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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 a podpora a rozvoj demokracie v Slovenskej republike  

a Európskej únii. 

  

2. Činnosť občianskeho združenia 

 

2.1 Hlavné zameranie občianskeho združenia 

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, 

 

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 

 organizácia vzdelávacích stretnutí, seminárov a prednášok 

 príprava, vypracúvanie a vyhodnocovanie odborných analýz, 

 vypracovanie a podávanie projektov a žiadostí  

 

 

 

 

mailto:kancelaria@societas.sk
http://societas.webnode.sk/


 http://societas.webnode.sk/   

Strana 3 z 8  
 

2.2 Realizované projekty v roku 2014 

 

V roku 2014 sme pripravovali projekt: 

 

1. 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. 

 

1.2.1 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 študentom stredných škôl 

 v Bratislave. Celkovo sme vyškolili 17  detí z detských domovov,  

konkrétne z DD Bratislava v Podunajských Biskupiciach a z DD Studienka v  

Bratislave – Petržalke  a 207 študentov  zo stredných škôl v Bratislave,  

konkrétne SOU Dopravné a SOŠ IT Hlinícka. Účastníci  absolvovali 

96 hodín seminárov, kde sa preberali témy ako založenie spoločnosti,  

bankové produkty,  rozpočet, hľadanie práce a tvorba vlastného životopisu. 

 

V roku 2014 sme rozšírili aj počet našich lektorov. Okrem lektorky  

Ing. Kataríny Serinovej, semináre viedla aj Ing Dana Osif, ktorá získala  

certifikát na lektorovanie v roku 2013. 

 

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. 
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Finančné pozadie projektu je uvedené v tabuľke č1: 

 

Tabuľka č.1: Vyúčtovanie projektu Vedomosťami proti kríze v EUR 

      Položky rozpočtu 

   GP ŠRF – 

schválený 

rozpočet 

   GP ŠRF 

  –  čerpanie 

Suma hradená z iného  

zdroja organizácie 

  - schválený rozpočet 

Suma hradená z iného 

zdroja organizácie 

- čerpanie 

Mzdy a odmeny 1185 1185 0 0 

Prenájom 160 0 0 0 

Propagácia 100 154 100 100 

Občerstvenie 65 112 82 28 

Iné 

vecné náklady 
240 241 0 0 

Celkom SPOLU 

(položky 1 - 6) 
1750 1692 182 128 

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

 

Projekt bol propagovaný v týchto médiách a eventoch: 

 Večera pre klientov spoločností  

KPS Poradenské centrum s.r.o. a Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária s.r.o. 

 www.informuje.com - 1 článok 

 www.societas.webnode.sk - 1 článok 

 tlačené letáky v počte 400 ks 

 článok v Bratislavských novinách č. 23/2014 

 

Partnermi projektu boli spoločnosti: 

KPS Poradenské centrum s.r.o.,  

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

EduPoint Language School, s.r.o. 
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1.3  Pripravované projekty v roku 2015 

 

Aj v roku 2015 sa zameriame najmä na finančné vzdelávanie v projekte  

Vedomosťami proti kríze 2015.  

 

V roku 2015 sa chceme venovať najmä tejto cieľovej skupine: 

 

Študenti stredných škôl v  Bratislave – mladí ľudia vo veku od 15 do 

19 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. Budeme pracovať so študentmi  

SOŠ Hlinícka, Bratislava, SOU Dopravná v Bratislave  

a študentmi Bilinguálneho gymnázia C.W.Lewisa v Bratislave,  

kde po prvýkrát realizujeme niektoré semináre v anglickom jazyku. 

 

Predpokladáme, že vzdelávanie absolvuje cca 90 účastníkov  

v mesiacoch marec až november 2015.  

Celé vzdelávanie vedieme vo forme aktívnej hry, riešenia  

prípadových štúdií a skupinovej práce. Celkom bude odučených  

70 hodín vzdelávania.   

 

Partnermi projektu sú aj naďalej spoločnosti KPS Poradenské centrum s.r.o.,  

Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o. a EduPoint Language School, s.r.o. 

 

Rozpočet projektu Vedomosťami proti kríze 2015 je stanovený vo  

výške 1 200,- EUR, z toho je plánovaných 194,- EUR z vlastných zdrojov.  

Projekt pre rok 2015 bol schválený a bude podporený z grantového  

programu  Škola rodinných financií. 
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3.  Hospodárenie združenia v roku 2014 

 

3.1 Finančné hospodárenie združenia v roku 2014 

 

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 2014 v EUR 

zdroj financovania výška príspevku 

grant Nadácia pre deti Slovenska  1692 

dar fyzické osoby 100  

členské príspevky 200  

príspevky z podielu 2% rok 2014 144  

príspevky z podielu 2% rok 2013 nepoužité 165  

celkom na financovanie v roku 2014 2 301  

Zdroj: Finančné výkazy za rok 2014, Spoločenstvo poznania, o. z. 

 

Príspevok z podielu 2% dane v roku 2014 bol vo výške 144,- EUR  

a z neho 63,- EUR bolo použitých v roku 2014 na financovanie  

projektu Vedomosťami proti kríze 2014, nepoužitý rozdiel 81 EUR je  

prenesený do roka 2015 na financovanie hlavnej činnosti. 

 

Hospodárenie združenia v roku 2014 z hľadiska nákladov znázorňuje  

tabuľka č.3.        

 

Tabuľka č.3: Prehľad nákladov  v roku 2014 v EUR 

druh nákladu            výška 

prevádzkové náklady 160 

z toho:  

poplatky 142 

webhosting 18 

náklady na projekt Vedomosťami proti kríze 1821 

Náklady na pripravovaný projekt právny 100 

celkom  2 081 

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

 

Hospodársky výsledok združenia za hospodársky rok 2014 je +139,66 EUR. 
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3.2 Plány rozvoja na rok 2015 

 

V roku 2015 máme za cieľ pokračovať v úspešne realizovanom projekte 

Vedomosťami proti kríze, kde plánujeme zvýšiť počet vyškolených lektorov 

 na 4.  

 

Ďalším našim cieľom je zabezpečiť dostatočné finančné krytie pre  

realizáciu projektu „Mládež proti rasizmu“. 

 

V roku 2015 máme v pláne rozšíriť vzdelávanie z finančnej oblasti aj  

do oblasti práva, nakoľko sa ukazuje, že mladí ľudia (15 a viac rokov) 

 majú v oblasti právneho povedomia ešte väčšie nedostatky ako v oblasti  

finančného vzdelania. 


