan Rabec, predseda, Éva 

Buzgó, Géza Tokár, Ing. Bálint Esse, Melania Vargha 

V minulom roku správna rada zasadla dva razy. Na všetkých zasadnutiach bola plná účasť a boli 

prítomní aj riaditeľ, aj revízor. 
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Neoficiálne orgány, ktoré sa riadia vnútornými predpismi organizácie: 

 Odborný garant: na poste odborného garanta vystriedala Krisztinu Molnár, ktorá odišla na 

materskú dovolenku Mária Borvák, naša doterajšia externá koordinátorka. 

 Externí spolupracovníci: do tímu pribudla Eszter Szabó (od marca 2015) 

 Tím trénerov: odišli Erika Zachar a Krisztina Molnár, obidve na materskú dovolenku. 

 

 

 

Správna rada prerokovala a schválila nadpolovičnou väčšinou hlasov výročnú správu neziskovej 

organizácie TANDEM, n. o. za rok 2015. Revízor kontroloval výročnú správu neziskovej organizácie 

TANDEM, n. o. za rok 2015 a nemá žiadne námietky.  
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Prehľad činností vykonávaných v roku 2015 

Aj v roku 2015 sme ponúkali semináre, školenia pre rôzne cieľové skupiny a v rôznych témach. 

Naše aktivity sa dajú zahrnúť na tri hlavné oblasti: 

1. Neformálne vzdelávanie v oblasti školstva (od základných škôl až po vysoké školy) 

2. Rozvoj komunít a organizácií 

3. Výber povolania a plánovanie budúcnosti 

Kým prvé dve oblasti sú vymedzené na základe cieľovej skupiny, tretia oblasť je tematickou 

oblasťou. Keďže vedomé plánovanie budúcnosti je našou prierezovou témou, všetky aktivity v tejto 

téme tvoria jednu osobitnú kategóriu. 

 

 

 

Ak by sme chceli kategorizovať naše aktivity podľa tém, tak vyzerajú nasledovne: 

1. Rozvoj organizácií a komunít 

2. Tematické tréningy 

3. Výber povolania a plánovanie budúcnosti 

4. Sebapoznávanie 

 

 

20%

57%

23%

Rozdelenie uskutočnených tréningov 
v roku 2015 podľa oblastí

Rozvoj komunít a organizácií

Neformálne vzdelávania v oblasti školstva

Výber povolania a plánovanie budúcnosti
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Prehľad našich hlavných aktivít podľa troch oblastí: 

Oblasť Názov programu Miesto konania 
Cieľová skupina 
podľa veku 
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Dinamitportál - portál pre žiacke školské rady - žiaci stredných škôl 

Rola triedneho učiteľa - seminár na UKF v Nitre Nitra študenti 

Workshop Život je hra  Dolný Štál pedagógovia 

Workshop Život je hra  Gabčíkovo pedagógovia 

Workshop Život je hra  Svodín pedagógovia 

Virtuálna Intimná Zóna - vzdelávanie v oblasti 
bezpečného používania internetu 

Rimavská Sobota žiaci základných škôl 

Virtuálna Intimná Zóna - vzdelávanie v oblasti 
bezpečného používania internetu 

Rimavská Sobota žiaci stredných škôl 

Rozvoj podnikateľských zručností Kravany nad Dunajom žiaci stredných škôl 

Rozvoj podnikateľských zručností Košice žiaci stredných škôl 

Rozvoj podnikateľských zručností Zenta (Srbsko) žiaci stredných škôl 

Rozvoj podnikateľských zručností Bečej (Srbsko) žiaci stredných škôl 

Rozvoj podnikateľských zručností Dunajská Streda žiaci stredných škôl 

Rozvoj podnikateľských zručností Deva (Rumunsko) žiaci stredných škôl 

Rozvoj podnikateľských zručností 
Sfantu Gheorghe 
(Rumunsko) 

žiaci stredných škôl 

Rozvoj podnikateľských zručností 
Miercurea Ciuc 
(Rumunsko) 

žiaci stredných škôl 

Rozvoj podnikateľských zručností 
Cluj Napoca 
(Rumunsko) 

žiaci stredných škôl 

Rozvoj podnikateľských zručností Lendava (Slovinsko) žiaci stredných škôl 

Rozvoj podnikateľských zručností Pécs (Maďarsko) žiaci stredných škôl 

Rozvoj podnikateľských zručností Pécs (Maďarsko) dospelí 

Teambuilding pre učiteľov Veľké Ludince dospelí 

Virtuálna Intímna Zóna - 
tréning v téme bezpečného používania 

internetu prebehol v Rimavskej Sobote, 

v Reformovanom cirkevnom gymnáziu 

M. Tompu, kde sme mohli pracovať so 

žiakmi Žiackej školskej rady. Ich úlohou 

bolo nielen sa zoznámiť s témou 

tréningu, ale multiplikovať svoje nové 

znalosti v rámci projektu, ktorý 

organizovali na vlastnej škole. Môžeme 

konštatovať, že bol jedným 

z najúspešnejších projektov, kde sme sa 

stretli s obrovskou angažovanosťou 

študentov. Projekt bol podporený 

Nadáciou Orange. 



 

VÝROČNÁ SPRÁVA TANDEM,n.o. 2015 

Labyrint: týždenný tábor – v rámci najväčšieho festivalu leta v rámci maďarskej 

menšiny žijúcej na Slovensku – Gombaszögi Nyári Tábor – sme uskutočnili aj v tomto roku 

celotýždenný program s témami sebapoznávania, plánovania budúcnosti a psychohygieny. V rámci 

tohto programu sa nám podarilo už druhý krát privítať také známe osobnosti ako prof. Dr. Bagdy 

Emőke, alebo Pál Feri.  

 

Oblasť Názov programu Miesto konania 
Cieľová skupina 
podľa veku 
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 Labirintus Udvar - Labyrint: týždenný tábor 

Krásnohorské 
Podhradie 

dospelí 

Workshopy na deň detí v rámci programu Komálom Komárno 
dospelí, žiaci 
základných škôl 

Életmesék - Rozprávky zo života, publikácia Rimavská Sobota dospelí a seniori 

Rozvoj organizácie pre Nadáciu Pálferi Budapešť dospelí 

T4T: Tréning trénerov 
Kravany nad 
Dunajom 

dospelí 

Közösség ereje - Sila komunity - výskum - dospelí 

Adventný workshop v Komárne Komárno žiaci základných škôl 

Rozvoj organizácie Študentskej siete Bátorové Kosihy dospelí 
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Oblasť Názov programu 
Miesto 
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i Kam po škole? - celodňový program v téme výberu povolania 
Lendava 
(Slovinsko) 

žiaci základných 
a stredných škôl 

Kam po škole? - celodňový program v téme výberu povolania Šamorín 
žiaci stredných 
škôl 

Kam po škole? - celodňový program v téme výberu povolania Nové Zámky 
žiaci stredných 
škôl 

Metodické workshopy pre pedagógov v téme plánovania budúcnosti 
pre pedagógov 

Šamorín dospelí 

Kam po škole? - celodňový program v téme výberu povolania 
Komárno 

žiaci stredných 
škôl 

Kam po škole? - celodňový program v téme výberu povolania 
Mužla 

žiaci základných 
škôl 

Tréning žiakov v téme plánovania budúcnosti Komárno 
žiaci stredných 
škôl 
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Bolo nám veľkou cťou, že našu činnosť v téme výberu povolania znovu ocenila Euroguidance 

centrum v osobe Jozefa Detka a Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu 

(SAAIC): 

„Vážený pán riaditeľ, 

dovoľte poďakovať Vám a Vašej neziskovej organizácii TANDEM za dlhoročné a úspešné aktivity v 

oblasti kariérového poradenstva, kariérového vzdelávania a podpory kariérového vývinu žiakov 

základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, najmä na území južného 

Slovenska. Predmetné aktivity významným spôsobom prispievajú k zlepšovaniu ich východiskovej 

situácie vo vzdelávaní a neskoršom uplatnení na trhu práce. Verím, že svoje aktivity v prospech 

tejto cieľovej skupiny budete môcť rozvíjať aj v nasledujúcom období.” 

 

Bližšie informácie o našej činnosti a fotodokumentácie sú dostupné na webstránke 

www.tandemno.sk. 

http://www.tandemno.sk/
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Prehľad financií 

 

Získané prostriedky a príjmy: 

Dotácia od domácej a zahraničnej štátnej nadácie ...................... 19 388, 00 € 

Z poskytovania služieb ............................................................................ 45 915, 00 € 

Z podielu zaplatenej dane z príjmov ........................................................ 423,00 € 

Spolu: .............................................................................................................. 65 423, 00 € 

 

Použité prostriedky: 

Náklady súvisiace s poskytovaním služieb ...................................... 32 260,00 € 

Prevádzková réžia organizácie ............................................................. 21 705,00 €  

Mzdy, poistné a príspevky ....................................................................... 3 704, 00 € 

Sociálny fond ................................................................................................. 1 854, 00 € 

Spolu ............................................................................................................... 59 523, 00 € 

 

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami  

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je zisk vo výške 5 900,00 € 

 

Organizácia k 31.12.2015 neeviduje základné imanie.  

 
AUDIT 
 
V rámci národného projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 
„Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými 
organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO“ sme požiadali o bezplatný audit, ktorý sme aj 
dostali. Správu nezávislého audítora viď ďalej.  
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Výkaz majetku a záväzkov za rok 2015 
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Výkaz príjmov a výdavkov za rok 2015 

 

 

V Komárne, dňa 29.06.2016                      Podpis:      
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TANDEM,n.o. 

Adresa: Mesačná 521/10, 945 01 Komárno 

Kancelária: Dunajské nábrežie 12, 945 01 Komárno 

Tel: +421 907 509 619 / E-mail: tandemno@tandemno.sk 

Web: www.tandemno.sk / Facebook: www.facebook.com/tandemno 

mailto:tandemno@tandemno.sk
http://www.tandemno.sk/
http://www.facebook.com/tandemno

