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VÝROČNÁ SPRÁVA TANDEM,n.o. 2020 

Úvod 
Po jubilejnom roku sme s veľkým elánom vstúpili do roku 2020: prezentácia novej časti knižky 

„Životné príbehy“, študijná cesta do Veľkej Británie, nové tematické tréningy... a potom prišiel COVID 

a všetko sa zmenilo. Rok 2020 bol úplne iný, ako sme čakali a plánovali. Namiesto osobných stretnutí 

sme si museli zvyknúť na homeoffice a online platformy. 

Pandémia nám bezpochyby znechutila život v roku 2020. Nosiť rúško, nestretávať svojich blízkych 

a prakticky non-stop dezinfikovať nám nechýbalo a ani nebude chýbať, nech to máme rýchlo za 

sebou. Ale pandémia nám ukázala aj nové cesty, doslovne nás donútila do takých inovácií, ktoré by 

sme bez nej ešte dlho nevyskúšali a prepísala také paradigmy, ktoré sme považovali za 

nedotknuteľné. Robiť z homeoffice-u? Však ako dlho sme na to čakali, aby sme konečne mali vlastnú 

kanceláriu a nemuseli robiť z domu... Robiť tréning virtuálne? Však osobné stretnutia sú alfou 

a omegou nášho školiteľského myslenia a fungovania. Online meetigy? Však spoznať, vnímať 

a pochopiť toho druhého nie je ľahké ani keď sme v jednom priestore, ako to môže nahradiť sekajúca 

obrazovka? A predsa je to možné. Práca z domu nemá len nevýhody, ale aj (relevantné) výhody, dá 

sa urobiť kvalitný tréning aj online a aj meetingy môžu byť zábavné i efektívne cez zoom alebo meet. 

Len treba zmeniť naše vnútorné nastavenie: nesnažiť sa dosiahnúť starý stav novými 

prostriedekami, ale hľadať a objavovať nové možnosti, ktoré ponúkajú tie nové prostriedky. 

Dobrým príkladom na to je naša zážitková konferencia pre pedagógov. Povedali sme si, že chceme 

urobiť také podujatia, odkiaľ pedagógovia odchádzajú s nadšením, nabití energiou a posilnení 

v presvedčení, že majú prekrásne povolanie. Mali sme k tomu kopu nápadov: ako pripraviť priestor, 

koho pozvať, aké sprievodné aktivity pripraviť a mnoho iných nápadov, ktoré sa dali urobiť len 

vtedy, keď sa spolu stretneme a sme v jednom priestore. Najprv sme boli sklamaní. Ale potom sme 

začali objavovať aj výhody online realizácie: môžeme osloviť aj takých (medzinárodných) 

prednášateľov, ktorí by inak nevedli prísť osobne. A hlavne: môžu sa pridať aj kolegovia zo 

vzdielenejších kútov Slovenska (a Maďarska a Európy...), ktorí by možno necestovali niekoľko hodín 

kvôli konferencii, ale takto sa môžu pripojiť z vlastnej obývačky. A už nás to zase bavilo pripravovať 

to, lebo sme vedeli, že to má zmysel. 

Rok 2020 ukázal, že mnoho má zmysel aj inak, ako si myslíme a ako sme na to boli zvyknutí. 

A k mnohým veciam sa oplatí vrátiť aj po pandémii. Nuž, už len správne rozhodnúť, kedy pri niečom 

vytrvať a kedy inovovať.  

 

Mgr. Péter Urbán, PhD. 

riaditeľ  TANDEM,n.o.  



 

VÝROČNÁ SPRÁVA TANDEM,n.o. 2020 

Formálne a neformálne orgány neziskovej 

organizácie v roku 2020  

Formálne orgány, vyplývajúce zo zákona  

 Riaditeľ: na poste riaditeľ nebola žiadna zmena, funkciu zastáva naďalej  

Mgr. Péter Urbán, PhD. 

 Revízor: na poste revízora nebola žiadna zmena, funkciu zastáva naďalej Ing. Mária Borvák 

 Správna rada: Členovia správnej rady: Ing. Bálint Esse – predseda, Éva Buzgó, Géza Tokár.  

Organizácia prijala v roku 2020 jednu zamestnankyňu: 

 Ing. Andrea Lelovics – nastúpila 1. 10. 2020 ako projektová manažérka 

 

Neoficiálne orgány, ktoré sa riadia vnútornými predpismi organizácie: 

 Odborný garant: Ing. Mária Borvák je od 15. 3. 2019 na materskej dovolenke. Funkciu 

odborného garanta vykonáva riaditeľ organizácie. 

 Tím Trénerov: Tím Trénerov má 9 členov (Judit Zalka, Liliána Kaszmán-Saróka, Viktória 

Földes, Mária Borvák, Krisztina Molnár, Gabriel Šikula, Erik Gál, Štefan Rabec, Péter Urbán) 

V roku 2020 sme vybrali štyroch nových potenciálnych kandidátov do Tímu Trénerov 

(Tamara Gál-Várady, Anett Zlatarits, Tünde Szendi, Éva Molnár).  

 

 

Správna rada prerokovala a schválila nadpolovičnou väčšinou hlasov výročnú správu neziskovej 

organizácie TANDEM, n. o. za rok 2020. Revízor kontroloval výročnú správu neziskovej organizácie 

TANDEM, n. o. za rok 2020 a nemá žiadne námietky.  

  



 

VÝROČNÁ SPRÁVA TANDEM,n.o. 2020 

Prehľad činností vykonávaných v roku 

2020 
 

V roku 2020 sme plánovali viac študijných ciest a projektových stretnutí do zahraničia, žiaľ sme 

všetky museli presunúť kvôli pandemickej situácii. Po veľmi dlhom čase to bol prvý rok, že sme 

neorganizovali program „Kam po škole?“ Začali sme však nový medzinárodný projekt v téme výberu 

povolania a plánovaniu budúcnosti („Orient Activity“ s maďarským a rumunským partnerom. Vo 

veľkých medzinárodných projektoch sme pokračovali online 

 

Mladí lámu ľady na východe (3. ročník)  

Keďže prvá dva ročníky projektu s názvom Mladí lámu ľady (prvýkrát sme ho realizovali v roku 2018 

a druhýkrát v roku 2019  v spolupráci s Centrom pre podporu neformálneho vzdelávania z Prešova) 

boli úspešné, rozhodli sme sa v ňom pokračovať. Letný kemp národnostných menšín sme tento rok 

organizovali na strednom Slovensku (). 

Labyrint LITE: skrátený tábor (7. ročník) 

Až do poslednej chvíle bolo otázne, či bude Gombasecký letný tábor, napokon sa uskutočnil 

v menšom a kratšom vydaní koncom augusta. Nechýbali sme ani teraz – siedmykrát sme boli 

spoluorganizátormi najväčšieho festivalu leta v rámci maďarskej menšiny žijúcej na Slovensku – 

Gombaszögi Nyári Tábor – počas ktorého sme ponúkli  témy sebapoznávania, plánovania budúcnosti 

a psychohygieny. Na festivale sme mali vlastný stan s celodňovým programom, čajovňou 

a „netradičným“ labyrintom. 

Životné príbehy – aj pod Zoborom (8. časť) 

 V rámci vydavateľskej činnosti sme pokračovali v zbieraní životných príbehov starých ľudí. V roku 

2019 sme sa rozhodli vybrať do regiónu pod Zoborom, bola to siedma časť série.  2020 sem napísali 

druhú časť príbehov z regiónu pod Zoborom.  

Zážitková konferencia pre pedagógov – online  

Keďže zážitková konferencia pre pedagógov v roku 2019 nám vyšla veľmi dobre, rozhodli sme sa ju 

zopakovať aj v roku 2020. Neodradila nás ani pandémia, urobili sme ju online.  

 

  



 

VÝROČNÁ SPRÁVA TANDEM,n.o. 2020 

Sumárny prehľad našich programov a hlavných aktivít v roku 2020 v chronologickom poradí: 

 

  dátum miesto 

konania 

názov programu cieľová 

skupina 

počet 

účastní

kov 

1 7.1.2020 Komárno Teambuilding pre pedagógov dospelí 40 

2 20.-

23.8.202

0 

Gombasek Labyrint 2020 dospelí, 

študenti 

200 

3 24.-

28.8.202

0 

Rimavská 

Sobota 

Mladí lámu ľady letný tábor žiaci 

stredných 

škôl 

14 

4 28.8.202

0 

Chotín Tréning v téme bezpečného 

používania internetu 

dospelí 16 

5 25.-27. 9. 

2020 

Bátorove 

Kosihy 

Tréning trénerov dospelí 20 

6 20.-

21.11.20

20 

online Konferencia pre pedagógov dospelí 36 

7 27.-

28.11.20

20 

Bratislava Klaerungshilfe - Salesianer 

(mediácia na pracovisku) 

dospelí 20 

 

 

 

 

 

  



 

VÝROČNÁ SPRÁVA TANDEM,n.o. 2020 

Prehľad financií v roku 2020 
Získané prostriedky a príjmy: 9137,94 

Dotácie – SPOLU .............................................................................................................................. 43 549,69 € 

Fond na podpory kultúry národnostných menšín 2019 ................... 33 000, 00 € 

Bethlen Gábor Alap (HUN) ................................................................................. 1 411,75 € 

Cezhraničná spolupráca INTERREG ............................................................... 6 782,94 € 

Medzinárodné projekty Erasmus+ ................................................................. 2 355,00 € 

Ecofacilitators ....................................................................................... 2 355,00 € 

Z poskytovania služieb .................................................................................................................. 12 004,00 € 

Z podielu zaplatenej dane z príjmov .............................................................................................. 108,00 € 

Ostatné  ....................................................................................................................................................... 320,00 € 

Spolu: .................................................................................................................................................... 55 981,69 € 

Použité prostriedky: 

Mzdy, poistné a príspevky ........................................................................................................... 24 704,09 € 

Prevádzková réžia organizácie a realizácia programov .................................................. 48 342,98 € 

Spolu ..................................................................................................................................................... 73 047,07 € 

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami  

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami v roku 2020 je strata vo výške 17 065,38 €.  Organizácia 

k 31.12.2020 neeviduje základné imanie.   
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Výkaz majetku a záväzkov za rok 2020 
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Výkaz príjmov a výdavkov za rok 2020 
 

 

 

V Komárne, dňa 30.06.2020                      Podpis:      
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TANDEM,n.o. 

Sídlo: Mesačná 521/10, 945 01 Komárno 

Kancelária: Dunajské nábrežie 12, 945 01 Komárno 

IČO: 42166675, DIČ: 2022882114 

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

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