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1. Úvod
Rok 2009 bol z pohľadu našej organizácie veľmi významným, nakoľko nezisková organizácia TANDEM, n.o.
bola dňa 08.09.2009, pod číslom OVVS-23861/286/2009-NO Obvodným úradom Bratislava zaregistrovaná
týmto druhom všeobecne prospešných služieb: poskytovanie všeobecne prospešných služieb najmä v oblasti
tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt zameraním na tvorbu a ochranu
životného prostredia, ochranu zdravia obyvateľstva a ochranu ľudských práv a základných slobôd:
 organizovanie kultúrnych, spoločenských podujatí, besied, stretnutí, výstav a prezentácii,
 organizovanie seminárov, školení,
 a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja vedecko-technických služieb a informačných služieb so
zameraním na informačné služby prostredníctvom internetu, poskytovanie informácií o hore
uvedených aktivitách.
Naše služby boli v roku 2009 orientované najmä pre žiakov stredných škôl, v budúcnosti nevylučujeme však ani
pomoc pre iné cieľové skupiny – vysokoškoláci, pedagógovia. Tréningy, ktoré sme uskutočnili v minulom roku,
plánujeme prezentovať širšiemu publiku ďalej. Zaujímavou výzvou bude aj pokus o prienik našich služieb na
akademickú pôdu. Plánujeme nové aktivity, ktoré vyžadujú zmenu druhu činnosti neziskovej organizácie.

2. Prehľad činností vykonávaných v roku 2009
Napriek tomu, že nezisková organizácia TANDEM, n.o. existovala v roku 2009 necelé 4 mesiace, čo výrazne
obmedzilo naše možnosti na účinnú realizáciu cieľov, dosiahli sme určité úspechy v ich napĺňaní. V roku 2009 sa
nám podarilo osloviť viaceré stredné školy. K realizácií školení došlo na strednej škole v Rimavskej Sobote. Na
školení sa zúčastnili členovia žiackej školskej rady Gymnázia Mihálya Tompu. Cieľom školenia bolo rozvíjanie
komunikačných schopností členov študentskej rady.
Koncom roka sme naplánovali aj ďalšie školenia, realizácii ktorých však došlo až v roku 2010.

3. Orgány neziskovej organizácie
V orgánoch TANDEM, n.o. nedošlo k žiadnym zmenám, členovia správnej rady a revízor zotrvali vo svojich
funkciách.
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V minulom roku správna rada zasadla dva razy. Prvý krát 14.09. 2009 v sídle neziskovej organizácie. K druhému
zasadnutiu došlo 12.12. 2009 v Komárne. Na oboch zasadnutiach bola plná účasť a na oboch boli prítomní aj
riaditeľ, aj revízor.
Správna rada prerokovala a schválila nadpolovičnou väčšinou hlasov výročnú správu neziskovej organizácie
TANDEM, n.o. za rok 2009. Revizor kontroloval výročná správa neziskovej organizácie TANDEM, n.o. za rok
2009 a nemá žiadne námietky.

4. Prehľad financií
Získané prostriedky a príjmy:
Pôžička zakladateľa..........................................................165,-€
Faktúra za službu................................................................69,-€
Použité prostriedky:
Poplatky za vedenie účtu neziskovej organizácie ..........14,20 €
Cestovné náklady............................................................53,46 €
Kancelárské potreby.........................................................8,50 €
Spolu:..............................................................................76,16 €
Náklady súvisiace so založením organizácie:...............128,35 €
Ostatné náklady:
Osobná výpomoc bola riešená formou dobrovoľníkov.
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je strata vo výške 135,51 €.
Organizácia k 31.12.2009 neeviduje základné imanie.
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5. PREHĽAD
o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2009
Názov: TANDEM, n.o.
P.č.
1.
2.

V Bratislave, dňa 01.06.2010

Zdroj

Dar Príspevok

Pôžička zakladateľa - Peter Urbán
Faktúra za službu

165 EUR

Spolu

165 EUR

Pečiatka:

Príjem

69 EUR

69 EUR
Podpis:

Pozn
.

