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1. Identifikácia občianskeho združenia 
 

 

1.1. Základné údaje 

 

Názov:   Spoločenstvo poznania, o.z. 

Adresa:  Poľnohospodárska 10, 821 07 Bratislava  

Kontakty:  kancelaria@societas.sk 

   http://societas.webnode.sk/  

 

Dátum vzniku: 22.12.2008 

Združenie je právnickou osobou registrovanou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 

ako združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení 

 

IČO:   42138892 

DIČ:    2022906072 

Štatutárny orgán: Mgr. Peter Serina, prezident 

Kontrolný orgán: Ing. Katarína Serinová, kontrolórka 

 

Bankoví spojenie: Tatra banka a.s. 

Bankový účet:  2621176833/1100 

 

 

1.2. Ciele občianskeho združenia 

 

Cieľom združenia je všestranný rozvoj a podpora vzdelávania v spoločnosti, ochrana 

kultúrneho dedičstva, podpora a rozvoj občianskej spoločnosti, podpora a rozvoj ľudských 

práv a slobôd, boja proti diskriminácii, podpora a rozvoj spotrebiteľských práv a podpora 

a rozvoj demokracie v Slovenskej republike a Európskej únii a podpora a pomoc poškodeným 

trestnými činmi a priestupkami. 

 

 

  

2. Činnosť občianskeho združenia 
 

2.1 Hlavné zameranie občianskeho združenia 

 

   Pri napĺňaní činnosti pomoci poškodeným trestnými činmi sa združenie pridržiava 

štandardov služieb prijatých Európskym fórom služieb obetiam. Za účelom naplnenia svojho 

cieľa bude združenie vyvíjať činnosť predovšetkým v týchto oblastiach: 

 podpora vzdelávania širokej verejnosti, 

 podpora a rozvoj ochrany kultúrneho dedičstva, 

 podpora, rozvoj a ochrana ľudských práv a demokracie, 

 podpora a rozvoj spotrebiteľských práv, spotrebiteľského vzdelávania a povedomia 

širokej verejnosti o spotrebiteľských právach, 

 podpora a pomoc poškodeným trestnými činmi a priestupkami, 

 pomoc poškodeným trestnými činmi a priestupkami pri uplatnení ich práv v trestnom 

a  priestupkovom konaní, 
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 poskytovanie morálnej pomoci a podporných služieb, s cieľom pomôcť poškodeným 

prekonať negatívne následky trestných činov a priestupkov, 

 spolupráca pri odbornej príprave a psychologickej rehabilitácii osôb, ktoré sa 

profesionálne alebo ako dobrovoľníci zaoberajú problematikou poškodených 

trestnými činmi a priestupkami. 

Za účelom naplnenia cieľov v jednotlivých oblastiach bude združenie využívať predovšetkým 

tieto formy: 

 nadväzovanie spolupráce s tretími osobami za účelom skvalitnenia a presadenia cieľov 

združenia, 

 poskytovanie informácií, rád a nepeňažnej pomoci širokej verejnosti 

 iniciovanie zmien v legislatíve a napomáhanie rozvoja oblastí, ktorým sa združenie 

venuje, v prospech obyvateľov, 

 organizácia vzdelávacích stretnutí, seminárov a prednášok 

 príprava, vypracúvanie a vyhodnocovanie odborných analýz, 

 vypracovanie a podávanie projektov a žiadostí  

 

 

2.2 Realizované projekty v roku 2012 

 

V roku 2012 sme pripravovali dva projekty: 

 

1. Mládež proti rasizmu – zámerom projektu je vychovávať mládež do 18 rokov 

k rasovej, sexuálnej a náboženskej znášanlivosti prostredníctvom prednášok o rasizme, 

antisemitizme, ľudských právach a holokauste, s následnou návštevou bývalého 

koncentračného tábora v Osvienčime a umeleckým spracovaním tejto témy, 

 

2. Vedomosťami proti kríze – cieľom projektu je aktívnou a nenásilnou formou naučiť 

deti od 15 rokov, dospelých pracujúcich s deťmi a znevýhodnené skupiny používať 

finančnú terminológiu, rozumieť finančným produktom, získať zručnosti ako je 

komunikácia s finančnou inštitúciou, zostavenie rodinného rozpočtu a hľadanie si 

práce. 

 

Z uvedených projektov sme v roku 2012 realizovali iba projekt Vedomosťami proti kríze, 

nakoľko na projekt Mládež proti rasizmu sme nezískali dostatok finančných prostriedkov, aj 

keď sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s Dokumentačným strediskom holokaustu a s pani 

riaditeľkou PhDr. Monikou Vrzgulovou, CSc. Projekt plánujeme realizovať v roku 2013 

alebo v roku 2014. 

 

 

2.2.1 Projekt Vedomosťami proti kríze 

 

Projekt Vedomosťami proti kríze bol realizovaný za podpory Nadácie pre deti Slovenska  

v grantovom programe  Škola rodinných financií.  

 V rámci projektu Vedomosťami proti kríze sme sa venovali dvom cieľovým 

skupinám, a to deťom z detských domovov a klientom nocľahárne Mea Culpa. Celkovo sme 

vyškolili 25 detí z detských domovov, konkrétne z DD Bratislava v Podunajských 

Biskupiciach, z DD Studienka v Bratislave – Petržalke a z DD Nádej v Bernolákove, a 80 

klientov v nocľahárni Mea Culpa. Deti z detských domovov absolvovali 32 hodín vzdelávania 

a klienti nocľahárne 32 hodín jednorázových seminárov, vzhľadom na režim, ktorý platí 

v nocľahárni Mea Culpa. Vzhľadom na to, že semináre môže viesť iba certifikovaný lektor, 



využili sme služby externého lektora pani Annu Miškerníkovú. Ing. Katarína Serinová 

absolvovala vzdelávanie v rozsahu 58 hodín, ktoré ju oprávňuje na vedenie seminárov 

v nasledujúcich ročníkoch projektu. 

 

 Tu je niekoľko postrehov od samotných účastníkov: 

"Poznatky využijem určite, lebo sa môžem sama rozhodnúť, čo je pre mňa správne." Jana, 16 

rokov 

"Bolo to zaujímavé, je to dobré pre život.", Miro, 17 rokov 

"Určite využijem návod, ako organizovať svoj rodinný rozpočet, aby som už nikomu 

nenaletela." Anna, 42 rokov. 

 

Finančné pozadie projektu je uvedené v tabuľke č1: 

 

Tabuľka č.1: Vyúčtovanie projektu Vedomosťami proti kríze 

Položky rozpočtu 

GP ŠRF - 

schválený 

rozpočet 

GP ŠRF - 

čerpanie 

Suma hradená z 

iného zdroja 

organizácie  - 

schválený rozpočet 

Suma hradená 

z iného zdroja 

organizácie  - 

čerpanie 

1. Mzdy a odmeny 316,00 € 315,94 € 0,00 € 0,00 € 

2. Prenájom 200,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 

3. Propagácia 65,60 € 69,00 € 52,40 € 24,63 € 

4. Občerstvenie 40,00 € 40,00 € 0,00 € 0,05 € 

5. Cestovné 3,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

6. Iné vecné 

náklady 
25,00 € 25,06 € 69,52 € 0,00 € 

Celkom SPOLU  

(položky 1 - 6) 
650,00 € 650,00 € 121,92 € 24,68 € 

     Zdroj: Záverečná správa k projektu Vedomosťami proti kríze pre Nadáciu pre deti   

                Slovenska  

 

Projekt bol propagovaný v týchto médiách a eventoch: 

- Banket klientov a spolupracovníkov spoločností KPS Poradenské centrum 

s.r.o. a Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária s.r.o. 

- www.propaguje.com - 4 články 

- www.poradenskecentrum.sk - 2 články 

- tlačené letáky v počte 400 ks 

- článok v Bratislavských novinách č. 21/2012 

 

Partnermi projektu boli spoločnosti KPS Poradenské centrum s.r.o. a Mgr. Peter Serina, 

advokátska kancelária, s..r.o.  
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2.3  Pripravované projekty v roku 2013 

 

Aj v roku 2013 sa zameriame najmä na finančné vzdelávanie v projekte Vedomosťami  

proti kríze 2013. V novembri 2012 sme podali projekt do Nadácie pre deti Slovenska, ale 

rozšírili sme rozsah projektu a aj cieľové skupiny.  

 V roku 2013 sa chceme venovať týmto cieľovým skupinám: 

 

1. Klienti nocľahárne Mea Culpa na Hradskej ul. v Bratislave – ľudia s rôznou 

úrovňou vzdelania, ale spája ich jedna výrazná črta, a to ich vytesnenie na okraj 

spoločnosti, či už pričinením osobným, pričinením rodiny alebo spoločnosti alebo 

kombináciou týchto faktorov. Zvýšenie ich orientácii v pracovno-právnych vzťahoch, 

možnosti zlepšenia príjmovej stránky ich rozpočtov a tvorba samotného rozpočtu im  

napomôže v hospodárení s vlastnými financiami, aj napriek tomu, že majú často 

zamietavý postoj  k takýmto informáciám. 

 

2. Študenti 3.ročníka strednej školy Bratislava – mladí ľudia vo veku 17 rokov majú 

všeobecne málo informácií o pracovných pohovoroch, finančných produktoch, 

rozpočte a hospodárení s peniazmi, avšak tieto informácie im pomôžu zariadiť sa 

počas ďalšieho štúdia na vysokej škole, či po nastúpení do zamestnania. 
 

3. Ľudia pracujúci s deťmi – široká skupina ľudí, ktorí sa venujú výchove detí 

v detských domovoch alebo komunitných centrách, školách ale aj mamičky na 

materskej dovolenke, ktorí  často formujú správanie detí aj v oblasti nakladania 

s financiami. 
 

4. Deti z komunitných centier, deti z detských domovov - Deti z detských domov 

špeciálne pred odchodom z detského domova sa v záujme vlastnej budúcnosti musia 

vedieť orientovať v oblasti financií, a to najmä vo vzťahu k riadeniu vlastných 

financií. Deti z komunitných centier sa potýkajú s rôznymi problémami, ktoré sa ich 

rovesníkom vyhli (závislosti, násilie, neúplné rodiny, chudoba, diskriminácia), a aj 

keď oblasť financií nemusí byť pre nich prioritnou, je dôležitá pre ich budúci život. 

 

Predpokladáme, že vzdelávanie absolvuje cca 200 účastníkov v horeuvedených cieľových 

skupinách v mesiacoch marec až november 2013. Celé vzdelávanie bude vedené vo forme 

aktívnej hry, riešenia prípadových štúdií, skupinovej práce. Celkom bude odučených 100 

hodín vzdelávania a projekt bude realizovaný v materskom centre Rybka, v Strednej odbornej 

škole v Bratislave – Rači a semináre prebehnú aj na ZŠ Bieloruská v Bratislave. Výsledkom 

vzdelávania v každej cieľovej skupine bude praktický čin, ktorý prinesie úžitok členom 

skupiny alebo ich okoliu. 

 

Partnermi projektu sú aj naďalej spoločnosti KPS Poradenské centrum s.r.o. a Mgr. Peter 

Serina, advokátska kancelária, s.r.o.  

 

Rozpočet projektu Vedomosťami proti kríze 2013 je stanovený vo výške 1 760,- EUR, 

z toho je plánovaných 135,- EUR z vlastných zdrojov. O úspešnom schválení projektu 

budeme informovaní koncom januára 2013. 

 

 

 

 

 



2.4 Finančné hospodárenie v roku 2012 

 

Finančné krytie prevádzky združenia a projektu bolo zabezpečené z členských 

príspevkov, z asignácie 2% dane, z darov právnických aj fyzických osôb a z grantu. 

 

Prehľad zdrojov financovania je  uvedený v tabuľke č.2: 

 

 

Tabuľka č.2: Prehľad finančných zdrojov v roku 2012 

zdroj financovania výška príspevku 

grant Nadácia pre deti Slovenska  650,00 € 

dar od KPS Poradenské centrum s.r.o. 50,00 € 

dar fyzické osoby 52,00 € 

členské príspevky 200,00 € 

príspevky z podielu 2% rok 2011 231,00 € 

príspevky z podielu 2% rok 2012 8,00 € 

celkom na financovanie v roku 2012 1 191,00 € 

   Zdroj: Finančné výkazy za rok 2012, Spoločenstvo poznania, o.z. 

 

 Príspevok z podielu 2% dane v roku 2012 bol vo výške 135,- EUR a z neho 127,- 

EUR bude použitých v roku 2013 na spolufinancovanie projektu Vedomosťami proti kríze 

2013. 

 

 Hospodárenie združenia v roku 2013 z hľadiska nákladov znázorňuje tabuľka č.3. 
          

Tabuľka č.3: Prehľad nákladov v roku 2012 

druh nákladu            výška 

prevádzkové náklady          362,00 € 

z toho:  

                                        účtovníctvo          100,00 € 

                                           poplatky         123,50 € 

                                    webhosting          50,00 € 

náklady na projekt Vedomosťami proti kríze         797,00 € 

celkom       1 159,00 € 

    Zdroj: Finančné výkazy za rok 2012, Spoločenstvo poznania, o.z. 
 

  

 

Hospodársky výsledok združenia za hospodársky rok 2012 je +32,86 EUR. 


