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Úvod
Už pri zakladaní organizácie sme si hovorili, že chceme vytvoriť taký tím, kde nikto nie je
nenahraditeľný. Aby to nestálo a nepadalo na jednom človeku. Aby sme boli rôznorodí. Aby sme sa
navzájom dopĺňali a obohacovali. Aby odchod niekoho síce znamenal stratu dôležitého prvku tej
rozmanitej celistvosti, ale aby neznamenal rozpad veľkého celku. A fungovalo to. Keď Kati odišla na
materskú dovolenku, keď Peti dostal štipendium na 10 mesiacov do Brém, keď sa Kriszta vybrala na
polroka do Nórska, alebo keď Pisti absolvoval výskumné pobyty v rôznych krajinách Európy. Ostatní
to vždy potiahli a odídenci po návrate obohatili život organizácie cennými skúsenosťami. Ťažšie to
bolo, keď rozlúčka nebola len dočasná. Odchod Zoliho a Kati z vedenia už otriasol organizáciou. Ani
Pistiho odchod zo správnej rady nebola ľahký, hoci zotrvanie v Kruhu Trénerov určite pomohlo.
Materská dovolenka Kriszty koncom roka 2015 znamenala, že v každodennom živote organizácie
zostal z piatich zakladateľov už len jeden, Peti. V roku 2017 sa aj on rozhodol, že na pol roka opustí
organizáciu, aby sa venoval svojej výskumnej činnosti na univerzite a dokončil svoju knihu. Rok 2017
bol (aj) o tom, že od marca do septembra ani jeden z pôvodnych zakladateľov nepôsobil v organizácii.
Ale organizácia neprestala fungovať. Ba dokonca fungovala veľmi dobre. Túžba o chýbajúcej
nenahraditeľnosti sa stala skutočnosťou vďaka kolegyniam, ktoré sa medzičasom pridali k tímu:
Edina Viczena, ktorej sme vedeli predĺžiť zmluvu aj po ukončení programu úradu práce, Lilla Balázs,
ktorá sa ako projektová koordinátorka stala súčasťou tímu v apríli 2017, Zsófia Voda, ktorá sa od
septembra 2017 stala projektovou asistentkou a hlavne Mária Borvák, ktorá v neprítomnosti
riaditeľa prevzala na seba neľahkú úlohu dočasného riadenia organizácie. Nebola ľahká aj preto, že
v programe Erasmus+ sa nám v roku 2017 podarilo vytvoriť cenné strategické partnerstvá
s organizáciami v Maďarsku, Česku, Poľsku, Rakúsku a Veľkej Británii a odštartovať dvoj- a trojročné
projekty. Tým sme dosiahli ďalší míľnik v živote organizácie: viacročné medzinárodné projekty. Ako
ich zvládneme, o tom bude už rok 2018.

Mgr. Péter Urbán, PhD.
riaditeľ TANDEM,n.o.
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Formálne a neformálne orgány neziskovej organizácie
v roku 2017
Formálne orgány, vyplývajúce zo zákona:


Riaditeľ:

na

poste

riaditeľa

nebola

žiadna

zmena,

funkciu

zastáva

naďalej

Mgr. Péter Urbán, PhD., v období od 1. 3. do 31. 8. 2017 bol neaktívny, jeho pozíciu prebrala
Ing. Mária Borvák na základe plnej moci


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



Správna rada: Správna rada sa rozhodla znížiť počet členov z päť na tri (od 11. 2. 2017). Odišli
dvaja členovia: Mgr. Štefan Rabec a Melania Vargha. Členovia správnej rady: Ing. Bálint Esse,
predseda, Éva Buzgó, Géza Tokár.

Organizácia prijala v roku 2017 jednu zamestnankyňu a jednu študentku ako brigádničku:


Lilla Balázs – koordinátorka od 1. apríla 2017 na polovičný úväzok, predtým bola externou
spolupracovníčkou



Žofia Vodová – od 15. 9. 2017 ako brigádnička

Neoficiálne orgány, ktoré sa riadia vnútornými predpismi organizácie:


Odborný garant: Ing. Mária Borvák. Na zastávanie funkcie je vytvorené pracovné miesto na
polovičný úväzok.



Tím Trénerov: Tím Trénerov má 11 členov.

Správna rada prerokovala a schválila nadpolovičnou väčšinou hlasov výročnú správu neziskovej
organizácie TANDEM, n. o. za rok 2017. Revízor skontroloval výročnú správu neziskovej organizácie
TANDEM, n. o. za rok 2017 a nemá žiadne námietky.
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Prehľad činností vykonávaných v roku 2017
Naša činnosť sa sústredila aj v roku 2017 hlavne na dve oblasti: školstvo a komunitný rozvoj, kde
sme ponúkali rôzne vzdelávacie aktivity pre žiakov, pedagógov, predstaviteľov mimovládnych
organizácií a dobrovoľníkov.

Chceme vedieť viac – prezentácia výsledkov
V oblasti školstva sme nadviazali na minuloročný projekt s názvom „Beszéljünk iskoláink jövőjéről!”
a urobili sme ešte ďalších päť workshopov pre dospelých i žiakov (1. Nitra, Univerzita Konštantína
Filozofa, Fakulta stredoeurópskych štúdií, 2. Galanta, 3. Komárno, Univerzita J. Selyeho, 4. Bratislava,
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 5. Čalovce, Zväz skautov maďarskej
národnosti na Slovensku). Na workshopoch sme sa s účastníkmi snažili viesť konštruktívnu diskusiu
zameranú na budúci vývoj a pedagogické, resp. obsahové záležitosti školstva. Kládli sme si hlavne
tieto otázky: Akú rolu má a bude mať škola v našej spoločnosti? Ako sa mení úloha pedagóga vo
vzdelávacom proce-

se? Učíme sa takisto,

ako pred 25 rokmi?

Ako by sme sa mali

učiť o 25 rokov? Ako

by mala vyzerať škola,

aby

a

pedagógovia chodili s

radosťou? A vôbec,

môže byť učenie sa

radostné?

workshopov

tam

žiaci

Výsledky

prezentovali

vo

sme

forme

kreatívnej

výstavy v rámci Kon-

ferencie

Okrúhleho

stola

na

Slovensku

v Nových

10.-11.

novembra

2017.

Maďarov

Zámkoch

Výstava bola kreatívnym zhrnutím všetkého, čo sme sa dozvedeli, počuli, videli od účastníkov
workshopov. Projekt sme realizovali na základe slovenskej iniciatívy Chceme vedieť viac, našimi
partnermi v realizácii boli: portál www.magyariskola.sk a Okrúhly Stôl Maďarov na Slovensku. Viac
o projekte na stránke: http://beszeljunk.magyariskola.sk/

CAPS: Children’s Access to Play in School
Jedným z našich veľkých medzinárodných projektov, ktorý sme začali realizovať na jeseň 2017, je
CAPS. V rámci neho chceme zvýšiť prítomnosť voľnej hry na školách. Výskumníci hry sa domnievajú,
že hra je základnou formou učenia sa o živote. Teória playworku hovorí, že “spoločenské, fyzické,
intelektuálne, tvorivé a emocionálne" aspekty života sa rozvíjajú prostredníctvom hry, najmä
prostredníctvom slobodne zvolenej a vnútorne motivovanej hry. Dnes je však možnosť takejto voľnej
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hry ohrozená. Dnešné deti - najmä v mestských oblastiach - majú oveľa menej prístupu k voľnej hre,
už aj ich čas je prehustený povinnosťami (krúžky, domáce úlohy a pod.), majú menej času na hranie
sa a menej slobody, pretože rodičia/dospelí to považujú za rizikové. Miestom na ovplyvnenie tejto
tendencie sú jednoznačne školy, kde deti trávia väčšinu svojho času.

Preto by školy mali byť vytvorené tak, aby mali dostatočný priestor a vhodné podmienky na voľné
hry. Na základe skúseností z Veľkej Británie, by sme chceli adaptovať ich model a vytvoriť
certifikačný systém pre hravé školy / certifikát pre Strednú Európu. Projekt trvá tri roky a na jeseň
2017 sme absolvovali prvé projektové stretnutie, kde sa partneri navzájom zoznámili.

Kam po škole? // DiNaMit // V. I. Z. // Rola triedneho učiteľa
Pokračovali sme aj v našich klasických témach. V roku 2017
sme uskutočnili štyri celodňové aktivity k téme výberu
povolania

s názvom

„Kam

po

škole?“

–

tri

pre

stredoškolákov (Komárno, Nové Zámky, Veľký Meder)
a jeden pre žiakov základnej školy (Zlatná na Ostrove).
Vzdelávanie žiackych školských rád v rámci programu
DiNaMit vstúpilo do ďalšieho ročníka, tentokrát sme
vzdelávali mladých vedúcich na strednom Slovensku
(Šahy a Rimavská Sobota). Medzi veľmi žiadané témy
patrí aj program Virtuálna Intímna Zóna, kde sa
venujeme téme, ako bezpečne používať sociálne siete
a internet všeobecne. V roku 2017 sme realizovali
program vo Veľkom Mederi. Prvý krát sme vypracovali
tréning na tému tolerancie a búranie predsudkov,
ktorý sme realizovali v Bratislave.
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Pre pedagógov sme robili jedno- a dvojdňové
tréningy

s cieľom

budovania

kolektívu

v Kráľovskom Chlmci, v Hurbanove, v maďarskom Komárome a v Šamoríne. Pokračovali sme
aj v neformálnom seminári Rola triedneho
učiteľa na Fakulte stredoeurópskych štúdií
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pre
budúcich pedagógov, kde sme so študentmi
rozoberali

skupinovú

dynamiku

a možnosti

(triedneho) učiteľa pracovať s triednym kolektívom.

Medzinárodné: NAURU Game // LEHUA // Ecofacilitátor
V medinárodnom projekte NAURU GAME sme začali spolupracovať na vytvorení online spoločenskej
hry s cieľom posilnenia občianskej angažovanosti mladých žiakov na školách a v rámci projektu
LEHUA – Learning Humanity from Animals sa snažíme aj v spolupráci so zoologickou záhradou

v Budapešti posilniť emocionálnu inteligenciu a sociálne cítenie mladých ľudí pomocou zvierat. Aj
v projekte Young Ecofacilitators je v strede pozornosti príroda: nielen zvieratá, ale celé naše životné
prostredie. So španielskymi, maďarskými a rumunskými partnermi vytvárame vzdelávací program
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pre pracovníkov s mládežou, aby vedeli pripravovať a facilitovať aktivity k téme ekologickej
zodpovednosti.

Én-Te-Ő Mi-Ti-Ők // Felszállópálya 2017 // TPSZ
V našej druhej hlavnej oblasti – komunálny rozvoj – sme tiež realizovali niekoľko vzdelávacích
aktivít: Én-Te-Ő Mi-Ti-Ők určený pe komunitných lídrov, Felszállópálya 2017 pre pracovníkov s
mládežou, ktorí aktívne pracujú so skupinami. Okrem týchto jednorázových trojdňových tréningov
sme sa zapojili aj do medzinárodného projektu Társadalmi Párbeszéd Színház, s cieľom posilniť
kultúru odovzdávania spätnej väzby v pomáhajúcich profesiách.

Labyrint 2017: týždenný tábor
Aj v roku 2017 sme boli – už po štvrtý raz – spoluorganizátormi najväčšieho festivalu leta v rámci
maďarskej menšiny žijúcej na Slovensku – Gombaszögi Nyári Tábor – kde sme boli prítomní s témami
sebapoznávania, plánovania budúcnosti a psychohygieny. V rámci festivalu sme mali vlastný stan
s celodenným programom, čajovňou a hlavne labyrintom, ktorý nám opäť postavili Anita a Péter
Halász.

Výskum o dobrovoľníctve a ďalšia časť „Životných príbehov“
Okrem vzdelávacích, poradenských a kultúrnych aktivít sa k našej činnosti – podľa štatútu – patrí aj
výskumná a vydavateľská činnosť. Obidvom formám aktivít sme sa venovali aj v roku 2017. Výskum
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sme realizovali v oblasti dobovoľníctva, kde sme boli zvedaví, akou formou spolupracujú neziskové
organizácie na južnom Slovensku s dobrovoľníkmi. Výskum je súčasťou cezhraničnej spolupráce
projektu SKHU/1601/4.1-

/155 „Volunteer”. V rámci vydava-

teľskej činnosti sme pok-

račovali v zbieraní životných prí-

behov

ľudí.

Tentokrát sme sa vybrali na

východné Slovensko do ob-

lasti Medzibodrožia. Príbehy sta-

rých ľudi sme zverejnili

v piatej časti série Životných prí-

behov. Aj v roku 2017 sme

mali

v programe

Hunor z Rumunska a Sinka Ármin

starých

EVS.

Pethő

dvoch

dobrovoľníkov

z Maďarska boli u nás 7 mesiacov od marca do októbra 2017. Úspešne sme ich zapájali do rôznych
projektov od zbierania životných príbehov, cez Labyrint 2017 až po detský festival v Komárne
(Komálom 2017), kde sme tiež boli prítomní.
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Prehľad našich hlavných aktivít podľa charakteru ponúkaných všeobecne prospešných služieb na
základe štatútu organizácie:
dátum

miesto konania

2 27.02.2017 Senec

názov programu
Nógrádi Életmesék - prezentácia
knihy
Pozsonyi és Szenci Életmesék prezentácia knihy

3 08.03.2017 Nitra

Rola triedneho učiteľa

4 14.03.2017 Bratislava

Tolerancia tréning
Virtuálna Intímna Zóna - víkendový
tréning

1 06.02.2017 Fiľakovo

počet
cieľová skupina účastníkov
dospelí

30

dospelí

57

dospelí
žiaci základných
škôl
žiaci stredných
škôl

19

študenti
žiaci stredných
škôl
žiaci stredných
škôl
žiaci stredných
škôl

19

10 16.05.2017 Komárno

Rola triedneho učiteľa
Tréning k téme výberu povolania - 1.
časť
Virtuálna Intímna Zóna - jednodňový
tréning
Tréning k téme výberu povolania - 2.
časť
Kam po škole? - tematický deň k téme
výberu povolania

študenti

80

11 25.05.2017 Komárno

Én-Te-Ő, Mi-Ti-Ők - tréning

14

12 30.05.2017 Komárno

III. Komálom Festival Detí

študenti, dospelí
žiaci základných
škôl

13 13.07.2017 Gombasek

Labyrint 2017

dospelí

200

14 28.08.2017 Tomášov

dospelí

14

15 29.08.2017 Komárno

Teambuilding pre skautov
Budovanie kolektívu pre pedagógov,
Feszty Árpád Általános Iskola,
Komárom, Maďarsko

dospelí

55

16 30.08.2017 Somorja

Život je hra workshop

dospelí

17

Kráľovský
17 01.09.2017 Chlmec

Budovanie kolektívu pre pedagógov,
ZŠ Kráľovský Chlmec
Budovanie kolektívu pre pedagógov,
ZŠ Hurbanovo

dospelí

27

dospelí

27

Gímesi Művelődési Tábor
Kam po škole? - tematický deň k téme
20 11.10.2017 Zlatná na Ostrove výberu povolania
Kam po škole? - tematický deň k téme
21 19.10.2017 Šamorín
výberu povolania
DiNaMit 2017 - tréning pre vedúcich
22 25.10.2017 Rimavská Sobota ŽŠR

študenti
žiaci základných
škôl
žiaci stredných
škôl

50

dospelí

14

23 30.10.2017 Komárno

Felszállópálya 2017 - tréning

dospelí

14

25 10.11.2017 Nové Zámky

Kam po škole? - tematický deň k téme
výberu povolania
Beszéljünk iskoláink jövőjéről! výstava

žiaci stredných
škôl
žiaci stredných
škôl

26 15.11.2017 Nové Zámky

Kam po škole? - tematický deň k téme
výberu povolania

27 16.11.2017 Šahy

DiNaMit 2017 - jednodňové školenie

28 23.11.2017 Rimavská Sobota

DiNaMit 2017 - jednodňové školenie

žiaci stredných
škôl
žiaci stredných
škôl
žiaci stredných
škôl

29 23.11.2017 Komárno

LEHUA workshop

dospelí

5 17.03.2017 Veľký Meder
6 20.03.2017 Nitra
7 27.04.2017 Komárno
8 03.05.2017 Veľký Meder
9 05.05.2017 Komárno

18 01.09.2017 Hurbanovo
19 06.09.2017 Jelenec

24 03.11.2017 Šahy
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90
22

17
28
17

89

35
85

60
25
22
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10
8

Prehľad financií v roku 2017
Získané prostriedky a príjmy:
Dotácie – SPOLU .............................................................................................................................. 61 946,49 €
Úrad vlády - Kultúra národnostných menšín 2017 ................................ 9 500, 00 €
Iuventa – Program Erasmus+ ........................................................................ 10 884,86 €
Bethlen Gábor Alap (HUN) ................................................................................. 1 949,63 €
Strategické partnerstvá Erasmus+ .............................................................. 39 612,00 €
LEHUA ................................................................................................... 12 290,00 €
NAURU Game ........................................................................................ 8 082,00 €
Young Ecofacilitators ........................................................................ 4 710,00 €
CAPS ....................................................................................................... 14 530,00 €

Z poskytovania služieb................................................................................................................. 19 239, 00 €
Z podielu zaplatenej dane z príjmov ..............................................................................................233,41 €
Ostatné (dotácia na mzdy – UPSVAR)........................................................................................ 2 474,10 €
Spolu:.................................................................................................................................................... 83 893,00 €

Použité prostriedky:
Náklady súvisiace s realizáciou aktivít a poskytovaním služieb .................................... 8 618,00 €
Prevádzková réžia organizácie .................................................................................................. 45 793,00 €
Mzdy, poistné a príspevky .......................................................................................................... 18 169, 00 €
Ostatné výdavky ................................................................................................................................ 3 825, 00 €
Spolu .................................................................................................................................................... 76 405, 00 €

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami v roku 2017 je zisk vo výške 7 488,00 €
Organizácia k 31.12.2017 neeviduje základné imanie.
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Výkaz majetku a záväzkov za rok 2017

Výkaz príjmov a výdavkov za rok 2017
VÝROČNÁ SPRÁVA TANDEM,n.o. 2017

V Komárne, dňa 30.06.2018
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Podpis:

www.tandemno.sk

TANDEM,n.o.
Sídlo: 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
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