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Milí priatelia, 

výročná správa, ktorú práve držíte v ruke, je 
príbehom o tom, čo sa Nadácii Integra poda-
rilo v roku 2019. Tento príhovor som však písal 
v čase, keď všetkému, čo robíme, dominovala 
pandémia koronavírusu.

Pandémia mi spôsobila kopu nepríjemností. 
Musel som začať používať rúško, nemohol som 
sa stretávať, niektoré obchody boli zatvorené. 
Nemohli sme navštíviť našu dcéru a jej manžela 
v zahraničí. Musel som pracovať z domu, spolu 
s manželkou sme strávili 14 dní v domácej ka-
ranténe. To však nie je nič oproti tomu, že mnohí 
ľudia prišli o život, čo mi je veľmi ľúto. Musím sa 
úprimne priznať, že nemám dôvod sťažovať sa. 
Mám sa dobre.

Možno ste už počuli citát: „Všetci sme v rov-
nakej búrke, ale nie na tej istej lodi.“ Ja som síce 
cítil obavy, zažil som však búrku Covid-19 iba 
v miernom vydaní. Jej ukončenie a obnovenie 
bežného života je už na dohľad. Som na veľkej 
a stabilnej lodi, ktorá sa plaví vysokými vlnami, 
ale bez veľkého rizika. 

Mnoho ľudí z celého sveta zažíva niečo úplne 
iné. Sedia totiž na malej loďke v tej istej veľkej 

búrke. S roztrhnutými plachtami, bez vesiel. Cez 
diery sa do nej valí voda a nedokáže zachrániť 
všetkých na palube. Je to loďka, na ktorej sú 
naši africkí priatelia. Ich príbeh je úplne iný ako 
môj. Mnohí po príchode Covid-19 okamžite prišli 
o prácu a ich život sa razom zmenil na boj o pre-
žitie. 

Vy, ktorí tieto slová čítate, ste sa rozhodli po-
môcť. Nemyslíte si, že je normálne, aby sa vo veľ-
kej nebezpečnej búrke tak veľa ľudí plavilo na la-
bilných malých člnoch. Možno ich ani nepoznáte. 
Máte však súcit a viete si predstaviť, aké by to 
bolo, keby tam bola vaša rodina. Viete, že to nie 
je správne, nie je to v poriadku a treba to zmeniť. 

 

Chcel by som sa vám preto poďakovať za tých, 
ktorým sme spolu s vami už pomohli. V mene 
miliónov ľudí plaviacich sa uprostred búrky na 
malých, nebezpečných loďkách. 

 
Allan Bussard, správca Nadácie Integra



 1140 detí,
ktoré sme podporili pri vzdelávaní

 21 000
afrických
farmárov,

s ktorými spolupracujeme 

 1 milión 
stromov,

ktoré sadíme v Afrike

 krajiny
sveta,

kde sme pomohli: 
Sýria, Irak, Južný Sudán, Južná Ázia, 

Bangladéš, Keňa, Etiópia, 
Nepál, Filipíny, Jemen, Ukrajina



Južný Sudán 
humanitárna pomoc 

Keňa, Etiópia 
vzdelávanie detí, 

humanitárna pomoc

Sýria, Irak, Jemen 
humanitárna pomoc

Nepál, Bangladéš, 
Južná Ázia 

humanitárna pomoc Filipíny 
humanitárna pomoc

Slovensko 
fair trade

Ukrajina 
humanitárna pomoc

Pomáhame ľuďom v núdzi už 25 rokov. Pod-

porujeme vzdelávanie chudobných detí v Keni 

a Etiópii, otvárame chudobným farmárom féro-

vú cestu k sebestačnosti a podieľame sa na hu-

manitárnej pomoci ľuďom v krajinách, postih-

nutých prírodnou katastrofou alebo vojnovým 

konfliktom.

“
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Korona v Afrike
Už niekoľko mesiacov svet bojuje s pandémiou. Nový 

koronavírus zničil mnoho ľudských životov, zobral ľu-
ďom prácu, uzatvoril hranice, ochromil fungovanie 
krajín. Neobišiel ani Afriku, najchudobnejší kontinent 
sveta, kde sú zlé hygienické podmienky, slabo fungu-
júce zdravotníctvo, nedostatok vody, veľa ľudí žijúcich 
v malých chatrčiach v slume či chudobnom vidieku. 

 
Situácia v Afrike sa nás veľmi dotýka. Starostlivo sle-

dujeme vývoj najmä v Keni a Etiópii, kde pomáhame 
drobným farmárom a podporujeme deti pri vzdelávaní. 
Správy od našich afrických partnerov boli znepokojivé, 
hoci oficiálny počet nakazených ľudí nebol alarmujúci. 

Nový koronavírus citeľne zasiahol 
ekonomiku, ľudia prišli o prácu a mali 
strach. Nielen  zo šírenia vírusu, ale aj 
z hladu. Ten sa začal veľmi rýchlo stup-
ňovať, keď ľudia stratili príjem a tým 
možnosť uživiť svoju rodinu. 
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Šitie rúšok

Keď sa v Keni objavili prvé prípady nákazy, 
rýchlo sme zareagovali a spolu so slovenskými 
darcami sme podporili šitie ochranných rúšok 
v krajčírskej dielni v centre TAPA. Centrum sa 
nachádza na okraji najväčšieho afrického slumu 
Kibera v Nairobi, kde žije podľa odhadu 700-ti-
síc až milión ľudí. Usilovali sme sa pomôcť dielni, 
aby vyrobila dostatok rúšok a mohla ich rozdať 
čo najväčšiemu počtu ľudí. Väčšina z nich to-
tiž nemá peniaze na základné životné potreby 
a kúpa rúšok pre viacpočetnú rodinu by bola 
nad ich možnosti. 

Krajčírsku dielňu v TAPA sme pred časom s po-
mocou SlovakAid vybavili novými šijacími stroj-
mi. Pracuje tam okolo 50 krajčírok, ktoré za bež-
ných okolností šijú uniformy pre školy a firmy.

Jedlo pre deti a ich rodiny

Podľa správ od našich partnerov v Keni a Eti-
ópii ľudia v súčasnosti najviac potrebujú jed-
lo. Keďže ľudia prichádzajú o prácu a tým aj 
o skromný zárobok, rodiny nemajú čím nakŕmiť 
deti. Školy sú zatvorené a deti z našich projektov 
zostali doma. Pokiaľ chodili do školy, dostáva-
li denne výživné jedlo. Dnes zostávajú hladné. 
Rovnako hladujú aj celé rodiny. Preto pomáha-
me zabezpečovať v našich školách jedlo pre naj-
zraniteľnejšie skupiny ľudí.

Spolu so slovenskými darcami sa za pár mesia- 
cov podarilo pomôcť sumou 53 500 eur. Penia-
ze pomohli stovkám rodín. Rodiny dostali balí-
ky, v ktorých boli základné potraviny ako múka, 
cukor, olej, soľ, fazuľa, kukurica, ako aj mydlo 
a rúško.



Spolu so slovenskými darcami sa za 
pár mesiacov podarilo pomôcť sumou 
53 500 eur. Peniaze pomohli stovkám 
rodín.
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Podpora detí

Lucia Pagáčová 
koordinátorka

 206 788
eur na vzdelávanie detí v roku 2019

 583
podporených detí 

v roku 2019

Cez program Podpory vzdelávania vytvárame prístup 
k vzdelaniu pre vyše tisíc detí v Keni a Etiópii. Pri-
nášame im tak šancu na lepšiu budúcnosť. Vzdelanie 
je v Afrike kľúčové, dáva deťom šancu na lepší život. 
Mladí vzdelaní ľudia s odbornými zručnosťami si tak 
neskôr ľahšie nájdu prácu,  budú sebestační, dokážu 
sa postarať o seba a svoju rodinu. Program funguje ako 
pravidelná finančná podpora konkrétneho dieťaťa.

Vďaka daru 25 eur mesačne môže 
dieťa chodiť do školy, dostane školské 
pomôcky, jedlo, zdravotnú starostlivosť 
a v prípade potreby aj bývanie. 



 2015 2016 2017 2018 2019

Počet podporovaných detí

 
368

 
379

 
419

 433 583

Naše projekty

Deti v našich projektoch pochádzajú z najchudobnejších rodín v Keni a Etiópii. 
Ich rodičia nedokážu platiť výdavky, ktoré sa spájajú s návštevou školy. Niektoré 
deti sú polosiroty alebo siroty, žijú u svojich príbuzných alebo v detskom domove. 
Mnohé z nich strávili časť života na ulici, spali na kartónoch, handrách, žobrali 
a zbierali odpadky, len aby sa aspoň trochu nasýtili. Dnes majú tieto deti šancu 
na lepšiu budúcnosť.

Centrum Beacon of Hope, Keňa

Nachádza sa v hlavnom meste Nairobi. Vzde-
láva najchudobnejšie deti a mladých ľudí z blíz-
keho slumu. V centre je škôlka, základná škola 
a priestory, v ktorých prebiehajú vzdelávacie 
kurzy pre mladých ľudí. Po ich absolvovaní sa 
uplatnia napríklad ako vodoinštalatéri, kaderní-
ci, krajčíri, elektrikári. Centrum zabezpečuje aj 
zdravotnícke a sociálne služby pre deti a obyva-
teľov miestneho slumu.



13

Škola sv. Anny, Keňa

Vidiecka základná škola vzdeláva deti v oblasti 
Muranga, ktorá je vzdialená od hlavného mes-
ta Nairobi dve hodiny jazdy autom. Väčšina detí 
sú siroty a polosiroty, ktorým rodičia zomreli na 
AIDS. Starajú sa o nich príbuzní, ktorí nemajú 
peniaze na zaplatenie školských potrieb. Vďaka 
podpore môžu deti chodiť do školy a neskôr po-
kračovať v štúdiu na strednej škole. 

Centrum TAPA, Keňa

Nezisková organizácia TAPA pôsobí v druhom 
najväčšom africkom slume Kibera v Nairobi. 
V centre TAPA je materská a základná škola. 
Deti okrem vzdelávania dostanú denne aj vý-
živné jedlo a nezávadnú pitnú vodu. V centre 
funguje aj krajčírska dielňa, v ktorej sa šijú na 
zákazku uniformy hlavne pre školy, objednávky 
má aj od rôznych firiem. Cieľom činnosti krajčír-
skej dielne je pomôcť financovať aktivity centra, 
ktoré okrem vzdelávania ponúka deťom aj mož-
nosť zmysluplne stráviť popoludnie.

Deti okrem vzdelávania 
dostanú denne aj výživ-
né jedlo a nezávadnú 
pitnú vodu.
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Detský domov Praise Gate, Keňa

Žijú v ňom deti a mladí ľudia, ktorí predtým 
žili na uliciach Nairobi. Väčšinou sú to siroty ale-
bo deti, ktorých matky tiež žili na ulici. Zbierali 
zvyšky jedla, žobrali o peniaze, nemali zdravotnú 
starostlivosť a žili vo veľmi nebezpečných pod-
mienkach. V domove sa o nich stará manželský 
pár, ktorý im dáva lásku, prijatie, pomáha im pri-
pravovať sa do školy. Deti navštevujú okolité zá-
kladné a stredné školy. Všetky deti v Praise Gate 
majú slovenských sponzorov.

Štipendijný program Keňa

Podporuje deti z najchudobnejších rodín 
zväčša zo slumu v Nairobi v Keni. Keďže mno-
hé sú siroty alebo polosiroty, majú zabezpeče-
né aj bývanie. Vďaka dobrým podmienkam deti 
absolvujú nielen základnú, ale aj strednú školu, 
prípadne odborný výcvik. Niektorí študenti po-
kračujú v štúdiu na univerzite.
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Centrum Bishoftu, Etiópia

Nachádza sa v meste Debre Zeit vzdialeného 
od hlavného mesta Addis Abeba hodinu jazdy 
autom. Zabezpečuje vzdelávanie a zdravotnú 
starostlivosť chudobným deťom z neďalekého 
slumu. Deti tu študujú na základnej škole, po-
tom pokračujú na strednej či odbornej škole 
a niektorí mladí ľudia na univerzite. Centrum 
pracuje aj s rodinami detí, keďže sa nachádza 
v blízkosti slumu.

Materská škola Shalom, Etiópia 

Škôlka vznikla neďaleko mesta Debre Zeit 
v Etiópii, v chudobnej vidieckej oblasti Babo-
gaya. Pomáha rodičom starať sa o deti počas 
dňa, keď sú v práci. V Etiópii neexistuje mater-
ská ani rodičovská dovolenka. Preto matky aj 
maličkých detí musia pracovať, aby ich uživili. 
V oblasti žije veľa chudobných rodín, ktoré si 
nemôžu dovoliť platiť deťom výdavky na škôlku.



Naplnili sme triedu

Sen sa stal skutočnosťou. Slováci poslali kon-
com roka do školských lavíc Centra Bishoftu 
a do škôlky Shalom v Etiópii desiatky afrických 
detí. Kampaň „Naplňme triedu“ ukázala ocho-
tu a veľké srdce. Vďaka nim tieto deti dostanú 
vzdelanie, stravu, školské pomôcky, uniformu 
a zdravotnú starostlivosť.

Kto sú Hana, Eden, Bonsan, Amanuel a ďal-
ší? Najchudobnejšie deti zo slumu. Niektorí 
majú len jedného rodiča a ďalších súrodencov, 
o ktorých sa pomáhajú starať. Ich rodiny majú 
peniaze ledva na živobytie, poplatky za školu si 
nemôžu dovoliť. Je to drahé.

A predsa sa to podarilo. Deti môžu chodiť do 
školy a do škôlky. Je to obrovská vec. Niečo, čo 
im zmení život. Dá nádej a budúcnosť. Nielen 
im, ale aj celej rodine či komunite. Je to ako 
dobrý štart, ktorý umožní vyraziť k cieľu.

Šanca pre 40 detí

Na letnom hudobnom festivale Campfest 
sme pre mladých ľudí pripravili niečo špeciálne 
- Challenge 40/40. Čo sa za touto výzvou skrý-
va, vysvetľuje projektová manažérka Ivana Čor-
bová:  „Na festivale sme chceli nájsť 40 darcov, 
ktorí pravidelnou podporou pomôžu pri vzde-
lávaní 40-tich predškolákov v Etiópii. Sú to deti 
z najchudobnejších rodín, ktoré by bez podpory 
nemohli chodiť do škôlky a neskôr do školy. Mali 
sme na to zhruba 40 hodín. Tešíme sa, že sa to 
podarilo. “

Pri našom stánku sa zastavili študenti, mladé 
rodiny, ľudia v strednom veku. Veľa sme sa roz-
právali. O tom, ako sa žije v chudobe. Čo zname-
ná vzdelanie pre africké deti. Ako môže dlhodo-
bá podpora prerušiť kruh chudoby, v ktorom sa 
nachádzajú. Sme vďační za každého darcu, kto-
rý sa pridal a prináša deťom do života zmenu.
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Vzdelávací kurz v centre TAPA 

V areáli centra TAPA v Nairobi, na okraji naj-
väčšieho kenského slumu, sa nám v krajčírskej 
dielni podarilo vyškoliť 50 mladých ľudí. V rámci 
odborného kurzu získali krajčírske zručnosti aj 
certifikát o absolvovaní odborného vzdelávania. 
To im pomôže nájsť si prácu a postarať sa o seba 
a svoju rodinu.

Školenia absolvujú prevažne mladí rodičia detí 
zo školy TAPA a mladí ľudia po skončení štúdia 
na strednej škole. Pochádzajú zo slumu Kibera, 
sú medzi nimi aj mladé mamičky. Vzdeláva-
cí kurz im priniesol nové zručnosti a aj zdvihol 
sebavedomie. Naučili sa merať, strihať látky, na-
vrhovať a šiť jednoduché modely. Vedia už, ako 
vyberať látky a vzory pre rôzne príležitosti.

Počas kurzu mali k dispozícii aj sociálneho po-
radcu, ktorý ich sprevádzal a motivoval. Súčas-
ťou kurzu bolo aj poradenstvo finančného špe-
cialistu. Vďaka nemu sa študenti dozvedeli, ako 
ušetriť a investovať, keď budú mať príjem. Zá-
stupcovia rôznych firiem im zasa ukázali mož-
nosti, ktoré majú po skončení štúdia.

Absolvovaním kurzu sa starostlivosť o študen-
tov neskončila. Mladí ľudia môžu rátať s pomo-
cou odborného vedúceho kurzu. Počas jedného 
roka im bude k dispozícii na konzultáciu bez ná-
roku na honorár.

Krajčírska dielňa funguje v centre TAPA už 
niekoľko rokov. Šije uniformy hlavne pre školy, 
objednávky má aj od rôznych firiem. Jej cieľom 
je pomôcť financovať aktivity centra. To ponúka 

deťom vzdelávanie a poobedné aktivity, aby 
strávili čas zmysluplne. 

Dielňa dostala nové profesionálne šijacie a ple-
tacie stroje, pribudol aj vyšívací stroj. Vďaka nemu 
dostáva centrum zákazky z celého regiónu, veď 
je to jediný vyšívací stroj v okolí. Vzdelávací kurz 
tak priniesol nové možnosti nielen absolventom, 
ale aj zákazníkom. Centrum TAPA  má aktuálne 
21 strojov, ktoré môžu študenti kedykoľvek vyu-
žívať. Z absolventov kurzu našlo prácu v blízkom 
okolí už 7 mladých žien. Štyria si vďaka ochot-
ným darcom kúpili vlastné šijacie stroje.

Projekt podporil SlovakAid.
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Neváhajte, vtiahne vás to
Manželia Miro s Katkou podporujú pri vzdelávaní dve deti. Sprevádzajú ich tri roky a tešia sa 

z ich napredovania. Prečo sa rozhodli pre tento krok a čo pre nich znamená podporovať africké 
dieťa, si prečítajte v nasledujúcom rozhovore.

Aké sú „vaše“ africké deti?

Krásne deti so smutným príbehom. Chlapec 
a dievčatko zhruba v rovnakom veku 11 rokov. 
Akí sú? Ako bežné deti. Samuel má typické 
chlapčenské záujmy. Má rád futbal, šport, raz 
chce byť matematikom, potom futbalistom. Má 
len starých rodičov, rodičia mu zomreli na AIDS. 
Anne by zasa chcela byť učiteľkou, v škole sa jej 
páči a je to pre ňu veľmi motivujúce prostredie. 
Obaja túžia po lepšom živote.

Prečo ste sa rozhodli podpo-
rovať dieťa?

Ovplyvnila nás séria podnetov. Už predtým 
som pracoval s chlapcami z detských domovov, 
ich príbehy sa ma veľmi dotýkali. Vždy sme sa 
snažili niekomu pomáhať. Či už to bolo stredis-
ko Betánia alebo práca s deťmi. Postupne som 
si uvedomoval, že ma to stále viac a viac ťahá 
k deťom. V tom čase sme videli aj viacero do-
kumentov, filmov z prostredia chudobných detí 
a takto sme spoznávali ich biedu, prostredie, 
kde vyrastajú. Postupne sme sa s Katkou dopra-
covali k tomu, že by sme sa mohli zaviazať k tr-
valejšej podpore.

Čo bolo ďalej?

Už predtým sme vedeli o Integre, mali sme 
výborné referencie, poznáme osobne aj ľudí, 
ktorí tam pracujú, tak sme k nim mali dôveru. 
Rozhodli sme sa teda podporovať dve deti. Bolo 
nám jedno, odkiaľ sú, aký majú vek. Jediné, čo 
sme chceli, aby práve začínali so školou, aby 
boli na začiatku cesty. Chceme ich po nej spre-
vádzať. A chceli sme chlapca a dievča. Aby to 
bolo vyrovnané :-)
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Čo by ste odkázali ľuďom, 
ktorí uvažujú o podpore 
dieťaťa?

Nech neváhajú. Ak o tom uvažujú, 
nech to  jednoducho už urobia. Lebo 
po prvom, druhom listovom kontakte 
s týmto dieťaťom tomu prepadnú. Vtiah- 
ne ich to, jednoducho sa tomu nedá 
odolať.  

Aké bolo doposiaľ toto obdo-
bie?

Veľmi inšpirujúce. Za tie tri roky sme si vy-
menili pár listov. Vidíme, ako deti rastú, učia sa, 
zlepšujú v angličtine, lepšie sa vyjadrujú. Zdá sa 
nám, že sú v škole dobre vedení, z toho máme 
radosť. Zažili sme však aj ťažký čas. K podpore 
sme sa zaviazali v čase, keď sme si to mohli fi-
nančne dovoliť. Potom som stratil zamestnanie, 
čo bol naozaj problém. Sme veriaci, preto sme sa 
modlili, čo ďalej. Veľmi sme chceli tento záväzok 
voči deťom dodržať. A zvládli sme to. V takejto 
situácii si človek upratuje aj svoj rebríček hod-
nôt. V ňom je napríklad pomoc, radosť z podpo-
rovania, ale aj trebárs kúpa topánok. To, čo je na 
ňom nižšie, sa dá aj odložiť na neskôr.

Aký prínos má pre vás osobne 
táto pomoc?

Dostávame viac, ako dokážeme dať. Je to spo-
jenie na diaľku. Tešíme sa z každého listu, odpi-
sujeme na ne. Chápeme, čo deti prežívajú, v akej 
sú núdzi a aké je to super, že majú takúto mož-
nosť. Je dojímavé čítať, ako nám ďakujú... Mys-
lím, že si to vedia porovnať, aké to je mať a ne-
mať šancu. Želáme im, aby šli po správnej ceste, 
našli vieru a mali lepší život ako ich rodičia. Aby 
k tomu aj samy prispeli a pomohli svojmu kraju, 
mestu. Aby potom ony pomáhali ďalším.
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Pomoc je nákazlivá 
Naša nová kolegyňa Lucia má za sebou prvú cestu do Afriky, kde navštívila deti v našich pro-

jektoch. Aké sú jej skúsenosti a dojmy, si prečítajte v nasledujúcich riadkoch.

„Tento rok som bola na mojej prvej služobnej ceste v Etiópii a Keni. Zároveň to bola moja úplne 
prvá cesta do Afriky. Tešila som sa, že stretnem „naše“ detičky. Veď ich tváričky, mená a príbehy 
som už dôverne poznala. Myslela som, že ma už veľmi nemá čo prekvapiť. Mýlila som sa.“

Nádej pre Afriku?

Život v Afrike, aj keď teoreticky viete, aký je, vás 
však zasiahne. Celý čas sa u mňa striedali emó-
cie - smútok, radosť a nádej. Najmä nádej. Keď 
prechádzate chudobným etiópskym vidiekom 
či slumom v Keni, môžete sa cítiť bezmocne. 
Hlavou víria otázky. Chceme pomôcť, ale dá sa 
to vôbec? Majú títo ľudia perspektívu, že budú 
mať prácu, ktorá uživí ich aj ich rodiny? Je vôbec 
možné, aby sme my niečo zmenili?

Dni plné práce

Mali sme dni nabité povinnosťami. Počas na-
šich monitorovacích ciest musíme stihnúť na-
ozaj veľa. Porozprávať sa s riaditeľmi projektov, 
sociálnymi pracovníkmi, skontrolovať využitie 
finančných príspevkov od darcov. Hovoriť o jed-
notlivých deťoch, ich rodinnej situácii, ako sa im 
darí v škole, či aké sú ich ambície po skončení 
základnej školy. A samozrejme – odovzdať de-
ťom listy od vás. To bolo radosti!



21

Naši dospelí študenti 

Dnes sú tieto „deti“ dospelé a pomáhajú iným. 
Niektorí podporujú susedove deti, aby mohli 
chodiť do školy. Ďalší je učiteľ matematiky na 
strednej škole, kde sa po práci venuje tínedže-
rom a učí ich, ako žiť. Učí dievčatá o právach 
žien, pomáha sirotám a núdznym.

Byť „len tak“ s deťmi

Najkrajšie chvíľky pre mňa bol čas, keď sme 
mohli byť „len tak“ s deťmi. Rozprávali sme sa, 
naučili sme ich zopár hier a ony naučili niečo 
nás. Sú milé, šikovné, chcú sa učiť, majú svoje 
sny a najmä – sú veľmi vďačné. Vďačné za veci, 
ktoré sú pre nás bežné - že môžu chodiť do ško-
ly, že dostávajú obedy, uniformy, zošity… V Afrike 
som si uvedomila, že radosť nezávisí až tak od 
dokonalých okolností, ale pramení z vnútorného 
postoja vďačnosti.

Zmenené životy

A potom som sa stretla s našimi bývalými štu-
dentmi. Wau! Niektorí nám robili šoférov, keď 
sme sa prepravovali po Keni do našich partner-
ských škôl či detského domova. Niektorí nás len 
tak prišli večer navštíviť a porozprávať sa. A tieto 
rozhovory boli pre mňa kľúčové. Počuť od mla-
dých mužov príbehy z detstva, kde boli vtedy 
a kde sú dnes… Ich život dostal úplne iné sme-
rovanie práve vďaka pomoci. Deti, ktoré kedysi 
vyrastali na ulici, dostali šancu na iný život. Šan-
cu od niekoho zo Slovenska. Našiel sa niekto, kto 
im pomohol vtedy, keď to potrebovali.

Pomoc má zmysel

Keď príde v pravý čas, je pomoc nákaz-
livá. Ten, kto ju prijal, vie, čo to pre neho 
v tom čase znamenalo. Vie, ako sa zme-
nil jeho život, a preto je prirodzené, že 
chce pomáhať aj on. Pomôcť jednému 
dieťaťu  sa môže zdať ako kvapka v mori, 
ale pre to dieťa je to celý svet. A to more 
zmenených životov narastá.
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Humanitárna
pomoc

Ivana Čorbová 
koordinátorka

Milióny ľudí na svete čelia vojenským konfliktom 
a  prírodným katastrofám. Poznajú strach o život 
a o svojich blízkych, strácajú strechu nad hlavou, ute-
kajú z vlastnej krajiny, hladujú, stretávajú sa so smrťou. 
Ich situácia nám nie je ľahostajná, preto sa intenzívne 
zapájame do humanitárnej pomoci. Nadácia Integra 
je súčasťou medzinárodnej Aliancie Integral, prostred-
níctvom ktorej pomáhame tam, kde treba. Členmi Ali-
ancie je 23 humanitárnych organizácií, ktoré pracujú 
priamo v teréne na 100 miestach sveta. 

Záchranárske práce na mieste pod-
porujeme zaslaním finančných pro-  
striedkov od slovenských darcov našim 
partnerom v aliancii, ktorí ich použijú 
v danej oblasti.
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Sýria

V októbri 2019 v Sýrii prebehli vojenské ope-
rácie, ktoré vyhnali z domovov viac ako 160-tisíc 
ľudí.  Podľa odhadov až tri štvrtiny utečencov sú 
ženy a deti. Nápor utečencov smeroval hlavne 
do oblasti Dohuk v Iraku. 

V spolupráci s medzinárodnou humanitárnou 
Alianciou Integral sme v Iraku podporili mobilný 
lekársky tím, ktorý utečencom začal poskytovať 
pohotovostné zdravotné služby. Pomohli sme 
zabezpečiť urgentnú zdravotnú starostlivosť, 
prístrešky na bývanie, psychologickú podporu, 
rovnako aj základné potreby, ako je voda a hy-
giena.

Ľudia počas úteku zo severovýchodnej Sýrie 
do Iraku prekonali obrovské vzdialenosti. Boli vy-
čerpaní a ubolení. Veľa ľudí bolo v šoku. Niektorí 

utečenci, ktorí prešli do Iraku, sa v zhone stratili 
od ostatných členov rodiny. Väčšina z nich utiek-
la len s batohom.

„Boli sme doma a dedinu bombardovali. Bolo 
nás desať, ostatní utiekli. Zostali sme o niečo 
dlhšie, ale keď bombové útoky pokračovali, aj 
my sme ušli, “povedal Sinu a jeho manželka Ni-
jot, ktorí prišli do Iraku vo štvrtok skoro ráno. 
„Našťastie sme v bezpečí, ale o ostatných vôbec 
nevieme. Možno sú nažive, možno nie.“

Pomohli sme:
*  Distribuovať jedlo, vodu
*  Zabezpečiť hygienické potreby
*  Zabezpečiť lekársku starostlivosť
*  Zabezpečiť psychologickú podporu
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Jemen

Na pokraji hladomoru sa v Jemene ocitlo 11 
miliónov ľudí. Krajinu posledné tri roky sužuje 
občianska vojna, ktorá spôsobila najhoršiu hu-
manitárnu krízu na svete. Podľa odhadov potre-
buje pomoc 24 miliónov ľudí z celkového počtu 
28 miliónov Jemenčanov. Medzinárodná huma-
nitárna organizácia Save the Children informuje, 
že od vypuknutia konfliktu zrejme v Jemene od 
hladu a na choroby zomrelo približne 85-tisíc detí 
vo veku do päť rokov.

V krajine je obrovská chudoba a šíria sa infekč-
né choroby, najmä cholera. Niektoré oblasti už 
zaplavila tretia vlna tohto ochorenia. Politická ne-
stabilita a súvisiace katastrofy, s ktorými krajina 
bojovala v posledných rokoch, priniesli aj milió- 
ny obetí, stratu živobytia ako aj zničenie hospo-
dárskej a sociálnej infraštruktúry v celej krajine.

Od začiatku konfliktu utiekli zo svojich domo-
vov viac ako tri milióny ľudí, z ktorých väčšina zo-
stala v Jemene. Najmenej 14,1 milióna ľudí má 
nedostatok potravín, ťažkou podvýživou trpí viac 
ako milión detí. Približne 14,5 milióna ľudí nemá 
prístup k bezpečným zdrojom vody a zhruba 
rovnaký počet je bez prístupu k základnej zdra-
votnej starostlivosti.

Pomohli sme:
*  Obnoviť vodné zdroje
*  Zabezpečiť filtre na vodu 
*  Zaistiť zberné nádoby na dažďovú vodu
*  Zabezpečiť potravinovú a zdravotnú pomoc          
  i dodávky zdravotníckeho materiálu    
  pre podvyživené deti
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Pomohli sme:
*  Zabezpečiť očkovanie ľudí proti cholere 
*  Zabezpečiť núdzové prístrešky na bývanie 
*  Zriadiť miesta pomoci pre traumatizované  
  deti

Cyklón Idai - Mozambik

V noci 14. marca 2019 zasiahol africký Mozam-
bik silný vietor a prívalové dažde. V prístavnom 
meste Beira došlo k zosuvom pôdy a vyliali sa 
dve najväčšie rieky – Buzi a Pungue. Zaplavili 
celé dediny, zničili domy, cesty. O dva dni neskôr 
zasiahla rovnaká búrka Zimbabwe a podobne 
vyčíňala aj v Malawi.

Na miesta katastrofy vyrazili humanitárne 
tímy mnohých organizácií. Distribuovali jedlo, 
vodu, lieky a stany. 

Podľa organizácie Spojených národov (OSN) 
ide o jednu z najhorších búrok, akú juh Afriky 
zažil za posledné desaťročia. OSN dodala, že 
búrka vyvolala humanitárnu krízu, ktorá postih-
la asi 2,5 milióna ľudí.

Najviac postihnutý Mozambik ohrozili infekč-

né choroby, najmä cholera. Živel zničil úrodu 
miliónov ľudí tesne pred zberom, tí prišli o zdroj 
potravy. Naliehavo potrebovali jedlo, pitnú vodu, 
lieky, prístrešky na bývanie. Neskôr aj nové se-
mená, aby si mohli dopestovať nové plodiny.
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Mladá Jemenčanka
chce pomáhať

Salma má 18 rokov a študuje na bilingválnom 
gymnáziu v Bratislave. Narodila sa na Sloven-
sku a keď mala osem rokov, presťahovala sa so 
svojimi rodičmi do Jemenu. Odtiaľ pochádza jej 
otec. Pred necelým rokom sa vrátila späť. Mladá 
Jemenčanka chce pomáhať zmierniť trápenie 
ľudí v Jemene.  Porozprávala nám, aký je život 
v krajine zmietanej vojnou.

Salma považuje roky strávené v Jemene za 
pekné. „Žili sme ako bežná rodina, chodili sme 
do školy, mali kamarátov, stretávali sme sa, roz-
právali. Tak ako väčšina, aj my sme si mohli do-
voliť kúpiť takmer všetko. Jemenčania sa pred 
vojnou mali dobre, aj tí chudobní žili slušne“, ho-
vorí Salma a opisuje krajanov: „Jemenčania boli 
vždy milí, pohostinní, dobrosrdeční. Nadovšetko 
si vážili rodinu, pestovali rodinné vzťahy. Spoloč-
né večere so širšou rodinou boli bežné.“

Všetko sa podľa nej zmenilo v marci 2015. „Pa-
mätám si deň, keď sme prvýkrát počuli streľbu 
a výbuchy. Boli sme vtedy doma. Myslela som 
si, že je niekde svadba, pretože v Jemene majú 
zvyk robiť počas svadieb ohňostroje alebo strie- 
ľať pre zábavu. Nikomu nenapadlo, že by mohla 
začať vojna. Zistili sme to ráno v správach. Čakali 
sme však, že sa to každým dňom skončí.“ 

Všetko zdraželo, niečo aj na dvojnásobok. Veci, 
ktoré si ľudia mohli bežne kúpiť, boli zrazu ne-
dostupné. Napríklad vajíčko ste kedysi kúpili za 
15 riálov (5 eurocentov), teraz stojí 50 (20 centov).

Vtedy ešte nikto netušil, že občianska vojna 
bude trvať roky a celkom zmení krajinu. Po-
značila každú oblasť života. Nejaký čas sa ešte 
v škole vyučovalo, potom stále menej. Učitelia 
nedostávali platy, neboli jediní, ktorí zostali bez 
príjmu. Počas vojny stratilo veľa ľudí prácu. Tí, 
čo ju majú, často čakajú na výplatu aj tri mesia-
ce. Nezriedka dostanú iba polovicu sumy. Situá-
cii sa však prispôsobili, naučili sa žiť skromnejšie 
a snažia sa udržať si dobrú náladu.

 Ľudia sa stali nervóznejší, závidia si, mizne 
tolerancia, nádej… Tú majú ešte mladí, staršia 
generácia je skeptická. Život však ide ďalej. Keď 
niekde niečo vybuchne, na nejaký čas sa všetko 
zastaví. A potom začne fungovať znovu, akoby 
sa nič nestalo. Mnohí mladí ľudia však nevidia 
svoju budúcnosť vo svojej krajine. Salma sa roz-
hodla vrátiť na Slovensko kvôli možnostiam, 
ktoré tu sú. Mladá Jemenčanka chce pomáhať: 
„Chcela by som ďalej študovať, pomáhať Sloven-
sku aj Jemenu. Rada by som mala v budúcnosti 
prácu, kde by som mohla pomáhať.“



Išlo im o život, utiekli z domova

Útoky v severovýchodnej Sýrii, ktoré sa zača-
li na jeseň 2019, boli pre väčšinu ľudí neočaká-
vané. Nemali čas sa pripraviť a nemali čas pre-
mýšľať – len utiecť. Kríza v Sýrii už trvá takmer 9 
rokov a pripravila o domov milióny ľudí. Prečítaj-
te si niekoľko príbehov tých, ktorí sú na úteku. 

Mohammed s rodinou
Zem zadunela a zdvihol sa dym. Bomba 

pristála len 75 metrov od miesta, kde stál Mo-
hammed, stavebný robotník. Mohlo to byť na-
posledy, čo sa pozeral na tento svet. O chvíľu 
neskôr sa dostal domov. „Povedal som svojej 
rodine, aby si zbalili tašky a odišli sme. Z obavy 
o svoj život. Sýria nie je bezpečné miesto,“ vy-
svetľuje Mohammed, otec dvoch dcér.

Amed a Solin
„Potrebujeme pomoc, “ hovorí Amed, štíhly 

bielovlasý muž. Utiekol aj s manželkou Solin 
z dediny, keď počuli, ako bomby padajú na mes-
to. Pri slovách o ceste do Iraku si Solin jemne 
zdvihla čiernu bodkovanú šatku a utrela si slzy. 
„Nikdy nezabudneme na náš domov. Na našu 
krajinu, pôdu. To sa nedá,“ vraví Amed. Opiera 
sa o ruku a hoci sa snaží zadržať slzy, stekajú mu 
po líci. Odchod z domu do cudzej krajiny nebol 
ich prvou voľbou. Išlo im však o život. Museli sa 
rozhodnúť, a to rozhodnutie bolo ťažké a bolelo.

Layla a Razum
„Predtým som bola učiteľkou, učila som ma-

tematiku,“ vysvetľuje Layla, ktorá pôvodne štu-
dovala ošetrovateľstvo. Vedľa nej stojí manžel 
Razum a drží na rukách 19-mesačné batoľa 

Jude. Trojročná Haifa sa opiera o otca a drží 
v ruke liek, ktorý jej naordinoval lekár hneď po 
príchode. Razum predtým pracoval ako zubný 
asistent a navštevoval rôzne vzdelávacie kurzy. 
Layla a Razum prišli do Iraku už tretíkrát. Na 
úteku boli naposledy, keď bola Layla v deviatom 
mesiaci tehotenstva. „Vedeli sme, že sa nemô-
žeme vrátiť. Jude sa narodil po tom, čo sme 
utiekli. Celý čas je to náš dar, naša nádej,“ hovorí 
Layla. Uprostred nepokojov a neistých cieľov 
ciest, ktoré sa pred nimi črtali, im synček sym-
bolizoval začiatok nového spôsobu života mimo 
domova. Zabehaný rytmus sa však opäť narušil. 
„Snažíme sa s tým vyrovnať, ale stále sme vysíd-
lení. Keď sme ušli prvýkrát, bolelo to. Teraz je 
tá bolesť omnoho väčšia,“ hovorí Layla. Razum 
prikyvuje: „Je to ťažké, ale nemali sme inú mož-
nosť. Dúfam, že tu v Iraku nájdeme bezpečie pre 
svoju rodinu.“

75-ročná Madia
Chodiť po celý deň a celú noc je fyzický náročné 

pre kohokoľvek. Psychické vypätie a niekoľkod-
ňová cesta za vzdialeným cieľom sú vyčerpávajú- 
ce. Spoznala to aj Madia. Vo svojich 75. rokoch 
kráčala mnoho dní, aby vstúpila na irackú pôdu. 
Jej telo sa hneď ozvalo. „Veľmi ma bolí koleno 
a budem musieť navštíviť kliniku,“ hovorí Madia.

...ťažká cesta.

Ľudia odišli zo Sýrie, až keď im išlo o život.
Utečenci, ktorí pešo prekonávajú veľké vzdia-
lenosti, pociťujú bolesť svalov a kostí. Nepoho-
du zhoršovala zima. Teploty najnižšie klesajú 
v noci, teda práve vtedy, keď väčšina ľudí pre-
chádza cez sýrsko-irackú hranicu. 
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Fair trade
a ekonomický
rozvoj

Allan Bussard
riaditeľ

Africkí farmári zarobia len veľmi málo, aj keď je o ich 
produkty záujem a predávajú sa na medzinárodných 
trhoch. Nerozhodujú však o cene a nemajú žiadnu 
možnosť ovplyvniť ju. Často ich veľkí obchodníci zne-
užívajú a vykupujú ich tovar za veľmi nízke ceny. Tým 
sa farmári dostávajú do situácie, že nedokážu pokryť 
ani svoje výrobné náklady. Na živobytie im zostáva len 
veľmi málo a majú problém uživiť sa.  

Pomôcť im môže fair trade - férový 
obchod.  Je to spôsob obchodovania za 
férových podmienok. 

Farmárom zaručuje dlhodobé zmluvy, stabilný príjem 
a rovnocennejšie vzťahy medzi farmárom, obchodní-
kom a spotrebiteľom. Férový obchod tak zlepšuje ži-
votné podmienky farmárov, ktorí sú jeho súčasťou. 

 21 000
počet zapojených farmárov



32

Férové orechy z Afriky 

Nadácia Integra pred viac ako desiatimi rokmi 
založila v Nairobi v Keni spoločnosť Ten Senses 
Africa (TSA). Jej prvoradým cieľom bolo vytvoriť 
príležitosti pre lepší život afrických ľudí. Firma 
je zapojená do systému fair trade a ako prvá na 
svete sa stala spracovateľom Fair Trade makada-
mových orechov. TSA spracováva makadamové 
a kešu orechy, ktoré vykupuje od miestnych 
farmárov, a vyváža ich do Európy, Ázie a Sever-

Makadamové orechy z našej fabriky 
spolu s inými férovými produktmi si 
môžete kúpiť na www.samay.sk

nej Ameriky. Vyrába tiež sezamový, baobabový 
a makadamový olej. Produkty spĺňajú štandar-
dy fair trade a majú bio kvalitu. TSA zamestnáva 
250 pracovníkov, z toho väčšinu tvoria ženy zo 
slumov. Celkovo spolupracuje s viac ako 21-tisíc 
farmármi v Keni, časť z nich sa stará o sadenice 
kešu stromov v škôlkach. Tie sa ďalej distribuujú 
farmárom - pestovateľom.
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Zlepšenie kvality života 

V roku 2019 zrealizovala spoločnosť 60 Deci-
bels s podporou Stanford Seed prieskum medzi 
farmármi, ktorí spolupracujú s našou fabrikou 
TSA. Farmári v ňom potvrdili, že 93% z nich po-
ciťuje, že sa ich život celkovo zlepšil vďaka spo-
lupráci s fabrikou TSA. Ako ďalšie prínosy uviedli 
napríklad zlepšenie farmárčenia, zvýšenie pro-
dukcie či zvýšenie príjmu.

Kúpou makadamových orieškov z TSA môžete 
aj vy zlepšiť podmienky na život ľudí v Afrike: 
www.samay.sk

Vyjadrenia farmárov:

„Mohol som sa usadiť a presťahovať svoju rodinu naspäť domov. 
Moje deti môžu chodiť do školy.”

„Teraz konečne farmárčim s úspechom. Zarábam dostatok peňa-
zí na to, aby som uživila seba a svoje dieťa.”

„Za pár rokov sa mi podarilo zabezpečiť živobytie pre svoju rodi-
nu. Dokážem už zaplatiť zdravotnú starostlivosť pre moju mamu.”

„Môj život sa zmenil. Môžem nakŕmiť celú moju rodinu bez toho, 
aby som si požičiaval peniaze od iných rodinných príslušníkov.”

„Fair Trade pomáha ľuďom, aby sa vlastnou prácou za dôstoj-
ných podmienok dostali na cestu od pomoci k svojpomoci.”
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Sadíme stromy
Nadácia Integra spustila projekt vý-

sadby milióna makadamových a kešu 
stromov v Keni a Etiópii. 

Jeho cieľom je zmierňovať následky aktuálnej klima-
tickej krízy regeneráciou planéty Zem, zabezpečiť ob-
živu a dôstojný život pre farmárov, ktorí žijú na hranici 
chudoby a zvýšiť šance na lepšiu budúcnosť pre dneš-
né deti. Do darovania sadeníc orechových stromov sa 
zapája aj slovenská verejnosť.

1 000 000
stromov, ktoré sadíme v Afrike

Ivana Čorbová 
koordinátorka
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Stromami proti chudobe

Agrolesníctvo je jedným z preukázateľne 
účinných spôsobov, ako bojovať proti klimatic-
kej kríze. Stromy vytvárajú prevenciu voči erózii 
pôdy a dokážu absorbovať nadbytočné emisie 
CO2.

V krajinách takzvaného globálneho Juhu sa 
vplyvom aktuálnej klimatickej zmeny prehlbu-

je chudoba, vznikajú sociálne nepokoje a vojny. 
Sucho, požiare, povodne či tropické cyklóny nú-
tia čoraz viac ľudí opúšťať svoje domovy. Hrozí, 
že do roku 2030 bude o 100 miliónov extrémne 
chudobných ľudí viac vplyvom klimatickej krí-
zy. OSN zároveň predpovedá, že do roku 2050 
počet klimatických utečencov dosiahne 200 
miliónov.

Okrem humanitárnych zásahov a charity 
dnes na riešenie problému chudoby treba aj 
ďalšie prostriedky. Jedným z nich je podpora 
sebestačnosti cez vytváranie pracovných prí-
ležitostí. Kenská spoločnosť Ten Senses Africa 
(TSA) v Nairobi, ktorej spoluzakladateľom je aj 
Nadácia Integra, spolupracuje s drobnými far-
mármi, pestovateľmi makadamových a kešu 
stromov.  Okrem výkupu a spracovania orechov 
v rámci systému FairTrade (spravodlivý obchod) 
zriadila TSA spolu so slovenskými partnermi 
a s podporou SlovakAid škôlky na pestovanie 
sadeníc stromov v Keni. Aktuálne sa v nich do-
pestuje približne 850-tisíc sadeníc ročne. Do 
roku 2021 by sa mal vysadiť jeden milión stro-
mov, o ktoré sa budú vyškolení farmári starať. 
Makadamové a kešu stromy im tak dávajú šan-
cu uživiť seba i svoje rodiny a žiť dôstojný život. 

Stromy sú produktívne od tretieho roku. Keď 
budú stromy dospelé (o cca 8-10 rokov), kaž-
dý bude produkovať orechy v hodnote zhru-
ba 60 EUR ročne. Pre bežného roľníka v Keni 
táto suma predstavuje celomesačný príjem. Ak 
teda farmár zasadí 12 stromov, prakticky tým 
zdvojnásobí svoj príjem a bude si môcť dovo-
liť taký „luxus” ako plechovú strechu či kravu, 
zdravotnú starostlivosť, elektrinu alebo školu 
pre svoje deti.
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Okamžité a efektívne opatrenia proti zme-
ne klímy sú aj podstatným bodom, pokiaľ ide 
o spravodlivosť voči ďalším generáciám. Podľa 
organizácie UNICEF zrejme pre deti dnešného 
sveta a ich deti neexistuje väčšia hrozba, ako 
je klimatická zmena. UNICEF informuje, že viac 
ako 160 miliónov detí žije v oblastiach s vysokou 
alebo extrémne vysokou mierou sucha. Viac 
ako pol miliardy detí žije v zónach s extrémne 
vysokou mierou záplav. Zmena klímy a zhor-
šovanie životného prostredia preto spôsobujú 
vážne ohrozenie základných práv dieťaťa. 

Na sadení stromov v Afrike 
a  zlepšovaní klímy sa môže 
podieľať aj slovenská verej-
nosť.  Darovať strom je možné 
prostredníctvom webstránky
https://integra.sk/co-robime/
sadime-stromy/



podpora
chovu
včiel – Etiópia

 krajčírska 
dielňa

Etiópia

Južný Sudán, 
Etiópia, 

Keňa

Slovensko 

Plány na rok 2020

vzdelávanie
o klimatickej

zmene
a chudobe v Afrike – Slovensko

 podpora
zdravia 

detí a matiek – Južný Sudán

 covid-19 
zabezpečenie

jedla, Keňa, Etiópia
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Náš tím

Erika Kremská
vzťahy s médiami

Miroslava Ebská
administratívno- 

-ekonomická činnosť

Slavomíra Sláviková
účtovníčka

Iveta Novotná
ekonómka
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projektový koordinátor

Alojz Macsai
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Veronika Macsai
marketing

Renáta Štefeková
asistentka, férový obchod

Allan Bussard
riaditeľ a správca nadácie

Caulene Bussard
zástupkyňa afrického 
partnera na Slovensku

Ivana Čorbová
projektová koordinátorka

Lucia Pagáčová
projektová koordinátorka

Jana Široká
projektová koordinátorka

Nadácia Integra
Dobšinského 14
811 05 Bratislava

Tel.: +421 2/5720 3518
SK92 1100 0000 0026 2447 5468

www.integra.sk
info@integra.sk

youtube/integranadacia
facebook/nadaciaintegra
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Finančná správa
Audit účtovnej závierky za rok 2019 vykonala Ing. Katarína Blašková, auditor, č. licencie SKAU A 799, 

so sídlom: Záporožská 9, 851 01 Bratislava. Auditorská správa je prílohou tejto výročnej správy, alebo 
je k dispozícii na našej stránke www.integra.sk. Sumy uvedené v tabuľkách sú v eurách.

1. Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu
Výnosy podľa zdroja ich pôvodu 2019 2018

Tržby za reklamu 670 500

Prijaté dary 0 7 681

Aktivácia vnútroorganizačných služieb-dobrovoľníci

Výnosy z použitia fondu-VZ 2018

4 927

150

0

0

Príspevky z verejnej zbierky 0 188

Príspevky od fyzických osôb 225 862 169 997

Príspevky od PO 36 2 095

Príspevky od Zbor Cirkvi bratskej v Hermanovciach 600 777

Príspevky od Zbor CB Kaplnka Levice

Príspevky od Zbor Kaplnka CB

Príspevky Cirkevný zbor ECAV Bratislava

Príspevky AC Nesvady

Príspevky Bratská jednota baptistov

300

3 033

2 405

735

1 430

0

0

0

0

0

Dotácie z programu SlovakAid 230 074 351 376

Grant od Tudatos Vásárlók Közhasznú Egyesülete, Budapest 6068 1 120

Príspevky z podielu zaplatenej dane 4 413 2 905

Ostatné finančné výnosy 65 1 795

Spolu 480 768 538 434
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2. Prehľad o fyzických a právnických osobách, ktorým nadácia 
poskytla finančný príspevok
Poskytnuté príspevky Účel poskytnutia prostriedkov 2019 2018

Ten Senses Africa Ltd. Rozvojová pomoc: poľnohospodárstvo (pestovanie 

makadamových sadeníc), Keňa

66 292 8 894

NeoBOTAB AGRI FARM AND 

MANUFACTURING PLC

Rozvojová pomoc: poľnohospodárstvo (pestovanie 

makadamových sadeníc), Etiópia

5 469 0

TAPA Center – Transform A Person 

Africa

Rozvojová pomoc: posilnenie udržateľného 

sociálneho podniku (vzdelávanie mladých ľudí 

v odborných a remeselných zručnostiach)

19 727 114 330

Beacon of Hope Africa Rozvojová pomoc: vzdelávanie (vzdelávanie mladých 

ľudí zo znevýhodneného prostredia v odborných a 

remeselných zručnostiach)

75 180 54 201

MEDAIR Humanitárna pomoc: zdravotná starostlivosť, konflikt 

v Iraku a kríza v južnej Azii    

0 30 925

MEDAIR Humanitárna pomoc: zdravotná starostlivosť, 

potravinová kríza v Južnom Sudáne

- 2 349 38 114

MEDAIR Humanitárna pomoc: Cyklon Idai 973 0

MEDAIR Humanitárna pomoc: Kríza v Sýrii 2 600 0

Integral partner Humanitárna pomoc: potravinová kríza v Jemene 7051 9 060

Integral partner Humanitárna pomoc: Blízky východ 909 0

Integral partner Humanitárna pomoc: Hlad v Afrike 360 0

Metropolitan Tabernacle Bishoftu Rozvojová pomoc: vzdelávanie detí, Etiópia 30 096 25 700

TAPA Trust Nairobi Rozvojová pomoc: vzdelávanie detí, Keňa 19 229 16 400

St. Anna Day Care Rozvojová pomoc: vzdelávanie detí, Keňa 18 050 20 655

Beacon of Hope Rozvojová pomoc: vzdelávanie detí, Keňa 14 340 8 850

Praise Gate Rozvojová pomoc: vzdelávanie detí, Keňa 22 667 19 000

SPK Rozvojová pomoc: vzdelávanie detí, Keňa 7 300 13 600

Zbor Cirkvi Bratskej v Prešove Konferencia Viera v práci 500 0

Integral Alliance, MVRO Členské poplatky 2 634 2 659

Poskytnuté príspevky spolu 291 033 362 387
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3. Celkové náklady v členení na projektovú činnosť a na správu nadácie
Náklady Projektová 

činnosť
Správa 

nadácie
Celkom 

2019
Celkom 

2018

Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie 247 0 247 247

Propagácia verejnoprospešného účelu 6 874 0 6 874 6 382

Prevádzka nadácie 59 358 10 458 69 816 54 607

Odmena za výkon funkcie správcu 0 0 0 0

Cestovné 15 221 0 15 221 20 203

Mzdové náklady 67 075 63 391 130 466 102 768

Náklady na poskytnuté príspevky PO 290 264 769 291 033 362 387

Náklady spolu 439 038 74 618 513 656 546 595

 – Celkové výnosy nadácie predstavovali čiastku 480 768,43 eur, náklady 513 655,90 eur.
 – Výsledok hospodárenia pred zdanením predstavuje čiastku - 32 887,47 eur.
 – Náklady na správu nadácie predstavujú 14,53 % z celkových nákladov.
 – Správna rada dňa 17. 06. 2020 sa zhodla, že náklady na správu nadácie boli v súlade so zákonom  

34/2002 Zb., § 28 ods. 2 a 3.
 – V nadačnej listine v hodnotenom období nastalo niekoľko zmien. Nová Nadačná listina je uložená na stránke 

nadácie. Správca nadácie ani členovia iných orgánov nadácie za výkon funkcie nepoberali v roku 2019 odmenu.

Trend za uplynulé obdobia 2019 2018 2017 2016 2015

Výnosy 480 768 538 434 782 630 313 580 388 038

Poskytnuté príspevky 291 033 362 387 621 112 212 126 264 476

Podiel nákladov na správu nadácie 14,53 % 11,89 % 9,44 % 19,89 % 11,92 %

Posúdenie predpokladaného vplyvu pandémie COVID-19 na činnosť Nadácie Integra a jej finančnú situáciu 
po 13. 3. 2020
 – V nadväznosti na mimoriadnu situáciu, ktorá bola vyvolaná vírusom COVID-19, sme zhodnotili riziko dopadu 

na likviditu a finančnú situáciu nadácie.
 – Porovnaním príjmov od donorov prvých päť mesiacov roku 2019 s rovnakým obdobím roku 2020 – nárast 

o cca 60 tisíc eur.
 – Ďalej pracujeme na dvoch prebiehajúcich projektoch financovaných z dotácie programu SlovakAid.
 – Na základe nových výziev nám boli schválené ďalšie tri projekty.
 – Celkový predpokladaný objem financií - dotácií projektov je vo výške cca 430 tisíc eur.
 – Súčasná situácia v súvislosti s COVID-19 v súčasnosti nemá negatívny vplyv na likviditu a finančnú situáciu nadácie.
 – Zvážili sme všetky potenciálne dopady COVID-19 na naše aktivity a dospeli sme k záveru, že nemajú významný 

vplyv na našu schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti nasledujúcich 12 mesiacov.



www.samay.sk

Fotografie použité vo výročnej správe © Medair, Nadácia Integra
Grafická úprava Zuzana Hricová

Členstvá a partnerstvá Nadácie Integra:



www.integra.sk
www.integra.sk/prispiet

Robíme všetko pre to, aby sme zachránili životy na miestach, kde je to najnutnejšie. 

Pomáhajte, prosím, s nami. Váš dar prinesie nádej ľuďom, na ktorých sa inak zabúda.

Ďakujeme!
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SPRAVA N EzAVtstEHo AUDIToRA

Sprdvnej rade a sprivcovi Nad6cie Integra

I. SprSva z auditu riEtovnej zdvierky

Ndzor

Uskutodnila som audit ridtovnej zdvierky Nadiicie lntegra (,,Naddcia"), ktord obsahuje s0vahu k 3L.
decembru 2019, v'(1kaz ziskov a strdt za rok kondiaci sa k uvedenemu ddtumu, a pozndmky, ktor6
obsahujti srihrn v'iznamnfch 0dtovnrich zdsad a 0dtovnrich met6d.

Podl'a m6jho ndzoru, priloiend 0dtovnii zdvierka poskytuje pravdiv'i a vernri obraz finandnej situdcie
Naddcie k 31. decembru 2019 a vrisledku jej hospodiirenia za rok kondiaci sa k uveden6mu ddtumu
podl'a zdkona i. 43L/2OOZ 7.2. o 0dtovnictve v zneni neskorSich predpisov (d'alej len ,,zdkon o
0ftovnictve").

Zdklod pre ndzor

Audit som vykonala podla medzindrodn'ich auditorskfch Standardov (lnternational Standards on
Auditing - ISA). Moja zodpovednost podl'a trichto Standardov je uvedend v odseku Zodpovednost
auditora za audit 0dtovnej zdvierky. Od Naddcie som nezdvislii podla ustanovenl zdkona i. 423l2OtS
o Statutdrnom audite a o zmene a doplneni zdkona t,. 43tl2OO2 Z. z. o 0dtovnictve v zneni neskorilch
predpisov (dhlej len ,,zdkon o Statutdrnom audite") tyikajticich sa etiky, vrdtane Etickeho k6dexu
auditora, relevantnyich pre mdj audit ridtovnej zdvierky a splnila som aj ostatn6 poZiadavky tfchto
ustanoveni ttikaj0cich sa etiky. Som presveddend, Ze auditorsk6 d6kazy, ktor6 som ziskala, poskytuj0
dostatodn'i a vhodnf zdklad pre m6j ndzor.

Zd6ro z ne n i e skutoi n osti

Bez vplyvu na m6j ndzor, upozorfiujem na skutodnost, Ze Naddcia dosiahla stratu vo v,iSke 32887,47
eur za rok, ktoni sa skondil 31. decembra 2OL9. Ktomuto ddtumu vlastn6 zdroje krytia majetku
predstavujti zdpornri hodnotu 49 787,90 eur.

lnd skutoinost

Audit Nadiicie za rok kondiaci sa 31. decembra 2018 vykonal in'i auditor, ktorf 28. marca 2019 vyjadril
k tejto 0dtovej zdvierke v sprdve auditora nemodifikovan'i ndzor.

Zodpovednost sprdvcu zo (titovni zdvierku

Sprdvca je zodpovednf za zostavenie tejto ridtovnej zdvierky tak, aby poskytovala vernf a pravdivri
obraz podl'a zdkona o ridtovnictve a za tie intern6 kontroly, kto16 povaiuje za potrebn6 na zostavenie
ridtovnej zdvierky, ktord neobsahuje v'iznamn6 nesprdvnosti, di uZ v d6sledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovan[ ridtovnej zdvierky je sprdvca zodpovednri za zhodnotenie schopnosti Naddcie

nepretriite pokraiovat vo svojej dinnosti, za opisanie skutodnosti trikajricich sa nepretriiteho
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pokradovania v dinnosti, ak je to potrebn6, a za pouiitie predpokladu nepretriit6ho pokradovania v
dinnostiv ridtovnictve, ibaZe by mala v rimysle Naddciu zlikvidovatalebo ukondit jej dinnost, alebo by
nemal in0 realistick0 moinost nei tak urobit.

Zodpovednost ouditora zo oudit hitovnei zdvierkv

Mojou zodpovednostou je ziska{ primeran6 uistenie, di 0dtovnii zdvierka ako celok neobsahuje
vriznamn6 nesprdvnosti, di ui v d6sledku podvodu alebo chyby, a vydat' sprdvu auditora, vrdtane
ndzoru. Primeran6 uistenie je uistenie vysok6ho stupfia, ale nie je zdrukou toho, ie audit vykonanf
podl'a medzin6rodnrich auditorskfch Standardov vidy odhalivfznamn6 nesprdvnosti, ak tak6 existuj0.
Nesprdvnosti m6iu vznikn0t v d6sledku podvodu alebo chyby a za vriznamn6 sa povaZuj0 vtedy, ak by

sa dalo od6vodnene odakiiva{, ie jednotlivo alebo v silhrne by mohli ovplyvni( ekonomick6
rozhodnutia pouZivatelbv, uskutodnen6 na zdklade tejto ridtovnej z6vierky.

V rdmci auditu uskutodneneho podl'a medzindrodn'ich auditorskfch Standardov, podas cel6ho auditu
uplatfiujeme odbornf risudok a zachovdvame profesionillny skepticizmus. Okrem toho:
o ldentifikujem a posudzujem rizikd v{lznamnej nesprdvnosti ridtovnej zdvierky, di ui v d6sledku

podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutodfiujem auditorsk6 postupy reagujrice na tieto rizikd a

zfskavam audltorsk6 d6kazy, ktor6 s0 dostatotn6 a vhodne na poskytnutie zdkladu pre nii5 ndzor.
Riziko neodhalenia vfznamnej nesprdvnosti v d6sledku podvodu je vyS5ie ako toto riziko v dOsledku

chyby, pretoie podvod m6Ze zahfria{ tajnri dohodu, fal5ovanie, 0myseln6 vynechanie, nepravdiv6
vyhldsenie alebo obidenie internej kontroly.

o Oboznamujem sa s internrimi kontrolami relevantnrimi pre audit, aby som mohla navrhn0{
auditorsk6 postupy vhodn6 za danfch okolnosti, ale nie za 0delom vyjadrenia ndzoru na efektivnost
intern,ich kontrol Nadiicie.

o Hodnotim vhodnost pouiitrich ridtovnyich zdsad a [dtovnlich met6d a primeranost 0dtovnfch
odhadov a uvedenie s nimi stivisiacich informdcii, uskutodnen6 sprdvcom.

o Robim ziver o tom, di sprdvca vhodne v (dtovnictve pouiiva predpoklad nepretriit6ho
pokradovania v dinnosti a na zdklade ziskanrich auditorskrich dOkazov zdver o tom, di existuje
v'iznamnd neistota v s(vislosti s udalostami alebo okolnostami, ktor6 by mohli vriznamne
spochybni{ schopnost Naddcie nepretrZite pokradovat v dinnosti. Ak dospejem k zdveru, Ze

vliznamnd neistota existuje, som povinnd upozornit v mojej sprdve auditora na s0visiace informdcie
uveden6 v 0dtovnej zdvierke alebo, ak sri tieto inform6cie nedostatodn6, modifikovat m6j nlzor.
Moje zdvery vychiidzaj0 z auditorskrich d6kazov ziskanfch do ddtumu vydania mojej sprdvy
auditora. Bud(ce udalosti alebo okolnosti viak mdiu sp6sobit, Ze Nadiicia prestane pokradovat'

v nepretriitej dinnosti.

o Hodnotim celkov0 prezentdciu, Struktriru a obsah ridtovnej zdvierky vrdtane informiicii v nej
uvedenlich, ako aj to, di [dtovnd zdvierka zachytdva uskutodnen6 transakcie a udalosti sp6sobom,
ktoni vedie k ich vern6mu zobrazeniu.

ll. Spriva podl'a zdkona o 5tatutSrnom audite k inform6ciSm, ktor6 sa uvddzaj0 vo vriroEnej sprdve

Sprdvca je zodpovednli za informdcie uveden6 vo v'irodnej sprdve, zostavenej podl'a poZiadaviek
zdkonaoUdtovnlctvea zdkona t,.34l20O2Z.z.onaddcidchaozmeneObdianskehozdkonnikavzneni
neskorSich predpisov (d'alej len ,,zdkon o naddciach). M6j vySSie uvedenli ndzor na ridtovn0 zdvierku sa

nevztahuje na in6 informdcie uveden6 vo v'irodnej spr6ve.

V s0vislosti s auditom 0dtovnej zdvierky je mojou zodpovednostou obozndmenie sa s informdciami
uvedenyimi vo vlirodnej spriive a zvdZenie, di tieto informdcie nie s0 vo vyznamnom nesilade
s auditovanou fdtovnou z6vierkou alebo mojimi poznatkami, ktor6 som ziskala podas auditu irdtovnej
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zixierky, alebo sa inak zdajri byt vyznamne nespr6vne. V!'rodnir spr6vu som ku diu vydania tejto spr6vy
auditora z auditu ridtovnej zilvierky nemala k dispozicii.

Ked' ziskam vfrodnri spr6vu, postdim, di vfrodn6 spr6va Nad6cie obsahuje inform6cie, ktor!'ch
uvedenie vyLaduje zilkon o ridtovnictv e a zilkon o nad6ci6ch , a na zdklade pr6c vykonanfch podas auditu
fdtovnej zdvierky, vyjadrim v dodatku k tejto spr6ve auditora m6j n6zor, di:

- inform6cie uveden6 vo vyrodnej spr6ve zostavenej zarok 2019 sri v srilade s ridtovnou z|vierkol za
danj,rok,

- vfrodn6 sprdva obsahuje inform6cie podlh zirkona o nad6ci6ch.

Okrem toho uvediem, di som zistila vlznamnd nespr6vnosti vo vj'rodnej spr6ve na z6klade mojich
poznatkov o ridtovnej jednotke a situ6cii v nej, ktor6 som ziskala podas auditu irdtovnej zdvierky.

Bratislava, 22. jlna 2O2O

Statutdrny auditor:

lng. Katarina Bla5kovd

Licencia SKAU d. 799

SI(/U
C. flcorclc 7!l
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UcrovNA ZAVIERKA ilililllilllililil1illlil] 
-1

neziskovej 06tovneJ jednotky

v s[stave podvojn6ho (t6tovnictva

zostaven6k 3 1 .1 2 .2 0 1 I

dlseln6 rictajo sa zarovnAvaJi vpravo, ostattr6 0dale sa pltu zlava. Nevyplnen6 rladky sa ponechival( pr6zdne.

Udaie sa vypinalfr palidkovlim plsmom (podfa tohto raoru), plsaclm stroJom alebo tladlanlou, a to diernou alebo tmavontodrou farbou.

Als ip t r ea I t x tt,lttt0P0Rl T 0v x Y Z 0 t 2 s 4s 6? 89

Daiiov6 idenlifikadnd dlolo

202137406e
rdo

31'.?474.93
SID SK NACE

88.99.0

Udtovn6 z6vlerka

x riadna x zostavenA

mlmoriadna x schv6lend

(vyznedi sa x)

Meslac Rok

od01 2019
Za obdobie

do12 2019
Bozprostredne od 0 1 2 0 1 8
predchidzaj0ce

obdobie do 12 2 018

PrlloZsnb $udasti ridtovneJ zAvlerky

x S(vaha (06 NUJ 1-01)

'y tlf(tz zlskov a str6t (UC NUJ 2-01)

x PoznAmky (Uc uu.t s-ot )

(vyznatl sa x)

Obchodnd rrreno alebo ndzov 0dtovnej jodnotky

Naddcia lntegra

.,.!e-g;'*leilirew__ ::----_.______ __ _ - _-_---,:_.-___:-"----*-
Ullca Ctsto

DOB(}INSKEHO 14
ps0 oboc

81105 [3ratislava
dlslo tolufdnu Clslo faxu

o! ol
E-rnailovir adresa

ZostavenA rjiia:

1 1 .0 6 . 2 0 2 0
Podpisovf zdznam osoby
zodpovodnej za vedenie
U6tovnlctva:

Podpisovf zdznam osoby
zodpovednej za zostevenlo
Udtovnej z6vierky:

Podpisovf zdznam
$tatutdrneho org6nu alebo
dlena Statut6rneho org6nu
rldtovnej jednotky:

,tu il, P)
Schv6lsn6 diia:

1 7 .0 ti . 2 0 2 a

Odtladok prezentadnej pediatky dafiov6ho 0raduMiesto pre evldendn6 dlslo

MF SF 20'll) z FDF - OMEGA rYww . k r o L g k

Z,.ezr runry dnirov6ho 0radu
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025

oz6

027

028
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2Stranl, :

r. 002 + r. 009 + r. 02t

Dlhodobf nehmotn, rflujotok r. 003 aI008

Nehmotne vfsledky. z vlvoiovei a obdobnej tinnosti

o12 - (o72 + o91 AU)

013 " (073 + 091 AU)

Oc€nitetno preva 014 - (074 + 091 AU)

nehmotn! majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091

nehmotn6ho majetku (M1 '093)

pretldavky na dlhodob! nehmotn! maietok (051 - 095

2. iDlhodoby hmotn! ma,letok r. 010 at r' 020

Pozemky (031)

Umeleck6 dleln a zbierkY (032)

Stavby 021 - (081 ^ 092 A0)

stdr.lo a tarn6 zvlelat6 026 - (086 + 092 A0)

dlhodoby hmotnf majetok 029 - (osg + 092 Au)

dlhodob6ho hmoln6ho majotku (M2 - 094)

Dlhodobf flnantnf maietok 1.022 s2 t, 028

PodlelovA cenn6 papiere a podlely v obchodnfch spolotnostioch v

ovl6danej osobe (06'l-0S6 AU)-

Podielov6 cenil6 paplere a podlely v obchodnych

podgt_eloym t/plyvom (Q02-{9Q AU)

spoloCnostlach s

cenn6 papiere drian6 do splatnosti (065' 096 A0)

podnikom v skupine a ostatn6 p6Xi6ky (066 + Cl67) - 096 AU

dlhodobf linandn! majetok (069 - 096 A0)

dlhodob6ho financn6ho majetku (043 - OsO AU)

Poskytnut6 preddavky na dlhodobf linandnf nrajetok (053 - 0S6 AU)
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Obe*nf majetok epolu r. 030 + r. 037 + 1. Q{f + r. 051 
| 
029

i. Jre""o, i. oit .r i. oii

ir",",,r, ,',rrn

/ srDl-T-l Tl

Be2n6 [6tovn6 obdoble

0301 | r

rll

Zvierat{r (24 - 195t

Tov8r (132+139) " ll)6

Poskytrurte prevlrrJzltov6 preddavky na z6soby (314 AU - 391 A0)

i

iZUCtovanie so tioclalncu polstovrlou a zdravotnfmi poia(ovilami

i (s36) lj
t

i.'

i t341 a2 34s)
I

i u finaninfch {tnemu rozpoGtu a

I samosprdvy

1....
lPohl'uorAvry voci {taslnlkorn zdrulent (358 A0 - 391 AU)
l_.-_...
I

I 
SpoJounci 06et F,ri adrutenl (396 - 391 AU)

ieant,r,,a, ir\ty l22l A[ + ze t;
I

I l3ankovd ririty s dol:,or viazernosti dlhsou al<o jedan
i

I

I

lBanl<,rr,a ;u1ty 1221 A[ + ze t;
I

I l3ankovd ririty s dol:,or viazernosti dlhsou al<o jedan
i

I

'Kratl'rrCoi:ly finantrn'i rnajetok (251 + 253 + 255 +

;At)

i dlh3ou ako jedan

i-i
i s802,65i 3162,82

.. i I

' za,n: tm,zz
i

9773,92 i 3053.85

i roosg,2g I go,$

fi723,40

iOtrsl.ilr',irrri,: i<rd,lkocloir,lho finandrti:ho majetku (259 - 291 AU)
,l

C. lCaccv* rorilr6r:rrii* t;polu r, Ostl a* r. 059

I

1. Ndkliriiv lrrr.l,ictch r:,l.tiolrr ({}8 l)
I

I Prijnty lirr,:i,icich obdot,i (385)

ilarotok et)r)irr r. OCf .. r. 029 4' r. U57

3

: Eezprosttedne

I 
predch{dzaltlce

I tidtovn6

1 obdoble

Netto

Shana :
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I
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-122 513,49

.r! ltii,04

61 0&1,13
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6 601 19
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Irtby zavlaslnd qirobkY

Trlby z predaja sluiieb

frZby za predan! tr.rvar

Znretra stavr.l nedokondenoj vlroby

Zmena stavu zdsob zvierat

Aktivaclsmateriuluatovaru 1046 I i -l

AlrtivAcia dlhodob6ho nehmotn6ho i 048 I I i

Aktiv6cia rllhodob6hcr hmotn6ho majatku | *n i i I

Ostatrr6 pokuty a Penalc

!i

i 050
I

i nqr ;

ZrnluvnepokutysPendle i O5o' i Irlia --, I I
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! ''. i i I

Znrenastavr.rnedokondeloivVlgtrv. iil i i ,

Zmena stavu zdsob polotovarov I 
043 i i i :

Zmena stavu z6sob vfrobkov , 941 ! i I i

Akrivaclalater!6lu.a_t9-v_ary...... 1046 I I -. i I
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0,00,

236 141 7ei
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-1260i,47 l

i---
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Pozndmky (tJd NUJ 3-01)

el. tV5eobecn6 fdaje

el. t (t) (3) (5) z6ktadn6 odaje

Ct. t 1t 1 Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo n6zov prSvnickej osoby, ktor6 je zakladatel'om alebo zriad'ovatel'om 06tovnej jednotky, detum zalolenia alebo zriadenia

tttovnej jednotky

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo ndzov prdvnickel osoby, ktor6 je zakladatel'om alebo zriad'ovatel'om 0dtovnej jednotky:

Nad5cia lntegra, Dob5insk6ho 14,811 05 Bratislava

Ddtum zalozenia alebo zriadenia 0dtovnej jednotky:

25.09.1995

et. t (S) Opis dinnosti, na 06el ktorej bola ri6tovn6 jednotka zriadenS a opis druhu podnikatel'skej 6innosti, ak ju 06tovn6 jednotka vykondva

Poslanie nad5cie vych5dza z presveddenia,2e prosperujtca spolodnostje vybudovan5 na zdkonoch trhovej ekonomiky, demokratickom politickom systeme a d6slednej

dobreho spr6vcovstva.

tJdelom nad5cie je podpora a realiz6cia verejnoprospeSnych projektov, ktor6 sleduj! nasledovne ciele:
a) rozvoj a ochrana tradiinlch judeo-krestanskfch hodn6t a ich presadzovanie v ekonomickom, soci6lnom a duchovnom Zivote jednotlivcov a komunit,
b) soci6lno-ekonomickf rozvoj znevlhodnenyich skupln,
c) rozvoj drobneho podnikania jednotlivcov ako n6stroja zni2ovania nezamestnanosti a vytvdrania pracovnlch prlleZitostl,

d) presadzovanie etickych princlpov v podnikanl, zvy5ovanie transparentnosti v obchodnych vzt'ahoch a vytesf,ovanie korupcie v podnikatel'skom prostredl,

e) formovanie firiem s cielavedom!m soci5lnym vplyvom a zvy5ovanie spolo6enskej a komunitnej zodpovednosti sikromn6ho sektora,

el. I 151 lnform6cia o organizSci6ch v zriadovatel'skej p6sobnosti 06tovnej.jednotky

et. I (Z) lnform6cie o dlenoch StatutSrnych org6nov, dozornfch orginov a infch organov
Iitovnej jednotky

el. I 121 lnform6cie o dlenoch Statutarnych org6nov, dozornych orgdnov a inlch orgdnov 06tovnej jednotky; uvddzajri sa men6 a priezvisk5 dlenov Statut5rnych org6nov,

dozornlch orgdnov a inlch org6nov 0itovnej jednotky

eo ,1, 7 4 7 4 9 J

Nezov orgenu (meno a priezvisko...) Druh orginu spolodnosti

Allan Bussard spr5vca naddcie

lng. Marek MarkuS predseda spr6vnej rady

Ren6ta Kubdi 6len sprdvnej rady

lng. Martin Jursa 6len spr6vnej rady

Mgr.art. Peter Vrbindlk, Art.D. 6len spr5vnej rady

el. I 1+1 Priemernf podet zamestnancov, podet dobrovo!'nikov

el. I 141 Priemernli' prepoditan! po6et zameslnancov, a z toho po6et veducich zamestnancov 06tovnej jednotky za be2n6 0dtovne obdobie a za bezprostredne predch5dzajrice

06tovne obdobie. Podet dobrovolnikov vyslanych 06tovnou jednotkou a podet dobrovolnikov, ktori vykon6vali dobrovol'nicku 6innost'pre 0dtovn0 jednotku po6as beZn6ho

[6tovneho obdobia a bezprostredne predchadzajiceho 0dtovn6ho obdobia

Nezov poloiky Bein6 [6tovn6 obdobie
Bezprostredne

predchiidzajf ce Iitovn6
obdobie

Priemern! prepo6itan! poaet zamestnancov 7

- z toho podet ved0cich zamestnancov 1 1

Po6et dobrovol'nikov vyslanlich ridtovnou .jednotkou 2

Podet dobrovol'nlkov, ktorl vykondvali dobrovol'nlcku dinnost pre 06tovnu jednotku podas Udtovneho obdobia 6 2

el. Il lnformScie o ridtovnfch z6saddch a ridtovnych met6dach

VytvorenevprogrameoMEGA-podvoin6udtovnictvoal€gislativabezsiarosti. @KROSa.s.,w.kros.sldomega 
Strana: 1

/SID

€



Pozn6mky (tid NUJ 3-01)

e l. ll 1t) NepretrZit6 pokraCovanie udtovnej jednotky

el. ll (1 ) Udtovna jednotka bude nepretrZite pokradovat'vo svojej dinnosti:

plAno

|rui"

et. tl (S) Sposob ocefovania jednotlivich poloZiek majetku azdvdzkov

tio 3 1 7 4 7 4 o 3

el. ll (3) Sp6sob oceiovania jednotlivlch poloZiek majetku a zlvdzkov

Popis poloiky Ocenenie majetku a z6vdzkov Poznamka k oceneniu

Dlhodobf nehmotni maietok obstarany k0pou obsta16vacia cena

Dlhodob! nehmotny majetok obstaranf vlastnou dinnost'ou UJ neeviduje

Dlhodobf nehmotnf majetok obstaran! infm sp6sobom UJ neeviduje

Dlhodobf hmotnf majetok obstaranf kipou obsta16vacia cena

Dlhodobf hmotni majetok obstaranyi, vlastnou 6innostou UJ neeviduje

Dlhodobf hmotnli majetok obstaranli in!m sp6sobom UJ neevidule

Dlhodobf finandn! majetok obstarSvacia cena

Zdsoby obstaran6 k0pou obsta16vacia cena

Z5soby obstaran6 vlastnou dinnostou UJ neeviduje

Z5soby obstaran6 infm sp6sobom UJ neeviduje

Pohl'ad5vky menovit6 hodnota

Kratkodob! finandnf majetok menovit5 hodnota

Casove rozli5enie na strane aktiv menovit6 hodnota

Zavdzky vralane rezerv, dlhopisov, p62idiek a Uverov menovitd hodnota

easove rozll5enie na strane paslv menovite hodnota

Derivaty UJ neeviduje

Majetok a zevezky zabezpedene deriv5tmi UJ neeviduje

e l. lt 1+; Sposob zostavenia odpisov6ho pl6nu pre jednotliv6 druhy dthodob6ho majetku

06tovne jednotka nemd n5plti pre t0to poloiku.

Cl. ll (4) Sp6sob zostavenia odpisoveho plSnu pre jednotlive druhy dlhodob6ho majetku

! OttroUoUY nehmotnli majetok:

fl otnoaouy hmotny majetok:

! OtnoaoUyi, hmotny majetok:

Odpisov! pldn bol ovplyvnen), tymito skutodnostami:

odpisovyi pl6n 0dtovnlch odpisov vych5dzalzpoziadavky zdkona d. 43112002 o 06tovnlctve. Majetok sa odpisoval podas
predpokladanej doby pou2fvania zodpovedajtcej spotrebe budricich ekonomicklch ri2itkov z majetku. Odpisov6 sadzby pre
Udtovne a daiove odpisy dlhodobeho nehmotneho majetku sa rovnajU.

odpisovf pl6n tdtovnfch odpisov sa zostavil internlm predpisom, v ktorom sa vych6dzalo z predpokladaneho opotrebenia
zaradovan6ho majetku zodpovedaj0ceho beZnfm podmienkam jeho pou2ivania. U6tovn6 a daiov6 odpisy sa nerovnaj0.

odpisovf pl6n t6tovnfch odpisov sa zostavil internym predpisom, v ktorom sa vych6dzalo z met6d pouZlvanych pri vyElslovanl
daiovlch odpisov. Udtovn6 a dafiov6 odpisy sa rovnaj0.

Sp6sob zostavenia odpisoveho pldnu pre jednotliv6 druhy dlhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku

e l. lt 1S1 Z6sady pre zohl'adnenie zniilenia hodnoty maietku

el. ll (5) Zdsady pre zohladnenie znizenia hodnoty majetku. Uvedza sa, 6i 0dtovn6 jednotka uplatriuje opravne polozky arezeNy,

tJ6tovn5 jednotka tvori rezervy do n5kladov v odak5vanej v1iSke z6vdzku.

Cl. Ul lnform6cie, ktor6 Aopifialri a vysvetl'ujri 0daje v sfvahe

Vytvorene v programe OMEGA - podvoin6 0ilovnictvo a legislativa bez starosti. @ KROS a.s., M.kros.sk/omega
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Pozndmky (Ud NUJ 3-01)

et. Ul (1) Prehl'ad o dlhodobom majetku

e l. ltt (1) a) aZ cl Prehl'ad o dlhodobom nehmotnom majetku

el. lll (1) Prehl'ad o dlhodobom nehmotnom majetku

tco /SID3 1 7 4 7 4 I J

a) a2 c) Pohyb obstar5vacich cien, opravok, opravnlich polo2iek a prehl'ad zostatkovlich cien dlhodob6ho nehmotn6ho majetku - be2n6 obdobie

e t. ltl (1) a) aZ cl Prehl'ad o dlhodobom hmotnom majetku

dt. ttt 1t 1 Prehl'ad o dlhodobom hmotnom majetku

a) a2 c) Pohyb obsta16vacich cien, oprdvok, opravnlch polo2iek a prehl'ad zostatkovfch cien dlhodobeho hmotn6ho maietku - beZne obdobie

Vytvoren6 v programB OMEGA - podvojn6 06tovnictvo a legislativa bez starosti. @ KROS a.s., w.kros.sUomega
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Pozndmky (tJd NUJ 3-01)

et. llt (2) Preht'ad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom maietku,
prAvo alebo pri ktorom m5 (6tovn6 jednotka obmedzenf privo s

Uitovn6 jednotka nem6 n6plfi pre t0to poloiku.

na ktoni je zriaden6 z6loZn6
nim nakladat'

J 1 7 4 7 4 o J

et. ltt 121 Prehl'ad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktonj,je zriadendz6loZn6 pr6vo alebo pri ktorom m6 0dtovn6.iednotka obmedzen6 prdvo s nim nakladat

Dlhodob! majetok Hodnota BO Hodnota PO

Dlhodob! nehmotny maietok

Dlhodob! nehmotn! majetok, na ktonj,je zriadenb zitloZn| prdvo

Dlhodob! nehmotnf majetok, pri ktorom md 0Stovnd jednotka obmedzen6
prevo s nim nakladat

Dlhodob! hmotnf majetok

Dlhodobf hmotny majetok, na kton/ je zriadene z6loZn6 pr6vo

Dlhodobf hmotn! majetok, pri ktorom m6 06tovn6 jednotka obmedzen6 pr5vo

s nlm nakladat

e l. ltl (3) lnform6cie o sp6sobe a viSke poistenia dlhodob6ho majetku

et ttt 1a1 lnformdcie o sp6sobe a vlske poistenia dlhodob6ho nehmotn6ho a hmotndho majetku

Dlhodobf majetok Sp6sob poistenia Hodnota BO Hodnota PO

Dopravn6 prostriedky povinnd zmluvn6 poistenie 247 24

et. tll (4) (5) lnformdcie o dlhodobom finandnom majetku

Vytvorene v programe OMEGA - podvojnd 06tovnictvo a legislativa bez starosti. @ KROS a.s., M.kros.suomega
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Pozndmky (06 NUJ 3-01 )

el. Ut (4) (5) Prehl'ad o dlhodobom finaninom majetku

Ct. ttt (+) (5) Prehfad o dlhodobom finandnom majetku

Pohyb obstar5vaclch cien, oprdvok, opravnfch polo2iek a prehl'ad zostatkovlich cien dlhodob6ho finandn6ho majetku - be2n6 obdobie

eo 3 1 7 4 7 4 I 3

Dlhodoby flnan6ny maletok

Stav na konci berneho Udtovniho obdobia

Stav na konci bein6ho ridtovn6ho obdobia

Slav na konci beZnAho 0dtovn6ho obdobia

et. ltl (4) Struktilra dlhodob6ho finandn6ho maietku

Cl. lll (4) Struktura dlhodob6ho finandneho majetku

N6zov spoloEnosti

,odlel na zikladnon
imanl
(v %)

Podiel Uitovnej

lednotky na

hlasovaclch p16vach
(v %l

Hodnota vlastndho
imania ku koncu Bo

Hodnota vlastnEho
imania ku koncu Po

ilitovn6 hodnota ku
koncu BO

Udtovnd hodnota ku

koncu PO

lntegra Co-op druZslvo 25,01 25 01 522 702 540 626 75 143

Ten Senses, s.r.o. 0,85 0,85 -56 132 -29 654 381

et. tll (6) Vfznamn6 poloZky kr6tkodob6ho finanin6ho majetku

Udtovn6 jednotka nem6 naplfi pre tuto polozku.

el. lll (6) Vfznamn6 poloZky krdtkodobeho finandn6ho majetku

Kriitkodob! finanEnf maietok

Ma.letkove cenn6 papiere na obchodovanie

Dlhov6 cenn6 papiere na obchodovanie

Dlhove cenne papiere so splatnostou do jedn6ho roka dr2ane po splatnosti

Ostatne realizovatel'n6 cenn6 papiere

Cl. tlt (6) Ocenenie kr6tkodob6ho finanin6ho majetku

Odtovn5 jednotka nemd n6pl6 pre t0to polo2ku.

el. lll (6) Ocenenie kr6tkodob6ho finandn6ho majetku re6lnou hodnotou ku dfiu, ku ktor6mu sa zostavuje 0dtovn6 z5vierka, pridom sa uv5dza vplyv tak6hoto ocenenia na

vlsledok hospoddrenia 0dtovnej jednotky
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Pozndmky (ti6 NUJ 3-01) CO J 1 7 4 7 4 9 3

Kr6tkodobf finandny majetok
Zvf5enie/znlienie hodnoty

(+l)

Vplyv ocenenia na vr.isledok
hospodSrenia bein6ho

fEtovn6ho obdobia

Vplyv ocenenla na vlastn6
imanie

Kretkodoby finandn! majetok spolu

et. tll (7) Prehl'ad o vlivoji opravnich poloZiek k z6sob5m

U6tovn5 jednotka nemd napti pre t0to polo2ku.

Ct. ttt (Z) Prehl'ad o v!,voji opravnlich poloiiek k zSsob6m podl'a poloiiek srivahy

Stav na konci
be:n6ho

0itovn6ho
obdobla

et. ltt (8) Vfznamn6 poloZky poht'ad6vok

el. lll (8) Opis vfznamnlch pohl'addvok v nadveznosti na polo2ky s0vahy a v dleneni na pohl'ad5vky za hlavnu nezdafiovanf dinnost, zda6ovan0 dinnost a podnikatetskf
6innost

Opis pohl'addvky Riadok s0vahy Hlavnd nezdafi ovane dinnost'
Zdaiovan6 Einnost' a podnikatel'sk6

Einnost'

Dlhodob6 pohl'adavky 037

Pohl'addvky z obchodneho styku 038

Ostatne pohladevky 039

Pohl'ad6vky vo6i 0dastnlkom zdruZenl 040

lne pohladSvky 041

Kr6tkodob6 pohl'ad6vky 042 94 848

Pohl'ad5vky z obchodneho styku 043

Ostatne pohladdvky 044

Z0dtovanie so Socialnou poistovfrou a zdravotnlimi poisfovfiami 045

Daiove pohl'ad5vky 046

Pohl'ad6vky z dovodu finandnlch vztahov k Stetnemu rozpodtu a

rozpodtom 0zemnej samosprdvy
047 84 809

Pohl'adavky vo6i 06astnlkom zdtuzenl 048

Spojovaci t6et pri zdru2eni 049

lne pohlad:ivky 050 10 039

e l. ltt (9) Preht'ad o vivoji opravnfch poloZiek k pohl'ad6vkam

tJ6tovn5 jednotka nem6 naplri pre t0to poloZku.

Ct. ttt 1s1 Prehl'ad o vfvoji opravnlch poloziek k pohl'ad6vkam podl'a poloiiek s0vahy

Stav na konci
be:n6ho

iitovneho
obdobia

Vytvoren6 v programe OMEGA - podvojn6 rldtovnictvo a legislativa bez starosti. @ KROS a.s., M.kros.sldomega
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Pozn6mky (Ud NUJ 3-01)

el. ltl (10) Pohl'adiivky do lehoty sptatnosti a po tehote splatnosti

et. ttt (tO) Pohl'adSvky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

eo 1 7 4 7 4 I J

Stav na konci bezprostredne
0dtovn6ho obdobia

39 920

39 920

e l. ltt (11) easov6 rozli5enie n6kladov a priimov budricich obdobi

el. lll (1 I ) Vyznamne polo2ky dasoveho rozlisenia n6kladov a prijmov bud0cich obdobi

Stav na konci beindho ti6tovn6ho obdobia

Vlznamn6 poloiky n6kladov a prijmov budricich obdobi Riadok sivahy Hodnota BO Hodnota PO

N6klady BO - N proj. partnerov, kt. bud0 vy06tovan6 v r. 2018 (381) 058

N6klady BO - ndjomn6 a energie na rok 201 9 (381 ) 058

N6klady BO - poistne 058 122 122

Prijmy bud0cich obdobi-V4 pt(jem t. 2O2O 059 2 072 1 119

et. tll (12) Vlastn6 zdroje krytia neobein6ho a obein6ho majetku

dl. tll 1tZ; a), b) Vlastne zdrole krytia neobeZn6ho a obe2n6ho ma.jetku podl'a poloziek s0vahy

Fondy tvorend podl'a osobitndho predpisu

Oceiovacie rozdiely z precenenia majetku a z6vazkov

Oceiovacie rozdiely z precenenia kapitdlovich 0dastin

Nevysporiadan! vjsledok hospoddrenia minullch rokov

Vysledok hospoddrenia za Udtovn6 obdobie

Cl. ltt (13) Rozdelenie ridtovn6ho zisku alebo vysporiadanie ridtovnej straty z minutfch
fdtovnfch obdobi

el. tll (13) Rozdelenie ridtovn6ho zisku z minul6ho ridtovn6ho obdobia

odtovna jednotka nem6 n6pli pre t0to polozku.

et. ttt 1ta1 Rozdelenie i6tovn6ho zisku z minul6ho 0dtovneho obdobia
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Pohl'ad5vky do lehoty splatnosti 94 848

Pohl'ad6vky po lehote splatnosti

Pohl'addvky spolu 94 848



Pozn6mky (06 NUJ 3-01 ) ,1, 7 4 7 4 9 3 /SDeo

N5zov poloiky Bezprostredne predch5dzajrice iitovn5 obdobie

U6tovnf zisk

Rozdelenie i6tovn6ho zisku

Prldel do z5kladneho imania

Prfdel do fondu tvorendho podl'a osobitneho predpisu

Prldel do fondu reprodukcie

Pridel do rezervn6ho fondu

Prldel do fondu tvoren6ho zo zisku

Pridel do ostatnfch fondov

[,hrada skaty minulfch obdobi

Prevod do socidlneho fondu

Prevod do nevysporiadaneho vlsledku hospoddrenia minullch rokov

ne

el. lll (13) Vysporiadanie ridtovnej straty z minul6ho ri6tovn6ho obdobia

et. ttt 1tS1 Vysporiadanie fdtovnej straty z minul6ho 0dtovn6ho obdobia

Niizov poloiky Bezprostredne predchiidzaj0ce 0dtovn6 obdobie

U6tovn6 strata -8't6

Vysporiadanie U6tovnej straty

Zo z6kladneho imania

Z rezervn6ho fondu

Z fondu tvoren6ho zo zisku

Z ostatnlich fondov

Z nerozdelen6ho zisku minullch rokov

Prevod do nevysporiadan6ho v!sledku hospodarenia minullch rokov -8 161

ln6 - 0hrada straty

et. tu (14) cudzie zdroje

et. tll (1a) a) Tvorba a pouZitie rezev

el. lll (14) a) Tvorba a pouzitie rezerv

Druh rezervy
Predpokladanf rok

pouiltla rezeruy

Stav na zadlatku
bein6ho titovn6ho

obdobia
Tvorba rezerv Pouiltie rezeru

Zruienie alebo
znlienle rezeru

tav na koncl bein6h(
IEtovn6ho obdobla

KB rezerua na nevyderpan6 dovolenky a odvody 2020 3 914 6 107 3 914 6 107

KB rezerya audit 2020 't 579 'I 200 't 579 1 20C

Jednotliv6 druhy dlhodoblich 26konnych rezerv

zdkonnd rezeruy spolu 5 493 7 30? 5 493 7 30?

Jednotlivd druhy krdtkodobych ostatnych rezeru

Jednotlive druhy dlhodobich ostatnich rezerv

Ostatnd rezervy spolu

Rezeruy spolu x 5 493 7 307 5 493 7 307

e l. tll (14) b) Vfznamn6 ostatn6 a in6 zitvdzky

et. ttt 1t+; b) Vlznamne ostatn6 zevazky (odet 325) aine zevazky (06et 379)
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Poznemky (tid NUJ 3-01) eo 3 1 7 4 7 4 I 3

Opis ziivdzku
Stav na zaiiatku bein6hc

tldtovn6ho obdobia
Prirastky

(+)
Ubytky

(t
Stav na konci bein6ho

[6tovn6ho obdobia

Ziwdzky vodi partnerom vyplwaj[ce z dot6cilzo SR 37 645 33 180 37 645 33 180

Z{vdzky vodi partnerom v projektoch - sluZobn6 cesty

Spolu 37 645 33 180 s7 645 33 180

et. ltl (14) c), dlZiliizky do lehoty a po Iehote splatnosti a v iteneni podl'a poloZiek sfivahy

Cl. lll (14) c), d) Zdvdzky do lehoty a po lehote splatnosti a v 6leneni podl'a polo2iek s0vahy

Druh z6viizkov
Stav na konci bein6ho

fitovn6ho obdobia

Stav na konci bezprostredne
predch5dzal0ceho iitovn6ho

obdobia

Zi.dzky po lehote splatnosti 7 080

Zdvdzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedn6ho roka 74 129 53 445

Kriitkodob6 zriviizky spolu 81 209 53 445

Z6vdzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedn6ho do piatich rokov vretane 2 316 2'.t46

ZAvdzky so zoslatkovou dobou splatnosti viac ako pat rokov

Dlhodob6 zdvdzky spolu 2 3'.16 2 146

KrStkodob6 a dlhodob6 z6vdzky spolu 83 525 55 59t

et. tlt (14) e) Zlvdzky zo soci6lneho fondu

et. ttt 1tn; e\Zivdzky zo sociSlneho fondu

Sociiilny fond Hodnota BO Hodnota PO

Stav k pnrdmu dfiu tiitovn6ho obdobia 2 146 2 298

Tvorba na t'archu ndkladov 485 380

Tvorba zo zisku

ierpanie 315 532

Stav k posledn6mu diu rlitovn6ho obdobia 2 316 2 146

el. ltt (14)f) Bankov6 fivery, p6Zidky a nevratn6 finandn6 vfpomoci

i]dtovn6 jednotka nem5 naipli pre toto polozku.

Cl. lll (14) f) Bankove 0very, p62i6ky a n6vratn6 finandn6 vlpomocr

el. ltl (14) g) 6asov6 rozli5enie vlidavkov budricich obdobi

Cl. lll (14) g) Vlznamn6 polo2ky dasoveho rozlisenia vldavkov budt]cich obdobl

Vlznamn6 poloiky vfdavkov bud(cich obdobi Riadok stvahy Hodnota BO Hodnota PO

Vldavky budrlcich obdobi (383) 102 352

z toho: stravn6 listky 352

e l. ttt (15) easov6 rozti5enie vfnosov budricich obdobi

vytvorene v programe OMEGA - podvojne udtovnictvo a legislativa bez starosti. @ KROS a.s., www.kros.sldomega 
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Pozndmky (U6 NUJ 3-01)

Pri prehodnoten[ [dtovania projektu Malajka vedenie spolo6nosti rozhodlo o inom alokovani v]inosov.

el. lll (15) Vliznamne polo2ky dasov6ho rozl[5enia vlnosov bud0cich obdobi

eo ,1, 7 4 7 4 o 3

Poloiky vfnosov budrlcich obdobi z d6vodu

Stav na konci
bezprostredne

predch5dzaj0ceho

0dtovn6ho obdobia

dlhodobeho majetku obstarandho z dotdcie

dlhodobeho majetku obstaran6ho z finandn6ho daru

zostatku dot5cie z rozpodtu obce alebo z tozpollu vy6Bieho
Izemn6ho celku

zostatku prispevkov od fyzickfch os6b

dlhodobeho majetku obstaran6ho z podielu zaplatenej dane

dlhodobeho majetku obstaran6ho zo sponzorsk6ho

prijate prispevky z verejnfch zbierok

e t. ttt (16) Majetok prenajatf formou finandn6ho pren6jmu

Udtovn6 jednotka nem5 n6pli pre t0to polo2ku.

Cl. lll (16) Maietok prenajatf formou flnan6n6ho pren6jmu

Stav na konci
bezprostredne

predchedzaj0ceho

Udtovn6ho obdobia

od jedn6ho roka do piatich rokov vretane

e t. V lnform6cie, ktor6 AopiRalU a vysvetl'ujri ridaje vo vykaze ziskov a strit

e l. V (1) TrZby za vtastn6 vfkony a tovar

Cl. tV (t) fAUy za vlastne vykony a tovar - opis, hodnota hlavnlch druhov vlirobkov, sluZieb hlavnej dinnosti, podnikatel'skej dinnosti

Opis triby Druh vlrobku, sluiby, podnikatel'skej 6innosti Hodnota BO Hodnota PO

reklama do 20 tis. reklama 670 500

e l. V (2) Prijat6 dary, osobitn6 vfnosy, z6konn6 poplatky a in6 vynosy

et. tV 121 Prijat6 dary, osobitn6 vfnosy, z6konn6 poplatky a ine vfnosy

Poloika vfnosov Hodnota BO Hodnota PO

prlspevky od fyzicklch os6b 225 862 1 69 997

prispevky od infch organizdcii I 540 5 622

e l. v (3) Dotricie a granty
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Pozn6mky (Ud NUJ 3-01 )

et. tV (S) Prehl'ad dot6cit a grantov, ktor6 boli prijate v priebehu ridtovn6ho roka

eo I 7 4 7 4 U

Opis dot6cie alebo grantu V1i5ka dotricie alebo grantu

dot6cie zo Statneho rozpodtu - rozvojovd pomoc 228 47

dotacie zo St6tneho rozpo6tu - humanit6rna pomoc

dotAcie zo Statneho rozpo6tu - dobrovolnici 1 600

grant z infch zdrojov 6 068

e l. V (4) Finandn6 vfnosy a kurzov6 rozdiely

Cl. lV (4) Finandne vlnosy a kuzov6 rozdiely

Opis poloZky Hodnota BO Hodnota PO

Finandn6 vfnosy, z toho: 64 '128

- Kurzove zisky, z toho: 49 69

Kurzove zisky ku dfu, ku ktor6mu sa zostavuje 06tovn6 z:ivierka 10

- Ostatne vyznamne poloZky finandnlch vlnosov, z toho: 15

Uroky 15

I

(o

et. V (5) Viznamn6 poloZky n6kladov - ndklady na ostatn6 sluZby, osobitn6 a in6 ostatn6
niiklady

el. lV (5) Vlznamn6 polozky n6kladov - n5klady na ostatn6 sluZby, osobitn6 a in6 ostatn6 naklady

Vlznamn6 poloika nekladov Hodnota BO Hodnota PO

poskytnute prispevky inlm organiz6ci6m 291 033 362 387

poskytnute prispevky z verejnej zbierky

cestovne n5klady 15 221 20 203

ostatne sluzby 59 357 50 525

osobne ndklady 1 30 466 102 768

el. V (6) Udel a vf5ka pouiitia podielu zaplatenej dane

el. lV (6) tJ6el a rnTska pou2itia podielu zaplatenej dane

Udel pouiitia podielu zaplatenej dane
Pouiite suma z bezprostredne
predchiidzal0ceho [6tovn6ho

obdobia

Pouiitd suma bein6ho tiEtovn6ho
obdobia

darcovsky system, propagadnli materi6l Malaika, bank. poplatky, 44

Zostatok podielu zaplatenej dane bein6ho ridtovneho obdobia

el. lV (7) Finanin6 n6klady a kurzov6 rozdiely

el. lV (7) Finan6n6 ndklady a kurzove rozdiely

Opis poloiky Hodnota BO Hodnota PO

Finandn6 ndklady, z toho: 11 276 2 067

- Kurzov6 straty, z toho: 2 659 191

Kuzov6 straty ku dfiu, ku ktor6mu sa zostavuje t6tovne zdvierka 182 1

- Ostatne vlfznamn6 poloZky finan6n!ch nekladov, z toho: 8 617 I 876

Bankov6 poplatky 2 481 1 629

e l. V (8) Ndklady vynaloZen6 na overenie ridtovnej zAvlerky auditorom
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Pozn6mky (Ud NUJ 3-01)

et. V (A) Ndklady vynalo2en6 na overenie udtovnej zdvierky audltorom

eo 3 1 7 4 7 4 I 3

Jednotliv6 druhy nakladov za Hodnota

overenie tdtovnej z6vierky 1 301

uist'ovacie audltorsk6 slu2by okrem overenia [6tovnej zAvierky

daiove poradenstvo

ostatn6 neaud itorske slu2by

Spolu 1 301

et. Vl Dal5ie inform6cie

e l. Vl (5) Viznamn6 skutodnosti, ktor6 nastali medzi dfiom, ku ktor6mu sa zostavuie 0dtovn6
zivierka a dfrom jej zostavenia

el. Vl (5) Vfznamne skutodnosti, ktor6 nastali medzi diom, ku ktoremu sa zostavuje 0dtovnd z6vierka a dfromjej zostavenia

PosIdenie predpokladaneho vplyvu pandemie COVID-'l I na dinnost Nad6cie lntegra a lej finandn0 situ6ciu po

13.3. 2020
V nadvdznosti na mimoriadnu situ6ciu, ktor6 bola vyvoland vkusom COVID-19 sme zhodnotili riziko dopadu na

likviditu a finandn0 situ6ciu nad5cie.
Porovnanim prijmov od donorov prvlch pdf mesiacov roku 2019 s rovnakfm obdobim roku 2020 - nSrast o cca
60 tisic eur.
Dalej pracujeme na dvoch prebiehaj0cich projektoch financovan;ich z dotdcie programu SlovakAid. Na z5klade
novfch vlziev n6m boli schv6lene d'alSie hi projekty. Celkov! predpokladanli objem financil - dot6cif projektov je
vo vlSke cca 430 tisic eur.
S0dasn6 situScia v stvislosti s COVID-19 v s0dasnosti nem6 negativny vplyv na likviditu a finandn0 situ6ciu nad6cie.
Zvit2ili sme v5etky potenci6lne dopady COVID-19 na na6e aktivity a dospeli sme k zevetu,2e nemaj0 vfznamnli
vplyv na naSu schopnost pokra6ovat nepretrzite v dinnosti nasleduj0cich 12 mesiacov.

Miesto pre d'al5ie zeznamy

Miesto pre d'alSie zAznamy
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DODATOK SPRAVY N EZAVISLEHO AU D1TORA

Sprdvnej rade a sprdvcovi Nadilcie lntegra

k vriroEnej sprdve

v zmysle 5 27 odsek 5 zdkona 8.42312015 Z.z. o Statutdrnom audite a o zmene a doplnenizdkona d.

43712002 Z.z. o (dtovnictve v zneni neskor5ich predpisov (d'alej len ,,zdkon o Statutdrnom audite")

l. Overila som tittovnrj zdvierku Naddcie lntegra (d'alej len ,,Naddcia") k 31. decembru 2019,
uvedenI vo vrirodnej sprdve Naddcie, ku ktorej som dfia 22.6.2020 vydala sprdvu nezdvisl6ho auditora
z auditu 0dtovnej zdvierky v nasleduj0com znen[:

Sprdva z auditu 0Etovnej zdvierky

SPRAVA N EzAVtSLEHo AU DiToRA

Spr5vnej rade a sprdvcovi Naddcie lntegra

l. Sprdva z auditu tiitovnej zdvierky

Ndzor

Uskutoinila som audit 0dtovnej zdvierky Naddcie lntegra (,,Naddcia"), ktord obsahuje stivahu k 3L.
decembru 2019, v'(1kaz ziskov a strdt za rok kondiaci sa k uveden6mu ddtumu, a pozndmky, ktor6
obsahuj[ s[hrn vfznamn'yich 0dtovn'ich zdsad a 0dtovnlich met6d.

Podl'a m6jho n6zoru, priloiend 0dtovnd zdvierka poskytuje pravdiv'i a vernri obraz finandnej situdcie
Naddcie k 31. decembru 2019 a v'isledku jej hospodiirenia za rok kondiaci sa k uveden6mu d6tumu
podla ziikona i. a31/2O02 Z.z. o ridtovnictve vzneni neskor5ich predpisov (d'alej len ,,zdkon o
0dtovnictve").

Zdklod ore ndzor

Audit som vykonala podl'a medzindrodnfch auditorsk'ich Standardov (lnternational Standards on
Auditing - ISA). Moja zodpovednost podl'a trichto Standardov je uvedend v odseku Zodpovednost'
auditora za audit 0dtovnej zdvierky. Od Nadiicie som nezdvisld podl'a ustanovenizdkona t..42312015
o Statutdrnom audite a o zmene a doplneni zdkona i. 43L/2002 Z. z. o ridtovnictve v zneni neskor5ich
predpisov (d'alej len ,,zdkon o Statutdrnom audite") t'ikajticich sa etiky, vrdtane Etickeho k6dexu
audltora, relevantnrich pre mdj audit ridtovnej zdvierky a splnila som aj ostatn6 poZiadavky tfchto
ustanoveni tfkaj0cich sa etiky. Som presveddend, 2e auditorsk6 d6kazy, kto16 som ziskala, poskytuj0
dostatoin'i a vhodn'i ziiklad pre mdj n6zor.

Zd 6rozn e n i e skutoin osti

Bez vplyvu na m6j ndzor, upozorriujem na skutodnost, ie Naddcia dosiahla stratu vo v'iSke 32887,47
eur za rok, kto4i sa skondil 31. decembra 2019. Ktomuto ddtumu vlastn6 zdroje krytia majetku
predstavuj0 zdporn0 hodnotu 49787,90 eur.
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lnd skutoinost

Audit Naddcie za rok kondiaci sa 31. decembra nnn vykonal inri auditor, ktorri 28. marca 2019 vyjadril
k tejto 0dtovej zdvierke v sprdve auditora nemodifikovanyi ndzor.

Zodpovednost sprdvcu zo hitovni zdvierku

Sprdvca je zodpovednri za zostavenie tejto tidtovnej zdvierky tak, aby poskytovala vernri a pravdivyi

obraz podl'a zdkona o 0dtovnictve a za tie interne kontroly, ktord povaiuje za potrebn6 na zostavenie
(dtovnej zdvierky, ktord neobsahuje vriznamn6 nesprdvnosti, di ui v ddsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovani 0dtovnej zdvierky je sprdvca zodpovedn'i za zhodnotenie schopnosti Naddcie
nepretrZite pokradovat vo svojej dinnosti, za opisanie skutodnosti tri kajrlcich sa nepretriit6ho
pokradovania v dinnosti, ak je to potrebn6, a za pouZitie predpokladu nepretrZitdho pokradovania v
dinnostiv 0dtovnictve, ibaie by mala v 0mysle Naddciu zlikvidovat'alebo ukondit' jej dinnos{, alebo by
nemal in0 realistick0 moinos{ nei tak urobit.

Zodpovednost auditoro zo oudit iitovnei zdvierkv

Mojou zodpovednost'ou je ziskat primeran6 uistenie, di tidtovnd zdvierka ako celok neobsahuje
vriznamne nesprdvnosti, di uZ v ddsledku podvodu alebo chyby, a vydat sprdvu auditora, vrdtane
ndzoru. Primeran6 uistenie je uistenie vysok6ho stupria, ale nie je zdrukou toho, ie audit vykonanf
podl'a medzindrodn,ich auditorskrich Standardov vidy odhalf vfznamn6 nesprdvnosti, ak tak6 existuj(.
Nesprdvnosti m6iu vzniknUt v d6sledku podvodu alebo chyby a zavyznamn6 sa povaZujri vtedy, ak by
sa dalo odOvodnene odakdvat, ie jednotlivo alebo v s0hrne by mohli ovplyvnit ekonomick6
rozhodnutia pouiivatelbv, uskutodnen6 na zdklade tejto Udtovnej zdvierky.

V rdmci auditu uskutodnen6ho podl'a medzindrodnrich auditorsklich Standardov, podas celeho auditu
uplattiujem odbornf Usudok a zachovdvam profesiondlny skepticizmus. Okrem toho:
o ldentifikujem a posudzujem rizikii vfznamnej nesprdvnosti [dtovnej z6vierky, di ui v ddsledku

podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutodfiujem auditorsk6 postupy reaguj0ce na tieto rizikd a
ziskavam auditorsk6 d6kazy, ktor6 s0 dostatodn6 a vhodn6 na poskytnutie zdkladu pre m6j nlzor.
Riziko neodhalenia vfznamnej nesprdvnosti v ddsledku podvodu je vySSie ako toto riziko v d6sledku
chyby, pretoie podvod m6ie zahffiat taln0 dohodu, fal5ovanie, rimyseln6 vynechanie, nepravdive
vyhldsenie alebo obidenie internej kontroly.

o Oboznamujem sa s internrimi kontrolami relevantnrimi pre audit, aby som mohla navrhn0t
auditorske postupy vhodn6 za dan'ich okolnosti, ale nie za (delom vyjadrenia ndzoru na efektivnos{
internfch kontrol Naddcie.

r Hodnotim vhodnost' pouiitfch ridtovnfch zdsad a 0dtovnfch met6d a primeranost tidtovnfch
odhadov a uvedenie s nimi s0visiacich informdcii, uskutodnen6 sprdvcom.

r Robim zdver o tom, ei sprdvca vhodne v 0dtovnictve pouZiva predpoklad nepretrZit6ho
pokradovania v dinnosti a na zdklade ziskanll'ch auditorsk'ich ddkazov z6ver o tom, 6i existuje
vriznamnd neistota v srivislosti s udalostami alebo okolnostami, ktor6 by mohli vriznamne
spochybnit schopnost Naddcie nepretriite pokradovat v dinnosti. Ak dospejem k zdveru, ie
vfznamnd neistota existuje, som povinnd upozorni{ v mojej sprdve auditora na s0visiace informdcie
uveden6 v 0dtovnej zdvierke alebo, ak sri tieto informdcie nedostatodn6, modifikovat m6j n6zor.
Moje zdvery vychddzajri z auditorskfch d6kazov ziskanlich do ddtumu vydania mojej sprdvy
audftora. Bud0ce udalosti alebo okolnosti v5ak m6iu sp6sobit, 2e Nadiicia prestane pokradovaf
v nepretriitej dinnosti.

o Hodnotim celkovri prezentdciu, Strukt(ru a obsah (dtovnej zdvierky vrdtane informdcii v nej
uvedenfch, ako aj to, di rldtovnd zdvierka zachytdva uskutodnen6 transakcie a udalosti sp6sobom,
ktoni vedie k ich vern6mu zobrazeniu.
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ll. Sprdva podl'a z6kona o Statutdrnom audite k informdciSm, ktor6 sa uv6dzaj0 vo vrirotnej spr6ve

Sprdvca je zodpovednf za informdcie uvedene vo vfrodnej sprdve, zostavenej podl'a poiiadaviek
zdkonao[dtovnictvea zdkona E.34l2OO2Z.z.onadAcidchaozmeneObdianskehozdkonnikavzneni
neskor5ich predpisov (d'alej len ,,zdkon o naddciach). MOj vySSie uvedenli ndzor na 0dtovn0 zdvierku sa

nevztahuje na in6 informdcie uveden6 vo vfrodnej sprdve.

V s0vislosti s auditom 0dtovnej zdvierky je mojou zodpovednostou obozndmenie sa s informdciami
uveden)?mi vo vfroanej sprdve a zvdienie, ii tieto informdcie nie s0 vo viznamnom nesulade
s auditovanou itdtovnou zdvierkou alebo mojimi poznatkami, ktor6 som ziskala podas auditu ridtovnej
zSvierky, alebo sa inak zdajir byt'vyznamne nespr6vne. Vj'rodnfi spr6vu som ku dilu vydania tejto spr6vy
auditora z auditu irdtovnej z6vierky nemala k dispozicii.

Ked' ziskam vyrodnri spr6vu, posridim, di vj'rodn6 spr6va Nad6cie obsahuje inform6cie, ktorych
uvedenie vyZaduje zilkono ridtovnictv e a zdkon o nad6ci6ch , a na zhklade prdc vykonan!'ch podas auditu
fdtovnej zhvierky, vyjadrim v dodatku k tejto spr6ve auditora m6j n6zor, di:

- inform6cie uveden6 vo vfrodnej spr6ve zostavenej zarck 2019 sri v srilade s irdtovnou z|vierkouza
danj'rok,

- vj'rodn6 spr6va obsahuje inform6cie podl'a zdkona o nad6ci6ch.

Okrem toho uvediem, di som zistila vyznamnd nespr6vnosti vo vj'rodnej spr6ve na z6klade mojich
poznatkov o Nad6cii a situ6cii v nej, ktord som ziskala podas auditu fdtovnej zivierky.

Bratislava, 22. jina 2020

Statutdrny auditor:
lng. Katarina Bla5kovd

Licencia SKAU d.799

ll. Spr6va k d'alSim poiiadavk6m z6konov a infch pr6vnych predpisov

Sprdvo k informdcidm, ktord sa uvddzaji vo vyroinej sprdve - dodatok sprdvy nezdvisldho auditoro

Statutdrny orgdn je zodpovednf za informdcie uveden6 vo vrirodnej sprdve, zostavenej podl'a
poiiadaviek zdkona o 0dtovnictve. M6j vy5Sie uvedenri ndzor na 0dtovn0 zdvierku sa nevztahuje na in6
inform6cie vo v'irodnej sprdve.

V s0vislosti s auditom tldtovnej zdvierky je mojou zodpovednostou obozndmenie sa s informdciami
uveden'imi vo vyirodnej sprdve a pos0denie, di tieto informdcie nie s( vo vfznamnom nesflade
s auditovanou 0dtovnou zdvierkou alebo mojimi poznatkami, kto16 som ziskala podas auditu 0itovnej
zdvierky, alebo sa inak zdajU byt vyiznamne nesprdvne.

Posridila som, di vlirodnii sprdva Naddcie obsahuje informdcie, ktorfch uvedenie vyiaduje zdkon
o tidtovnictve.

Na zdklade prdc vykonanrich podas auditu ridtovnej zdvierky, podl'a m6jho ndzoru:
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informdcie uveden6 vo v'i rodnej sprdve zostavenej za rok 2019 sri v s(lade s (dtovnou zdvierkou

za danf rok,

vfrodnd sprdva obsahuje informdcie podl'a ziikona o ildtovnictve.

Okrem toho, na ziiklade mojich poznatkov o Naddcii a situdcii v nej, kto16 som ziskala podas auditu
Udtovnej zdvierky, som povinnd uvies{, di som zistila vyiznamn6 nesprdvnosti vo vrirodnej sprdve, ktor(
som dostala po ddtume vydania tejto spriivy auditora. V tejto s0vislosti neexistuj0 zistenia, kto16 by
som mala uviest.

Bratislava, 3. j0la 2020

Statutdrny auditor:
lng. Katarina BlaSkovd

Licencia SKAU d. 799

'ry SKl/ 2t 
C. trcorctc rll o
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