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1. Úvod
TANDEM, n.o. bola zaregistrovaná dňa 08.09.2009, pod číslom OVVS-23861/286/2009-NO
Obvodným úradom Bratislava a 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.
Mottom tretieho roku existencie organizácie TANDEM, n. o. bolo „poďme ďalej, robme ďalej“.
V duchu tohto motta sme realizovali viacero seminárov, školení pre rôzne vekové skupiny
s rôznym zameraním. V rámci hodnotenia roka 2011 sme však s radosťou konštatovali, že v roku
2011 sme v značnej miere prispeli k naplneniu nášho poslania, ktorým je
s použitím alternatívnych metód a sprostredkovaním hodnôt rozvíjať jednotlivcov, skupiny
a organizácie, a tak posilniť ich sebavedomie, sebaúctu a osobnú zodpovednosť.
2. Prehľad činností vykonávaných v roku 2011

V celom roku sme relalizovali niekoľko seminárov a školení v rámci celého územia Slovenskej
republiky pre rôzne vekové skupiny. Pre väčšiu prehľadnosť sme tieto činnosti zhrnuli v jendej
tabuľke:

Názov akcie

Zameranie

Cieľová skupina

Miesto realizácie

Gabčíkovo-skauti

teambuilding

mládež

Gabčíkovo

Plánovač cesty

vysokoškoláci

Marianum – metodický
deň
Marianum – deň „MCM“

kariérne poradenstvo,
sebapoznanie
aplikácia neformálnych
metód v školstve
kariérne poradenstvo

pedagógovia

Bratislava, Komárno,
Nitra
Komárno

stredoškoláci

Komárno

Marianum – Intrák I.

budovanie komunity

stredoškoláci

Komárno

Marianum - coaching

rozvoj vedenia školy

dospelí

Komárno

Študentská sieť –
Študentský parlament
Marianum „Život je hra”

komunikačný tréning

vysokoškoláci

Bratislava

metodické školenie

pedagógovia

Komárno

Búcs I.

riešenie konfliktov

pedagógovia

Búč

PPG - bocian

zážitkový seminár pre
nováčikov školy

stredoškoláci

Nové Zámky

ÖCS 1

sebapoznávací kurz

dospelí

Veľký Meder

PPG – deň „MCM“

kariérne poradenstvo

stredoškoláci

Nové Zámky

KaTa - seminár

kariérne poradenstvo

vysokoškoláci

Komárno

KaTa - školenia

kariérne poradenstvo

vysokoškoláci

Komárno

Marianum – Intrák II.

budovanie komunity

stredoškoláci

Komárno

Felszállópálya

metodické školenie

Dospelí

Kravany nad Dunajom

TA-TK

Dospelí

Komárno, Dunajská
Streda, Veľký Meder

ÖCS 2

kariérne poradenstvo,
mentoring, organization
development
sebapoznávací kurz

Dospelí

Veľký Meder

Dinamit ws

prípravný workshop

Dospelí

Sokolce nad Ipľom

Búcs II.

rozvoj školy,
teambuilding

pedagógovia

Búč

Okrem organizovania a realizovania týchto kurzov, tréningov, seminárov, školení a workshopov
sme sa v roku 2011 venovali aj publikačnej činnosti. V roku 2011 sme vydali svoju prvú
publikáciu s názvom „Az élet játék – módszertani kézikönyv osztályfőnökök számára” (Život
je hra – metodická príručka pre triednych učiteľov). Distribúcia a hlavne zavedenie tejto
publikácie do praxe je výzvou pre ďalšie roky. Publikácia bola vydaná s finančnou podporou
Úradu vlády SR, dotačný program Kultúra národnostných menšín.
Ďalším významným projektom realizovaným v roku 2011 bol výskum s názvom „Állj pályára!” (Daj
sa na dráhu). Tento výskum sme uskutočnili na stredných školách (Bratislava, Dunajská Streda,
Komárno, Nové Zámky, Šahy, Rimavská Sobota), a hľadali sme odpoveď na otázky: na základe
čoho rozhodujú žiaci pri výbere povolania, kto im v tomto rozhodovaní pomáha, či je to pre ich
dôležité rozhodnutia, čo by im pomohlo ešte viac, aby toto rozhodnutie bolo zodpovedné?
Výsledky výskumu boli spracované, a v roku 2012 aj vyhodnotené a zverejnené vo forme štúdia
na webovom sídle organizácie.
V rámci internej štruktúry organizácie významnou novinkou roka 2011 bolo, že sme rozšírili okruh
trénerov o dve nové trénerky – Tímea Tillová a Julianna Gaálová.
Bližšie

informácie,

www.tandemno.sk.

fotodokumentácie

o

našej

činnosti

sú

dostupné

na

webstránke

3. Orgány neziskovej organizácie
V orgánoch TANDEM, n. o. došlo v jarných mesiacoch k nasledovným zmenám: riaditeľ
organizácie, Mgr. Katalin Hodossy, bytom Nová Ves 2220/16, 929 01 Dunajská Streda vzdala sa
svojej funkcie a za nového riaditeľa bol správnou radou menovaný pán Mgr. Péter Urbán, bytom
Husiná 109, 985 42 Husiná, jeho funkcia vznikla 21.04.2011. Takiso došlo k zmenám aj v zložení
a predsedníctve správnej rady organizácie. Doterajší člen, pán Mgr. Péter Urbán sa vzal svojej
funkcie predsedu a člena správnej rady, a jej novým členom sa stala Ing. Erika Zöldová, bytom
Zimná 455, 930 16 Vydrany, novým predsedom správnej rady sa stal jej doterajší člen Ing. Zoltán
Hodossy, bytom Nová Ves 2220/16, 929 01 Dunajská Streda. V osobe revízora nenastala žiadna
zmena.
V minulom roku správna rada zasadla štyri razy. Na všetkých zasadnutiach bola plná účasť a boli
prítomní aj riaditeľ, aj revízor.
Správna rada prerokovala a schválila nadpolovičnou väčšinou hlasov výročnú správu neziskovej
organizácie TANDEM, n. o. za rok 2011. Revízor kontroloval výročnú správu neziskovej
organizácie TANDEM, n. o. za rok 2011 a nemá žiadne námietky.

4. Prehľad financií
Získané prostriedky a príjmy:
Dotácia od štátnej nadácie .................................................... 3 000,- €
Dotácia od zahraničnej štátnej nadácie ................................. 6 297,- €
Faktúra za službu .................................................................. 6 685,- €
Príspevok z 2% ........................................................................ 537,- €
Spolu: .................................................................................. 16 519,- €
Použité prostriedky:
Poplatky za vedenie účtu neziskovej organizácie ....................... 69,- €
Náklady súvisiace s poskytovaním služieb ............................ 9 069,- €
Náklady na správu organizácie ................................................. 633,- €
Honorár na dohodu ............................................................... 2 838,- €
Honorár na zmluvu ................................................................... 900,- €
Odvody pre Sociálnu poisťovňu z dohody .................................. 37,- €
Daň z dohody ........................................................................... 666,- €
Spolu ................................................................................... 14 212,- €

Osobná výpomoc bola riešená aj formou dobrovoľníkov.
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je zisk vo výške 2 307,- €.
Organizácia k 31.12.2011 neeviduje základné imanie.

5. PREHĽAD
o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2011
Názov: TANDEM, n.o.
P.č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zdroj

Dar

Faktúra za službu – ZO Skauti, Gabčíkovo
Dotácia od nádácie „Szülőföld alap“
Faktúra za službu – Spolocnost Istvana
Cornidesa
Faktúra za službu – Diákhálózat –
Študentská sieť
Faktúra za službu – Základná škola Búč
Príspevok z 2% daní
Dotácia od Úrad Vlády SR
Dotácia od nadácie „Bethlen Gábor alap“
Úroky v banke

Pečiatka:

Príjem

70,00 €
3 664,48 €
4 284,00 €
1 800,00 €
530,00 €
536,93 €
3 000,00 €
2 631,93 €
0,79 €

9 833,34 €

Spolu

V Bratislave, dňa 01.06.2011

Príspevok

6684,79 €

Podpis:

Pozn.

