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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 „staňme sa profesionálmi. 

V duchu tohto motta sme realizovali viacero seminárov, školení pre rôzne vekové skupiny 

s rôznym zameraním, pričom sme pracovali na inštitucionalizácií organizácie: vytvorili sme 

kanceláriu. Aj v roku 2012 sme v značnej miere prispeli k naplneniu nášho poslania 

prostredníctvom realizovaných aktivít v teréne, 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 2012 
 
 

V celom roku sme organizovali niekoľko kultúrnych a spoločneských podujatí, seminárov 

a školení v rámci celého územia Slovenskej republiky pre rôzne vekové skupiny. Pre väčšiu 

prehľadnosť sme tieto činnosti zhrnuli v jendej tabuľke:  

 
  

Názov Miesto realizácie Zameranie Cieľová skupina 

DiNaMit Plášťovce rozvoj žiackej rady Stredoškoláci 
DiNaMit Plášťovce spolupráca Pedagógovia 
DiNaMit Košice rozvoj žiackej rady Stredoškoláci 
DiNaMit Rimavská Sobota rozvoj žiackej rady Stredoškoláci 
DiNaMit Komárno rozvoj žiackej rady Stredoškoláci 
DiNaMit Nitra rozvoj žiackej rady stredoškoláci a pedagógovia 
KaTa Komárno orientácia na pracovnom trhu Vysokoškoláci 



 
 

KaTa Komárno orientácia na pracovnom trhu Vysokoškoláci 

PPG Nové Zámky teambuilding Stredoškoláci 
 
GEMER Torňala analýza potrieb stredoškoláci a pedagógovia 
GEMER Fiľakovo analýza potrieb stredoškoláci a pedagógovia 

GEMER Rimavská Sobota analýza potrieb stredoškoláci a pedagógovia 

GEMER Rimavská Sobota rozvoj žiackej rady stredoškoláci a pedagógovia 

TATK Dunajská Streda orientácia na pracovnom trhu Školitelia 
Život je hra! Komárno metodický tréning Pedagógovia 
MCM - KN Komárno orientácia na pracovnom trhu Stredoškoláci 
SJG Komárno tolerancia Stredoškoláci 
JUGYIK Nitra organizačný rozvoj Dobrovoľníci 
DiNaMit Plášťovce Rozvoj žiackej rady Stredoškoláci 
DiNaMit Plášťovce spolupráca Pedagógovia 

 

Informačné služby sme poskytovali predovšetkým prostedníctvom internetu. Bližšie informácie, 

fotodokumentácie o našej činnosti sú dostupné na webstránke www.tandemno.sk.  

http://www.tandemno.sk/


 
 

3. Orgány neziskovej organizácie  
 

V orgánoch TANDEM, n. o. nedošlo k žiadnym zmenám, riaditeľ, členovia správnej rady a revízor 

zotrvali vo svojich funkciách. 

 

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 2012. Revízor kontroloval výročnú správu neziskovej 

organizácie TANDEM, n. o. za rok 2012 a nemá žiadne námietky.  

 



 
 

 

4. Prehľad financií 
 
Získané prostriedky a príjmy: 
Dotácia od štátnej nadácie .................................................. 8 140,00 € 

Dotácia od zahraničnej štátnej nadácie .................................. 537,38 € 

Faktúra za službu .............................................................. 13 531,40 € 

Z darov ................................................................................ 2 010,00 € 

Úroky v banke ........................................................................... 1,25 € 

Príspevok z 2% ......................................................................... 0,00 € 

Spolu: ................................................................................ 24 220,03 € 
 

Použité prostriedky: 
Poplatky za vedenie účtu neziskovej organizácie ................... 105,07 € 

Náklady súvisiace s poskytovaním služieb ........................ 13 169,80 € 

Náklady na správu organizácie ............................................... 552,68 €  

Honorár na dohodu ............................................................. 2 374,92 € 

Mzda pre pracovníkov ......................................................... 1 406,08 € 

Odvody pre Sociálnu poisťovňu .............................................. 637,38 € 

Odvody pre Zdravotnú poisťovňu ........................................... 249,20 € 

Daň z príjmov ......................................................................... 694,38 € 

Kancelária ........................................................................... 5 719,14 € 

Spolu ................................................................................. 24 908,65 € 

Osobná výpomoc bola riešená aj formou dobrovoľníkov.  

 

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami  
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami je strata vo výške 688,62 €. 

 

Organizácia k 31.12.2012 neeviduje základné imanie.  

  



 
 

 
5. Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2012 
Názov: TANDEM, n.o. 
 
P.č. Zdroj Dar Príspevok Príjem Pozn. 

1 Úroky v banke     1,25 €   
2 Dar Mészáros Tímea   10,00 €     
3 Dar Hodossy Zoltán   2 000,00 €     
4 Diákhálózat - Študentská sieť - Prípravný WS DiNaMit     550,00 €   

5 Diákhálózat - Študentská sieť - Seminár pre leadrov 
DiNaMit     2 050,00 €   

6 Univerzita J. Selyeho - Semináre plánovanie kariery     5 080,00 €   
7 Spoločnosť Istvána Cornidesa     1 418,00 €   
8 Diákhálózat - Študentská sieť - školenie DiNaMit     3 403,40 €   

9 Diákhálózat - Študentská sieť - Propagačné zošity 
DiNaMit     320,00 €   

10 Priemyselná Komárno - Život je hra     130,00 €   

11 Súkr. Gymnázium Dun. Streda - „Mesterségem 
cíMerre”     450,00 €   

12 Jugyik - Školenie pre dobrovoľníkov     130,00 €   
13 Úrad Vlády - Publikácia DiNaMit   3 340,00 €     
14 Fond "Bethlen Gábor" -  Felszállópálya   537,38 €     
15 Úrad Vlády - Tábor v Gemeri   2 800,00 €     
16 Úrad Vlády – „Mesterségem cíMerre”   2 000,00 €     

  Spolu   10 687,38 
€ 

13 532,65 
€   

 
 
 
 
V Dunajskej Strede, dňa 01.06.2012          Pečiatka:                                              Podpis:             
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