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Milí priatelia, 

keď píšem tieto slová, mám pocit a aj trochu 
nádej, že Covid je do veľkej miery za nami . 
Viem, že zasiahol do životov mnohých 
ľudí na Slovensku, niekedy až  príliš kruto . 
Zanechal a ešte stále zanecháva veľa 
smutných príbehov, z ktorých mi je ťažko . 
Pri tom všetkom som však vďačný, že naša 
rodina je zaočkovaná a Covid už pre nás 
nepredstavuje také veľké riziko ako 
pred rokom . 

Teraz sme však svedkami toho, ako Covid 
rozdeľuje svet . Ja sa teším, že môžem 
stráviť čas v prírode alebo si vychutnať kávu 
na terase s priateľmi . Ale veľká časť sveta 
ešte stále zápasí so strachom, chorobou a 
neistotou z budúcnosti . Kým my diskutujeme 
o tom, ktorou vakcínou sa dať zaočkovať, 
ľudia v Keni ani netušia, kto bol očkovaný . 
Vakcíny, ktoré prišli, stačia iba pre 1 percento 
populácie . 
 
Covid ale aj spojil svet . Je dôkazom (aspoň 
pre vnímavého človeka), že zdieľame 
spoločný priestor . Covid sa medzi nami šíri, 
keď sme spolu . Prirodzene, veď sme stvorení 
pre spoločný život . Izolácia je síce bezpečná, 
ale ochudobňuje nás . Robí nás smutnejšími 
a svojím spôsobom aj chorými . 

Koncom roka 2020 sme začali sledovať 
konflikt v etiópskom regióne Tigraj . Prišli 
Vianoce, tak sme na chvíľu prestali vnímať, 
čo sa tam deje . A po Novom roku sme 
s hrôzou počúvali srdcervúce príbehy 
z Etiópie .
 
Za veľmi krátky čas sa v tejto krajine ocitlo 
1,5 milióna ľudí na úteku alebo v akútnej 
núdzi .  Nezmyselné zabíjanie, násilie, strata 
potravín, úrody, dobytka… 
Po genocíde v Rwande sme si povedali - 
nikdy viac . Neskôr po udalostiach v Bosne . 
Môžeme to zopakovať aj po tom, čo sa stalo 
v Tigraji . . .

Veľmi ma potešila ochota slovenských 
organizácií a verejnosti pomôcť trpiacim 
v Etiópii . Štedré dary, ktoré prichádzali 
po výzve „Spolu pre Etiópiu“, mali okrem 
materiálnej pomoci aj hlbší význam . Opäť 
sme spolu . Svet je len jeden . Trápenie 
iných a neznámych sa týka aj mňa . Stále 
je tu množstvo ľudí, pre ktorých ten iný 
nepredstavuje hrozbu, ale pre ktorých je ten 
iný človekom . A to dáva nádej . . .

Allan Bussard 
správca Nadácie Integra
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AFRICKÝM 
FARMÁROM 
DÔSTOJNE 
ŽIŤ

ĽUĎOM 
PREŽIŤ 
VOJNY 
ČI PRÍRODNÉ 
KATASTROFY

ZLEPŠOVAŤ 
KLÍMU 
SADENÍM 
STROMOV 
V AFRIKE

VZDELÁVAŤ 
CHUDOBNÉ 
DETI V KENI 
A ETIÓPII

VIAC AKO 
25 ROKOV 
MENÍME SVET 
K LEPŠIEMU 
A POMÁHAME

(Keňa, Etiópia, Sýria, Irak, Južný Sudán, 
Libanon, India, Bangladéš, Nepál, 
Jemen, Filipíny, Ukrajina)
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„Míľnikom na ceste 
Nadácie Integra 
bol rozbeh 
programu podpory 
vzdelávania detí, 
lebo nasmeroval 
kľúčové aktivity 
Integry do Afriky . 
Neskôr to 
bolo založenie 
spoločnosti 
Ten Senses 
Africa (TSA) 
v Nairobi v Keni 
a vybudovanie 
fabriky, kde 
spracovávame 
orechy . Tu sme 
začali rozvíjať 
našu filozofiu, 
ktorej základom 
je udržaťeľná 
podpora alebo 
dôstojná pomoc .”

Allan Bussard, 
zakladateľ a správca 

Nadácie Integra

1995-2020
ROKOV

V roku 1995 sa 
spojilo niekoľko 
priateľov, ktorí chceli 
pomôcť začínajúcim 
podnikateľom . 
Nadácia tak štartovala 
školeniami a pomocou 
hlavne pre ženy, ktoré 
sa odhodlali podnikať . 
Neskôr sa zamerala 
na Afriku, kde je 
najväčšia núdza .
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NADÁCIA 
INTEGRA 
2020

počet detí, ktoré sme 
podporili pri vzdelávaní 
(Keňa, Etiópia)

zapojili sme sa 
do humanitárnej pomoci:  
Keňa, Etiópia, Južný 
Sudán, Jemen, Sýria, 
Libanon

379

2016 2017 2018 2019 2020

419 433

583

724

na podporu 
vzdelávania detí 

184 877 eur

použitých na humanitárnu 
pomoc 

161 607 eur

farmárov (Keňa, Etiópia), 
s ktorými spolupracujeme

22 000

vysadených stromov 
(Keňa, Etiópia)

860 000
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Lucia Pagáčová
koordinátorka

Deti, ktorým pomáhame pri vzdelávaní, 
pochádzajú z veľmi chudobných rodín . 
Väčšinou majú viac súrodencov a ich rodičia 
zarobia ledva na jedlo a bývanie . Bežné sú 
osamelé matky, ktoré sa starajú o rodinu . 
Výdavky spojené so školou sú príliš vysoké 
a nedokážu ich zaplatiť . Deti preto zostávajú 
doma a často pomáhajú s mladšími 
súrodencami . Niektoré rodičov už nemajú, 
starajú sa o nich príbuzní alebo žijú na ulici .

Ich život sa zásadne 
zmení, keď do ich života 
vstúpia podporovatelia . 
Vďaka nim môžu chodiť 
do školy, učiť sa, majú 
zabezpečené školské 
pomôcky, denne výživné 
jedlo, pitnú vodu 
a v prípade potreby aj bývanie .

Podporujeme vzdelávanie chudobných detí v Keni a Etiópii . 
Základom tejto podpory je spolupráca s darcami, ktorí prispievajú 
pravidelným mesačným darom 25 eur na vzdelanie konkrétneho 
dieťaťa . Vďaka tomu môže dieťa chodiť do školy, dostane 
školské pomôcky, v škole denne výživné jedlo, zdravotnú 
starostlivosť a ak treba, aj ubytovanie . 

PODPORA DETÍ
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NAŠE PROJEKTY

ETIÓPIA

KEŇA

CENTRUM 
BISHOFTU

ŠKOLA 
SHALOM

PODPORA DETÍ 
V AMBO

CENTRUM 
BEACON OF HOPE

CENTRUM 
TAPA

DETSKÝ DOMOV 
PRAISE GATE

ŠKOLA 
SV . ANNY

ŠTIPENDIJNÝ 
PROGRAM KEŇA
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Ivana Čorbová
koordinátorka

Nadácia Integra sa zapája do humanitárnej 
pomoci ľuďom tam, kde je treba . 
Spolupracujeme pri tom s medzinárodnou 
Alianciou Integral, ktorej sme súčasťou . Jej 
členmi je 23 humanitárnych organizácií, ktoré 

pôsobia priamo v teréne na 100 miestach 
vo svete . Vďaka koordinácii dokážu  jednotlivé 
záchranárske tímy zasiahnuť do 24 hodín 
od vypuknutia katastrofy .

Vojna, zemetrasenie, záplavy alebo iné prírodné katastrofy 
postihujú milióny ľudí na celom svete . Často stratia svojich blízkych, 
domov, nemajú jedlo, čistú vodu ani prikrývku na spanie . Sú medzi 
nimi dospelí, starí ľudia, aj úplne maličké deti . Títo ľudia nedokážu 
sami vyriešiť svoju situáciu . Potrebujú podporu iných . 

HUMANITÁRNA POMOC
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V ROKU 2020 SME POMOHLI ZABEZPEČIŤ

JEMEN

• JEDLO
• VODA
• LIEKY

•  RÚŠKA
•  JEDLO
•  HYGIENICKÉ 

POTREBY
•  DEZINFEKCIA

•  HYGIENICKÉ 
POTREBY

•  MATERIÁL 
NA OPRAVU 
DOMOV

•  ZÁKLADNÉ 
POTREBY 
PRE NAJMENŠIE 
DETI

•  PSYCHOLOGICKÁ 
POMOC

•  VODA
•  JEDLO
•  HYGIENICKÉ 

POTREBY

• JEDLO
• VODA
•  PRÍSTREŠKY 

NA BÝVANIE
•  HYGIENCKÉ 

POTREBY
• DEZINFEKCIA
• RÚŠKA

• JEDLO
•  PITNÁ VODA
•  LIEKY
•  ZDRAVOTNÁ 

STAROSTLIVOSŤ
•  PSYCHOSOCIÁLNA 

POMOC

JE
MEN

KEŇA

ETIÓPIA 

LIB
ANON

JU
ŽNÝ SUDÁN

SÝ
RIA

ETIÓPIA JUŽNÝ
SUDÁN

KEŇA
LIBANON

SÝRIA 
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Alojz Macsai
manažér

Nadácia Integra spolu s ďalšími partnermi 
založila spoločnosť Ten Senses Africa (TSA), aby 
vytvorila príležitosti pre lepší život drobných 
farmárov v Keni . V modernej prevádzke 
na spracovanie makadamových orieškov 
v Nairobi zamestnáva TSA 250 ľudí, z ktorých 
väčšinu tvoria ženy z neďalekého slumu . 
Orechy nakupuje TSA priamo od farmárov, 
nie sprostredkovateľov . V súčasnosti je Ten 
Senses Africa kľúčovým sociálnym podnikom 
nadácie a koordinuje celý hodnotový reťazec 

bio férových makadamov - od sadenicových 
škôlok, cez farmára, výkup, spracovanie, až po 
export do Európy a Severnej Ameriky . Rovnaký 
model fungovania zavádza na kenskom 
pobreží, kde obnovuje pestovanie kešu 
orechov . Nadácia Integra založila v roku 2020 
podobný sociálny podnik aj v susednej Etiópii . 
Okrem pestovania a spracovania makadamov 
sa venuje vývozu kávy, výrobe včelích úľov 
a spracovaniu medu . Nadácia aktuálne 
spolupracuje s viac ako 22 000 farmármi .

Africkí farmári zarábajú veľmi málo, príjem im ledva stačí 
na prežitie . S ich tovarom sa síce obchoduje na medzinárodných 
trhoch, oni sami však nedokážu cenu nijako ovplyvniť . Farmári 
často predávajú svoj tovar pod cenu a potom zápasia s biedou . Ich 
situáciu zlepšujeme prostredníctvom udržateľného ekonomického 
rozvoja a spravodlivého obchodu . Pomáhame im, aby sa dostali 
na cestu od pomoci k svojpomoci .

FAIR TRADE A EKONOMICKÝ ROZVOJ 
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PRÍLEŽITOSTI 
PRE ZNEVÝHODNENÝCH

ŽIADNA DISKRIMINÁCIA, 
RODOVÁ ROVNOSŤ

TRANSPARENTNOSŤ DÔSTOJNÉ PRACOVNÉ 
PODMIENKY

FÉROVÝ PRÍSTUP 
K ZAMESTNANCOM 
AJ DODÁVATEĽOM

INDIVIDUÁLNY ROZVOJ 
A VZDELÁVANIE

FÉROVÉ PLATBY
ŠÍRENIE OSVETY 
O UDRŽATEĽNEJ 
SPOTREBE

ŽIADNA DETSKÁ 
A NÚTENÁ PRÁCA

REŠPEKT 
K ŽIVOTNÉMU 
PROSTREDIU

NAŠE PRINCÍPY
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Jana Široká
koordinátorka

Následky zmeny klímy sú v súčasnosti 
obrovské . Extrémy počasia mali v poslednom 
desaťročí vplyv na 1,7 miliardy ľudí . Klimatická 
katastrofa v uplynulých desiatich rokoch 
ovplyvnila každého piateho človeka na svete . 
Pre obyvateľov subsaharskej Afriky predstavuje 
zmena klímy veľmi vážnu, existenciálnu 
hrozbu . V jej dôsledku sa prehlbuje extrémna 
chudoba . Ohrozená je aj potravinová 
bezpečnosť . Ľudia trpia nedostatkom pitnej 
vody a premnožené púštne kobylky ničia celú 

úrodu . Stále viac ľudí z vidieka či pobrežných 
oblastí je nútených opúšťať svoje domovy a 
migrovať . Jedným zo spôsobov, ako zmierniť 
klimatickú krízu, je sadenie stromov . Nadácia 
Integra v spolupráci s Ten Senses Africa 
(TSA) preto rozšírila aktivity na vidieku v 
Keni a Etiópii . Okrem výkupu a spracovania 
makadamových i kešu orechov sme zriadili 
škôlky na pestovanie sadeníc . Za rok v nich 
dopestujeme viac ako 850 000 sadeníc 
stromov, ktoré pomáhajú klíme i farmárom .

Záleží nám na planéte Zem a budúcnosti dnešných detí . Preto 
už druhý rok sadíme pri rovníku dlhoveké stromy, ktoré umožňujú 
planéte lepšie dýchať . Spolupracujeme pri tom s miestnymi 
farmármi, ohrozenými klimatickou zmenou . Makadámiové a kešu 
stromy im pomáhajú k sebestačnosti a dôstojnému životu . 
Naším cieľom je vysadiť v Afrike aspoň 1 milión stromov . Koncom 
minulého roku presiahol ich počet 860-tisíc .

KLÍMA A SADENIE STROMOV 
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AKO POMÁHAME NEVYSÁDZAME MONOKULTÚRY . 
NAOPAK, ZLEPŠUJEME 
BIODIVERZITU CEZ UDRŽATEĽNÉ 
AGROLESNÍCTVO .

STROMY SÚ PREVENCIOU ERÓZIE 
PÔDY A UDRŽIAVAJÚ VLAHU 
V OBDOBÍ SUCHA .

POSKYTUJÚ VEĽMI VÍTANÝ TIEŇ 
PRE RASTLINY A ŽIVOČÍCHY .

MAKADÁMIOVÉ A KEŠU STROMY 
DOKÁŽU ABSORBOVAŤ VÝZNAMNÉ 
MNOŽSTVO EMISIÍ UHLÍKA A TÝM 
ZMENŠUJÚ NAŠU EKOLOGICKÚ 
STOPU .

PREDSTAVUJÚ VÝZNAMNÝ ZDROJ 
PRÍJMU . AFRICKÍ FARMÁRI SA 
VĎAKA NIM MÔŽU POSTAVIŤ 
NA VLASTNÉ NOHY A VYMANIŤ SA 
Z CHUDOBY .

ORECHY MAJÚ PRE FARMÁROV VÄČŠIU 
HODNOTU NEŽ DREVO, KTORÉ BY 
PO VYRÚBANÍ STROMOV POUŽILI AKO 
PALIVO . FARMÁRI A ICH RODINY SÚ PRETO 
MOTIVOVANÍ STARAŤ SA O STROMY .

ŽIVOTNOSŤ MAKADÁMIOVÝCH 
A KEŠU STROMOV JE 60 – 100 
ROKOV . SÚ TEDA PRÍNOSOM NIELEN 
PRE TÚTO, ALE AJ PRE ĎALŠIE 
GENERÁCIE .

V ETIÓPII OCHRAŇUJÚ KÁVOVNÍKY, 
KTORÉ SA KVÔLI GLOBÁLNEMU 
OTEPĽOVANIU DOSTALI NA 
ZOZNAM OHROZENÝCH DRUHOV .
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ETIÓPIA

NOVINKY V ROKU 2021

SLOVENSKO VZDELÁVANIE O KLIMATICKEJ 
ZMENE A CHUDOBE

NOVÁ SADENICOVÁ ŠKÔLKA 
A VÝSADBA MAKADÁMIOVÝCH 
STROMOV

PODPORA CHOVU VČIEL

KRAJČÍRSKA DIELŇA

HUMANITÁRNA POMOC 
V TIGRAJI

ETIÓPIA
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OPRAVA
STUDNÍ 

VÝSTAVBA NOVEJ 
BUDOVY DETSKÉHO 
DOMOVA

VÝSADBA KEŠU 
A MAKADÁMIOVÝCH 
STROMOV

NOVÁ PREVÁDZKA 
NA SPRACOVANIE 
KEŠU ORECHOV

KEŇA

SÝRIA
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V dôsledku nepokojov a násilia v oblasti Tigraj na severe Etiópie 
utiekli zo svojich domovov desaťtisíce ľudí . Potrebujú urgentnú 
humanitárnu pomoc . Situácia ľudí žijúcich v severoetiópskom 
regióne Tigraj, ktorí v dôsledku vojny stratili všetko, je mimoriadne 
vážna .

KRÍZA V ETIÓPIIETIÓPIA

Milióny potrebujú pomoc

Ozbrojený konflikt vypukol na jeseň 2020 
krátko po tom, čo federálna vláda vyhlásila 
za neplatné regionálne voľby v oblasti Tigraj .  
Došlo k nemu v skorých ranných hodinách 
4 . novembra 2020 medzi federálnou 
armádou a Ľudovým frontom oslobodenia 
Tigraja – TPLF .

Ozbrojený konflikt vyvolal humanitárnu krízu, 
ktorá zasiahla 4,5 milióna ľudí . Boje stále 
pokračujú . Ľudia opúšťajú svoje domovy 
a utekajú v obavách o svoje životy . Bez jedla, 
vody, lekárskej starostlivosti a možnosti 
spojiť sa s rodinou . Stali sa utečencami 
vo vlastnej krajine . Desaťtisíce z nich utiekli 
aj do susedného Sudánu . Mnohí sú odlúčení 
od svojich rodín alebo stratili svojich najbližších .
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Nevyhovujúca stavba

Deti z detského domova Praise Gate v Keni 
žijú šťastný život . Najmä po tom, čo strávili 
časť svojho života v uliciach väčších miest . 

V domove sú v bezpečí, zahrnuté láskou 
svojich opatrovníkov . Majú jedlo, môžu chodiť 
do školy . Nikdy sa nesťažovali, že im niečo 
chýba . Avšak budova z vlnitého plechu, 
v ktorej žijú, už neponúka bezpečné bývanie . 

Rabovanie, únosy a sexuálne násilie

Úrad vysokého komisára OSN 
pre ľudské práva potvrdil informácie 
o hrubom porušovaní ľudských práv, 
týraní a porušovaní medzinárodného 
humanitárneho práva vrátane útokov, 
ktoré mali za následok obete na životoch . 
Zničené sú civilné objekty, rozmohlo sa 
rabovanie, únosy a taktiež sexuálne násilie 
páchané na ženách a dievčatách .

Utečenci vo vlastnej krajine

Okrem vyše 55-tisíc utečencov, ktorí 
utiekli z Tigraja do Sudánu, spôsobuje 
konflikt aj nútené sťahovanie státisícov 
ľudí v rámci krajiny . Situácia je zúfalá, 
v utečeneckých táboroch priamo v Tigraji 
chýbajú ľuďom základné životné potreby . 
Preto sa utečenci presúvajú aj do iných 
regiónov .

Pomáhame na mieste

Nadácia Integra pomáha v Tigraji spolu 
so svojím partnerom humanitárnou 
organizáciou Tearfund a vďaka podpore 
darcov . Pre Etiópčanov postihnutých 
konfliktom sa nám podarilo zabezpečiť jedlo . 
Ľudia dostali potravinové balíčky s múkou, 
fazuľou, kuchynským olejom .  Získali 
aj prístrešky na bývanie, prikrývky, hrnce, 
taniere, kanistre na vodu a ďalšie praktické 
veci, ktoré im pomôžu zvládnuť ťažkú 
situáciu .

Situácia je zúfalá, nielen kvôli nedostatku 
základných potrieb . Okrem zabezpečenia 
najdôležitejších vecí plánujeme 
aj poskytovanie psychologickej pomoci, 
keďže ľudia zažili násilie a s traumami sa 
potrebujú vyrovnať . Deti sa stretli s hrôzami, 
ktoré doposiaľ nepoznali . Zažili strašné veci, 
s ktorými sa budú musieť vysporiadať .

Nadácia Integra spolu so slovenskými darcami začala podporovať 
výstavbu novej budovy detského domova Praise Gate v Keni . Stavba 
sa rozbehla po tom, ako sa v lete minulého roka podarilo aj vďaka 
príspevkom Slovákov kúpiť pozemok . Nový detský domov poskytne 
deťom lepšie a bezpečnejšie bývanie a zväčší svoju kapacitu .

STAVIAME DETSKÝ DOMOV KEŇA
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Je nutné vymeniť stropy, latrínu nahradiť 
splachovacími záchodmi a hlinenú podlahu 
za betón .

…pribúdajú ďalšie deti, ktoré potrebujú služby 
domova . Preto sa vedenie domova rozhodlo 
postaviť novú budovu .

Cesta za novou budovou 

Súčasná budova je už nevyhovujúca . Chátra 
a pre mladých obyvateľov sa môže stať 
ohrozením . Rekonštrukcia by bola príliš 
náročná . Navyše, pribúdajú ďalšie deti, 
ktoré potrebujú pomoc detského domova . 
Preto sa vedenie domova rozhodlo postaviť 
novú budovu . Na stavbe sa začalo pracovať 
už vlani . V lete sa kúpil pozemok, na ktorý 
prispeli slovenskí darcovia sumou 9129 eur, 
neskôr sa vybudovali základy . Vedenie 
domova napriek komplikovanej situácii kvôli 
pandémii koronavírusu a stratou väčšej časti 
financovania stavby, kúsok po kúsku kráča 
za svojím cieľom .

Podpora vzdelávania zo Slovenska

V domove Praise Gate žije v súčasnosti 
44 detí . Okrem starostlivosti, prijatia a lásky 
majú zabezpečené aj vzdelávanie . Je to 
dôležitá súčasť hodnôt detského domova, 
lebo chudobné deti často nemajú prístup 
k dobrému vzdelaniu . A práve to im dáva 
šancu na lepšiu budúcnosť . Školské 
poplatky dokáže Praise Gate hradiť všetkým 
deťom z pravidelných sponzorských darov 
zo Slovenska cez program Podpora detí .

Pomôžte stavať detský domov

Úsilie riaditeľky detského domova, ktorej 
v Praise Gate všetci hovoria „mama Lucy“, si 
zaslúži obrovskú úctu . Trpezlivo, s láskou sa 
stará o deti, pomáha im a vytrvalo pracuje 
na lepšom bývaní pre svojich zverencov . 
Nadácia Integra sa zapojila do získavania 
podpory na stavbu . Pridajte sa a pomôžte 
s nami deťom k novému domovu . Vytvorme 
spolu deťom lepšie podmienky pre život .
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Situácia bola vážna, lebo úroveň hygieny 
a zdravotníctva je v týchto krajinách veľmi 
nízka . Pre chudobných ľudí je ťažké dostať sa 
k lekárovi a tí, čo bývajú v slumoch, nemajú 
možnosť izolácie . Aj v Keni a Etiópii zatvorili 
školy, vyhlásili lockdown .  Mnoho ľudí prišlo 
o prácu, nízke príjmy už aj tak chudobných 
rodín klesli na nulu . Mnohí zápasili 
s nedostatkom jedla . V tejto situácii sme 
sa rozhodli pomôcť so zabezpečením jedla 
pre deti z našich projektov a ich rodiny . Vďaka 
príspevkom od podporovateľov detí sme tak 
zmiernili dopad pandémie na deti, ktoré sa 
za bežných okolností vzdelávajú .

Zo škôl sa stali potravinové banky

Školy, ktoré podporujeme aj vďaka vašim 
darom, sa dočasne zmenili na potravinové 
banky . Rodinám detí sme rozdávali balíčky 
so základnými potravinami .

Tímy učiteľov a sociálnych pracovníkov 
navštevovali rodiny v ich domácom prostredí, 
nosili im domáce úlohy a starali sa, aby mali 
dostatok jedla . Vďaka našej nepretržitej 
komunikácii s africkými partnermi aj teraz 
vieme, že deti sú zdravé a majú sa v rámci 
možností dobre . 

Keď vlani naplno prepukla pandémia koronavírusu, pozorne sme 
sledovali situáciu v Keni a Etiópii . V krajinách, kde podporujeme 
chudobné deti pri vzdelávaní . Krátko po tom, čo zasiahol 
koronavírus aj Afriku, sme podporovali šitie rúšok v krajičírskej 
dielni na okraji jedného z najväčších afrických slumov .

KORONAVÍRUS V KENI A ETIÓPII 
KEŇA

ETIÓPIA
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Deti využívajú čas okrem domáceho vzdelávania 
aj na učenie sa základných zručností ako je 
práca v záhradke, varenie, upratovanie a pomoc 
v domácnosti .

Pre najchudobnejšie rodiny v susedstve detského 
domova Praise Gate sme z potravinovej zbierky 
„Koronavírus v Afrike“ poslali 1300 eur, za ktoré dostali 
balíčky s jedlom a hygienickými potrebami .

PRAISE GATE A ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM KEŇA

CITUJEME ZO SPRÁV OD NAŠICH PARTNEROV 
V JEDNOTLIVÝCH PROJEKTOCH:  

Potravinovú 
pomoc sa 
nám podarilo 
rozdeliť 
v dvoch 
várkach 317 
rodinám detí .

Veríme, že aj vďaka sponzorom 
detí budeme mať na výplaty 
pre učiteľov a udržíme si 
všetkých zamestnancov 
dovtedy, kým nezačne škola .

Výplaty 
do júna 
dostali 
všetci naši 
zamestnanci .

Tešíme sa, 
že troch 
našich 
študentov 
prijali 
na univerzity .

Sme vám 
nesmierne 
vďační 
za vašu 
pretrvávajúcu 
podporu!

ŠKOLA SV. ANNY
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Odovzdali sme 
balíčky s ryžou, 
múkou, olejom, 
fazuľou, mydlom 
a rúškami 
najchudobnejším 
rodinám detí 
zo slumu Kibera .

Distribúcia jedla 
rodinám detí 
postihnutých 
ekonomickými 
dôsledkami 
pandémie COVID-19 
prebehla úspešne 
aj vďaka spolupráci 
so SlovakAid 
a s Veľvyslanectvom 
SR v Addis Abebe .

Rodičia našich 
detí cítia vašu 
veľkú lásku 
a starostlivosť .

Každá rodina dostala 
25 kg pšeničnej múky, 
17 kg kukuričnej 
múky, 12,5 kg cestovín, 
7 kg šošovice, 3 l oleja 
na varenie, 1 kg soli, 
7 kg zemiakov, 4 kg 
cibule, 3 l tekutého 
mydla a 0,5 l 
dezinfekčného 
prostriedku .

V tomto zúfalom 
období pandémie 
je zabezpečenie 
potravín pre rodiny 
našich detí kritické . 
Veľa firiem je stále 
zatvorených a rodičia 
či opatrovatelia detí 
trpia tým, že nemajú 
prácu a nemôžu 
podnikať . 

Potešilo nás, 
že počas 
odovzdávania 
balíčkov 
nás osobne 
navštívil 
aj veľvyslanec 
SR v Etiópii 
Drahomír 
Štos .

Veľmi si vážime 
vaše obrovské úsilie 
vo financovaní 
potravinovej pomoci 
pre menej šťastné 
rodiny v týchto 
dňoch .

Toto množstvo 
potravín 
vystačí jednej 
päťčlennej 
rodine zhruba 
na jeden 
mesiac .

CENTRUM TAPA

CENTRUM BISHOFTU
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Ďakujem Ti, že na mňa myslíš . Aj takéto slová sú v listoch, ktoré píšu 
africké deti z našich projektov svojim podporovateľom . Vždy máme 
radosť, keď triedime listy a pripravujeme ich na doručenie . Ročne 
ich prejdú našimi rukami viac ako tri tisícky . Sú v nich informácie, 
slová vďaky, povzbudenia pre deti . Hoci sa nám vlani nepodarilo 
vycestovať do Afriky a priniesť vám listy od detí, ponúkame vám 
úryvky z niektorých, ktoré sme dostali online .

Mená detí a podporovateľov sú zmenené.

ĎAKUJEM ZA TVOJU POMOC 
AFRIKA

Milý Jozef!

Ako sa máš? Dúfam, že si v poriadku . 

V marci nám zatvorili školy . Naša rodina 

je zdravá . nosíme rúška, držíme si odstup 

a dezinfikujeme si ruky . Veľmi som sa bála 

koronavírusu, je naozaj nebezpečný . V škole 

sv . Anny sa o nás starajú, dostávame jedlo 

a dávajú nám aj rôzne úlohy . Ako zvládaš 

koronu Ty? Beatrice

Milá Lucia,
dúfam, že sa máš dobre . Ďakujem Ti za list a fotku s Tvojou mamou .  Zdá sa, že ste sa mali na výlete naozaj super . Ak by ste niekedy prišli do Kene, aj tu by ste našli nádherné hory na túry a miesta na dovolenku . Čoskoro budem končiť vysokú školu . Vďaka Tebe sa mi podarí dosiahnuť môj cieľ . Ďakujem! 

Nickita
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Milý Peter,

Dúfam, že sa máš Ty a Tvoja rodina dobre . 

U nás doma ďakujeme Bohu, že nás chráni .

Chcem Ti povedať niečo o tejto pandémii 

v našej oblasti, kde bývame . Nosenie rúška 

je pre všetkých povinné . Je to pre nás veľká 

výzva . Nie je to totiž veľmi pohodlné, keď sa 

chceme hrať alebo čokoľvek robiť .

Moja rodičia už predtým nemali stabilnú 

prácu, robili príležitostne a teraz nepracujú 

vôbec . Keby nebolo Tvojej pomoci, neviem, 

kde by sme teraz boli . Ďakujem Ti, že mi 

pomáhaš a zabezpečuješ potraviny .

Vera

Drahá Emma,

ako sa máš v tomto období? Dúfam, 

že dobre . Nech Ťa Boh veľmi požehná za to, 

že podporuješ deti ako sme my .

Koronavírus zatvoril školy a my asi budeme 

musieť opakovať ročník . Táto pandémia nás 

silno zasiahla, ale modlím sa k Bohu, aby sa 

to už čoskoro skončilo .

Ďakujem Ti, že ma podporuješ vo vzdelávaní 

a že aj vďaka Tebe máme jedlo .

Valery

Milá Zuzana!Verím, že je celá Tvoja rodina v poriadku . Ja sa 

mám tiež dobre .Môj rok bol napriek všetkému výborný . 

Dokázala som si zabezpečiť moje miesto 

na povinnú prax, takže sa nemôžem sťažovať . 

Mesiac a pol som pracovala v hoteli, potom 

ho žiaľ, museli zatvoriť kvôli situácii s koronou . 

Ale opäť sa tam vrátim, keď sa situácia zlepší . 

Čakajú ma záverečné skúšky a potom môj 

najväčší deň v živote – odovzdanie diplomu . 

Chcem využiť túto príležitosť a poďakovať Ti . 

Som Ti nesmierne vďačná . Nikdy Ti nebudem 

môcť Tvoju pomoc vrátiť, jedine Boh Ti to 

môže všetko vynahradiť . Bola si mi oporou, 

ukázala si mi, čo to je láska a stala si sa mojou 

druhou rodinou . Ďakujem Ti veľmi pekne! 

Nech Ťa Boh stále žehná! Teším sa na Tvoj list! S láskouCatherine

Milý Juraj!
Dúfam, že sa máš dobre a si zdravý . Pozdrav odo mňa svoju rodinu . Okolo nás je koronavírus, tak sme väčšinou vnútri v dome . Sme v poriadku a vďační, že máme 

kde bývať . Každý deň si robím úlohy, aj keď 
neviem, kedy pôjdeme opäť do školy . Občas 
mávame aj online vyučovanie . Všetko sa zmenilo, nemôžeme ísť von a je tu nuda .V Keni to ide s ekonomikou dole vodou, čo je aj cítiť . Počuli sme, že sa snažia nájsť liek a ochrániť ľudí pred vírusom . Som rád, že som v poriadku .

#budvbezpeci #dezinfikuj #vyhybajsadavom #ostandomaMám Ťa rád

Joseph

Milá Simona,

ako sa máš v týchto ťažkých časoch? 

Dúfam, že si zdravá . Myslím, že aj Ty vieš o 

tejto pandémii, ktorá sa volá Covid-19 . Veľmi 

zhoršil našu situáciu . V prvom rade preto, že 

sa zatvorili školy . Po druhé preto, že mnoho 

dospelých, ako aj moji rodičia, prišli o prácu . 

Nebyť Tvojej pomoci, boli by z nás žobráci 

bez nádeje .
Donyuri
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John má dnes 28 rokov a pochádza z chudobného vidieka v Keni . 
Je šiesty v poradí z ôsmich súrodencov, dvaja z nich už zomreli . 
Jeho rodičia pracovali ako príležitostní robotníci . Rodina mala 
nepravidelný, nízky príjem a často bojovala o prežitie . John mal 
ťažký život, no vďaka podpore štedrých ľudí sa stal učiteľom . Napísal 
nám, aký mal život a čo sa vďaka darcom a Nadácii Integra podarilo .

VĎAKA PODPORE SA STAL 
UČITEĽOM

Život z ruky do úst

V dedine sme žili veľmi biedny život . Moji 
rodičia boli finančne na tom zle a žili sme 
„z ruky do úst” . Nemohli ma ani zapísať 
do školy, hoci som už mal na to vek . 
Obdivoval som ostatné deti za to, že mohli 
chodiť do školy a želal som si byť na ich 
mieste . Moji starší bratia a sestry boli 
v škole, ale moji rodičia si nemohli dovoliť 
platiť školné za nich aj za mňa . Dokonca 
si spomínam, ako mojich súrodencov 
často posielali zo školy domov, pretože 
nemali zaplatené školné alebo nezaplatili 
za učebnice .

Dom z blata a trávy

Žili sme desiati, z toho osem detí, 
v dvojizbovom dome z blata, 
ktorý bol zastrešený trávou . 
Chudoba bola na dennom 
poriadku . Dokonca aj chudobní 
ľudia nás nazvali chudobnými . 
V čase, keď otec pracoval ako 
strážca v neďalekej škole, 
som pomáhal mame v práci 
na farmách . Prinieslo to peniaze 
aspoň na jedlo . Boli sme veľmi 
chudobní a v dedine nás nemali 

radi, diskriminovali nás . Mojich rodičov to 
trápilo, otca to zasiahlo najviac . Keď som 
mal osem rokov, zomrel . Všetka starostlivosť 
ostala na mame .

Finančné problémy a hlad

Po smrti otca sme sa trápili ešte viac . Mali 
sme vážne finančné problémy . Môj mladší 
brat neskôr zomrel od hladu . To prinútilo 
mamu, aby odišla do Nairobi pracovať ako 
slúžka . Medzitým moji starší súrodenci museli 
nechať školu, lebo neplatili školné . A tak sa 
pridali k mame v Nairobi a hľadali si prácu, 
čo však bolo bez vzdelania náročné .

Život v slume

V Nairobi sme nemali  pravidelne 
jedlo, mama nám nemohla dať 
najesť trikrát za deň a k tomu 
ešte aj platiť školu mojej mladšej 
sestre a mne . Bývali sme siedmi 
v jednoizbovej chatrči v Kibere, 
najväčšom slume v Keni . Tam sme 
boli vystavení nebezpečenstvám 
ako sú drogy, prostitúcia, sexuálne 
útoky, krádeže… .Mama sa nás 
pred tým snažila  ochrániť aspoň 
tak, že nám vedela naplniť 

KEŇA

Mali sme 
vážne 
finančné 
problémy . 
Môj mladší 
brat neskôr 
zomrel 
od hladu .
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základné životné potreby . Napriek hrozným 
životným podmienkam bola milujúcou 
a starostlivou matkou .

Bez mamy

Keď som bol šiestak, mama zomrela pri 
dopravnej nehode . Jej smrť bola pre nás 
ranou, ktorá priniesla veľa bolesti a smútku . 
Chýbal nám niekto, o koho by sme sa mohli 
oprieť . Moja staršia sestra zarábala peniaze 
praním oblečenia v studenej vode, starší bratia 
pracovali na staveniskách ako lacná pracovná 
sila . Mali sme veľmi málo peňazí na živobytie .

Bez domova na ulici

Pamätám si, že nás poslali 
preč z domu, keď sme nemohli 
zaplatiť nájom . Tak sme odišli 
do iného domu . Museli sme 
prechádzať z jedného slumu 
do druhého každý mesiac, lebo 
sme nemohli zaplatiť bývanie . 
Bol som bezdomovcom a trávil 
chladné noci na ulici bez strechy 
nad hlavou . Strávil som dni 
bez jedla a ako dieťa pracoval 
na nebezpečných staveniskách 
za peniaze .

Detský domov

Situácia sa zhoršila a prinútila moju staršiu 
sestru požiadať detský domov v Nairobi, aby 
ma prijal . Ona sa potom presťahovala k našej 
tete na vidiek . Prijali ma do domova, bol 
som vtedy ôsmak . Dokončil som základnú 
školu a o rok neskôr ma preložili do iného 
zariadenia, aby som mohol študovať 
na strednej škole . 

HIV, smrť a depresia

Bolo mi smutno . Vedel som, že moja sestra 
žije v slume a bolo to pre ňu veľmi ťažké 
a stresujúce . Spravila by hocičo, aby prežila . 

Skončila HIV pozitívna a zomrela 
v júli 2009 . Po jej smrti som 
trpel depresiou, zhoršil som sa 
v škole a chcel som spáchať 
samovraždu . Našťastie sa mi 
venoval pán farár a pracovníci 
v detskom domove . Časom 
sa mi podarilo prekonať toto 
strašné obdobie . Rozhodol som 
sa zamerať na lepšiu budúcnosti 
napriek všetkým prekážkam 
a dôverovať Bohu .

Strávil som 
dni bez jedla 
a ako dieťa 
pracoval 
za peniaze 
na nebez-
peč ných 
staveniskách .
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Skončená stredná škola

Vzchopil som sa a investoval svoj čas 
do vzdelania . V roku 2012 som dokončil kenský 
certifikát stredoškolského vzdelávania a prešiel 
so známkou B-  . Chýbali mi však finančné 
prostriedky na ďalšie štúdium . Dúfal som, že 
budem môcť študovať na univerzite a stanem 
sa stredoškolským učiteľom . To ma donútilo 
pracovať ako dobrovoľník, bez platu, ako 
nekvalifikovaný učiteľ v detskom domove tri 
roky .

Vďaka podpore sa stal učiteľom

Po týchto troch rokoch sa moji priatelia 
zo Slovenska a Švajčiarska, s ktorými som 
sa aj stretol, rozhodli sponzorovať ma 
na univerzite v roku 2016 . Opäť som mal 
nádej . V decembri 2019 som úspešne 
skončil bakalárske štúdium so zameraním 
na matematiku a obchod .

Budem navždy vďačný všetkým, ktorí mi 
priali a pomohli mi dosiahnuť sen stať sa 
stredoškolským učiteľom . Boh vypočul moje 
modlitby a dal mi budúcnosť .”

Pomáhal a pomáha iným

John sa nevzdal . Vďaka podpore sa stal 

učiteľom a zmenil sa mu život . Dnes pomáha 
iným . Počas svojho štúdia rozbehol program 
pomoci a vzdelávania pre chudobné 
dievčatá zo slumov . Hoci je muž, venoval sa 
aj čisto ženským témam . Pomáhal napríklad 
zabezpečiť dievčatám menštruačné vložky . Je 
totiž bežné, že dievčatá v čase menštruácie 
vynechávajú školu, lebo si tieto hygienické 
potreby nedokážu zaobstarať . John 
spolupracoval s miestnymi organizáciami 
a dodával vložky pre dievčatá do viacerých škôl .

Vzdelávanie mužov

Vzdelával tiež mladých mužov, ako sa správať 
k ženám . Túto tému považuje za veľmi 
dôležitú . Veľkým problémov v Keni je totiž 
nadradené správanie mužov . Mnohí často 
zneužívajú a týrajú svoje manželky a neskôr 
ich opustia . Aj preto je v krajine veľa osamelých 
žien, ktoré vychovávajú deti .

Ako sa darí Johnovi dnes

Johnovi sa splnil sen . Od januára pracuje ako 
učiteľ na strednej škole . Svojim študentom 
odovzdáva nielen akademické vedomosti . 
Počas svojho života sa naučil, že vytrvalosť, 
viera, pomoc a priatelia sú dôležitou súčasťou 
života . To, čo dostal, dáva ďalej aj svojim 
žiakom .

28



Chudoba a málo peňazí

Chlapec býva za normálnych okolností 
počas školského roku na internáte, ktorý 
je súčasťou Centra Sv . Anny . Pochádza 
z chudobnej rodiny, rodičia mu zomreli a má 
už len babku a dedka . Tí majú veľmi málo 
peňazí na živobytie, nedokážu platiť výdavky 
na školu ani bežné veci, ktoré dieťa potrebuje .

Prekvapenie a radosť

Minulý rok zažil Kelvin veľké prekvapenie 
a obrovskú radosť . V centre dostal úplne nové 
topánky . Znamenalo to pre neho veľa . Nielen 
preto, že si mal čo obuť . Dôležitá pre neho 
bola aj skutočnosť, že si niekto všimol, 
že chodí bosý . Že na neho mysleli a pomohli 
mu .

Dobrý nápad

Keď sa v marci 2020 zatvorili v Keni všetky 
školy kvôli rastúcim prípadom Covid-19, Kelvin 
odišiel z internátu ku svojim starým rodičom . 
Rozmýšľal ako čo najlepšie využiť tento čas, 
kedy nemôže chodiť do školy . Od malička 
mal vzťah k pôde, keďže býval na vidieku . 
A tak začal pestovať v záhrade rôzne plodiny, 
od cibule cez repu až po sukumu . Sukuma 

je zelenina podobná špenátu, alebo kelu . Jej 
listy sú veľmi častou súčasťou jedla suma 
wiki, ktoré sa podáva s kukuričnou kašou .

Kelvin má 14 rokov a je sirota . Chodí do siedmej triedy vo vidieckej 
škole Sv . Anny v Keni . Svoju školu má rád a váži si, že sa môže učiť 
a získavať vedomosti . Jeho vzdelávanie podporuje cez Nadáciu 
Integra darca zo Slovenska . Kelvin práve jemu napísal list, ako sa 
mu podarilo obdarovať starých rodičov .

DARČEK PRE STARÝCH RODIČOVKEŇA
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Darček pre starkých

Kelvin bol vždy zvyknutý poctivo pracovať 
a o záhradu sa vzorne staral . Za svoje úsilie 
dostal krásnu odmenu . Na jeho veľkú radosť 
mal o pár mesiacov bohatú úrodu . Keď sa 
o tom dozvedeli predajcovia z miestneho 
trhu, začali od neho zeleninu vykupovať . 
Chlapec si tak zarobil peniaze a pomohol 
aj starým rodičom . Najväčšiu radosť mal 
Kelvin z toho, že za zarobené peniaze mohol 
kúpiť vianočný darček pre starých rodičov . 
Starkí dostali oblečenie, ktoré by si sami nikdy 
nemohli kúpiť .

Vzdelanie vedie k hodnotám

Kelvin sa podelil o tento príbeh aj so svojím 
podporovateľom . My v Nadácii Integra 
sme nadšení, že chlapec robí zmysluplné 
a dobré veci . Myslí na iných a pomáha 
svojim blízkym . Kelvin je príkladom, že cez 
podporu vzdelávania chudobných detí 
pomáhajú darcovia nielen k akademickým 
vedomostiam . Pomáhajú im tiež vidieť 
hodnoty a robiť múdre a správne 
rozhodnutia . Veríme, že podobné listy 
zo života detí budú môcť čítať aj ďalší 
ľudia, ktorí sa rozhodnú podporovať deti 
pri vzdelávaní .

NAJVÄČŠIU RADOSŤ MAL KELVIN Z TOHO, 
ŽE ZA ZAROBENÉ PENIAZE MOHOL KÚPIŤ NA VIANOCE 
DARČEK PRE STARÝCH RODIČOV  .
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 NAPÍSALI STE NÁMSLOVENSKO

Ako rodina s tromi malými deťmi sa vždy 

tešíme na list z Afriky . Spolu si ho čítame, 

rozprávame sa o situácii v Afrike a naše deti 

majú pocit, že majú ďalšieho súrodenca 

na inom kontinente . Pre nás je teda podpora 

dieťaťa na diaľku veľkým prínosom . Zároveň 

aj pomocou, ako učiť naše vlastné deti 

zorientovať sa v tomto svete a pomáhať 

tým, ktorí to potrebujú . Tiež sa tešíme, 

že aj malým prispením môže byť život nášho 

„adoptívneho” dieťaťa aspoň o niečo lepší .

Jana, Bratislava

Cez Nadáciu Integra podporujeme afrického 

chlapca Richarda . Máme z toho veľkú 

radosť, pretože vieme, že niekomu v diaľke 

pomáhame a zvyšujeme tým kvalitu jeho 

života . Je veľmi milé dostávať od neho listy 

a vidieť na fotkách, ako rastie . Zároveň sa 

tešíme aj z toho, že vďaka nemu sa aj náš 

syn učí, aké je dôležité druhým pomáhať .

Gabriela

Podporujem dievčatko z Centra Bishoftu 
v Etiópii a som veľmi rada, že môžem 
takto pomáhať a viem, kam moje peniaze 
idú . Aj keď som len študentka, môžem 
podporovať aj iných a nikdy nemám 
nedostatok . Ďakujem veľmi za takúto 
krásnu časť môjho života . Hreje ma 
myšlienka, že mám vo vzdialenom svete 
človiečika, s ktorým si môžem aj písať .

Nikola, Hlohovec 

Každý zamestnanec našej firmy podporuje aspoň jedno dieťa a máme z toho všetci veľkú radosť . Prináša nám to nielen pocit obohatenia, že spoločne prinášame nádej do života detí, ktoré by bez našej podpory takú šancu na lepší život nemali . Máme aj pocit veľkej vďaky za to všetko, čo máme len preto, že sme sa narodili na inej strane zemegule . Každý list, ktorý zamestnanec od dieťaťa dostane, spoločne zdieľame . S pokorou si uvedomujeme, ako málo stačí na to, aby sme niekomu priniesli povzbudenie, lásku a radosť aj v týchto náročných časoch .
Miriam, Human Dynamic

Keď pomôžeme deťom zo znevýhodneného prostredia získať 
vzdelanie, pomôžeme aj sebe a celej spoločnosti, pretože 
zo vzdelaných ľudí dokážeme intelektuálne prosperovať všetci .

Katka Koščová
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Južný Sudán, ktorý už osem rokov sužuje občianska vojna, má 
mimoriadne vysokú úmrtnosť matiek . Odhaduje sa, že v najmladšej 
krajine sveta zomrie počas tehotenstva alebo pôrodu každá 
siedma žena . Zlá infraštruktúra, vzdialenosť od zdravotníckych 
zariadení a nízky alebo žiadny príjem dávajú ženám len malú šancu 
na získanie potrebnej zdravotnej starostlivosti . 

IDEM TAM, KDE BUDEM POTREBNÁ

Patricia a Jacinta sú „ostrieľané” pôrodné 
asistentky, ktoré pracujú v zdravotníckych 
centrách nášho partnera humanitárnej 
organizácie Medair . V centre Aweil Center 
na severozápade Južného Sudánu pomáhajú 
ženám a ich novorodeniatkam . Čo všetko táto 
práca prináša sa dočítate v nasledujúcom 
rozhovore .

Aká je situácia tehotných žien v oblasti, 
kde pracujete?

Jacinta: „V krajine ako Južný Sudán je prístup 
ku kvalitnej starostlivosti o reprodukčné 
zdravie veľmi zložitý . Pre veľa žien neexistuje 
spôsob, ako sa dostať do nemocnice, 
nemôžu si dovoliť zaplatiť dopravu na dlhé 
vzdialenosti . Ak doma počas pôrodu nastanú 
komplikácie, často sa už nedá nič robiť .”

Patricia: „Väčšina žien, ktoré chcú zobrať 
svoje dieťa do nemocnice, musí ísť pešo 
tri alebo aj viac hodín . Niekedy dokonca 
prichádzajú z väčšej vzdialenosti a musia 
niekde prespať, aby mohli pokračovať v ceste 
ďalší deň . Existujú prípady, keď matky 
porodia na okraji cesty, pretože sa nedostanú 
včas do nemocnice .”

Ako pomáhate tehotným ženám 
a čerstvým mamičkám?

Patricia: „Ponúkame predpôrodnú 
a popôrodnú starostlivosť ženám a ich 
deťom, pracujeme na šestnástich rôznych 
miestach . Poskytujeme tiež očkovanie, 
informujeme ženy o správnych zdravotných 
a hygienických postupoch a pomáhame im 
s plánovaním rodiny . Podporujeme ich v tom, 
aby mali medzi tehotenstvami dostatok času 
na udržanie čo najlepšieho zdravia pre svoje 
telo a deti .“

Jacinta: „Nedávno sme otvorili aj 24-hodinové 
pôrodné stredisko, aby ženy mohli bezpečne 
rodiť a mali po pôrode adekvátnu starostlivosť . 

JUŽNÝ 
SUDÁN
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Sme im plne k dispozícii . Poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti chceme tiež budovať 
vzťah s ľuďmi a dať im najavo, že nám na nich 
skutočne záleží . Urobíme si čas a opýtame 
sa mamičiek, ako sa im darí, počúvame ich 
príbehy .“

Prečo ste sa rozhodli stať sa pôrodnou 
asistentkou a pracovať v Južnom Sudáne?

Jacinta: „Vychádza to z mojej viery v Boha 
a z túžby, ktorú mi dal do srdca . Svojimi 
schopnosťami a nasadením chcem meniť 
životy žien a ich detí . Akonáhle máte túžbu byť 
pôrodnou asistentkou, stane sa to súčasťou 
toho, kým ste . Som pôrodnou asistentkou 
už 17 rokov . Keď pomáham matke porodiť 
dieťatko, stále mi to pripadá ako jedna 
z najúžasnejších vecí, ktoré som v živote 
zažila .“

Patricia: „Keď som vyrastala, teta ma brávala 
do miest, kde neboli dostupné zdravotnícke 
služby . Chcela mi ukázať, čo to znamená . 
Matka niekedy stratila svoje dieťa, pretože 
neexistovala zdravotná starostlivosť . Alebo 
matka zomrela . Veľmi ma to ovplyvnilo . 
Povedala som si: „Jedného dňa sa stanem 
pôrodnou asistentkou a pomôžem týmto 
ženám .“

Čo považujete za hlavné výzvy svojej 
práce?

Patricia: „Niekedy nám okolnosti, žiaľ, 
nedovolia poskytnúť takú podporu,ako 
by sme chceli . Napríklad, ak sa vyskytne 
komplikácia a matka alebo novorodenec 
potrebuje špecialistu, pošleme ich 
do najbližšej nemocnice . Cesta môže byť 
veľmi dlhá a matka sa tam nemusí dostaviť 
včas . Je to pre nás veľmi náročné, keď sa 
to stane . Musíme si vtedy pripomenúť, 
že ide o to, robiť to najlepšie, čo dokážeme 
v medziach kontextu, v ktorom pracujeme .“

Je ešte niečo, o čo sa chcete podeliť?

Jacinta: „Väčšina ľudí si myslí, že pôrodné 
asistentky sú ženy . Vedeli ste však, že z našich 
siedmych pôrodných asistentiek sú piati 
muži? Ja pochádzam z Austrálie a tam 
som sa nestretla takmer nikdy s mužskými 
pôrodnými asistentkami, ale tu v Aweil je to 
oveľa bežnejšie . Správajú sa k ženám veľmi 
úctivo, s veľkou starostlivosťou a starosťou, 
a matky sa cítia pohodlne .“

Nadácia Integra pomáha v Južnom Sudáne 
zabezpečiť lieky a zdravotnú starostlivosť. 
Projekt finančne podporil SlovakAid.
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Výbuch v Bejrúte v lete 2020 zabil vyše dvesto ľudí a 300-tisíc 
pripravil o strechu nad hlavou . Hiba Hajj Omar z našej partnerskej 
humanitárnej spoločnosti Medair v Libanone bol súčasťou tímu, 
ktorý bezprostredne po výbuchu v Bejrúte vyhodnotil následky 
nešťastia . Tu sú jeho myšlienky .

STRATIL SOM, STRATIL SOM SA...

Stále som nemohol uveriť tomu, čo som 
videl . Keď som dva dni po katastrofickom 
výbuchu kráčal ulicami Bejrútu, nemohol 
som ovládnuť svoje pocity . Neviem, či to 
bol smútok, strach alebo hnev . Množstvo 
ľudí zomrelo . Pod hromadami sutín sa stále 
nachádzali stovky ľudí a zranených boli tisíce . 
Nehovoriac o miliónoch zlomených sŕdc 
a rozbitých snoch .

Čím viac premýšľam nad minulosťou 
Bejrútu, tým viac bolesti a smútku 
vidím . Je jej plno . Všade leží rozbité sklo 
obalené prachom a rozpráva krvácajúce 
príbehy synov a dcér Bejrútu . Vôňa 
mestského jazmínu a citrónovníkov 
je príliš slabá na to, aby prebila pach 
krvi . Bejrút je bez nádeje . Unavený 
a zlomený .

LIBANON

Videla som, 
ako moja 
mama 
zomrela .

Nemáme 
vodu na 
umývanie 
krvi .

Včera v noci 
som spal 
so psami 
na ulici .

Spadol som z balkóna 
nášho domu a stále 
neviem, kde sú moji 
synovia .

ZA TÝMITO SCÉNAMI BOLI SRDCERVÚCE PRÍBEHY STRATY, 
BOLESTI A TRAUMY . NIKDY NEZABUDNEM NA SLOVÁ ĽUDÍ, 
KTORÝCH SOM STRETOL:
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Videl som matku, ticho plačúcu, 
ako apaticky stojí pred svojimi 
deťmi . Videl som otca, ktorý 
zdesene pozeral na trosky 
svojej dielne . Dielne, ktorá 
dávala jedlo celej rodine . Videl 
som rodinu, ako nakladá auto 
s vybitými oknami jedlom, 
matracmi a vankúšmi a opúšťa 
svoj domov, aby našla slušné 
útočisko pre svoje dve dievčatká 
a novorodeniatko .

Bejrút však nie je slabý . Ani ľudia, 
ktorí volali túto krajinu domovom . 
Za jeden deň sa ľudia z celého 
Libanonu pridali k rodinám 
v Bejrúte, aby im pomohli 
vyčistiť domy a zachrániť tých, 
ktorí sú stále nažive . Preto sme 
v posledných dňoch s kolegami 
z Medairu pracovali v Bejrúte, 
odpratávali ruiny a pomáhali 
ľuďom .

Prial by som 
si, aby som 
zomrel .

Kedykoľvek zavriem oči, 
spomínam si na všetok 
ten oranžový dym, ktorý 
zmenil môj život .

Stratil som svoje sny, môj dom, 
prácu, spomienky, laptop, mobil, 
knihy, rastliny, obrazy…, denník, 
ktorý mi napísala moja mama . 
Stratil som zmysel pre bytie, 
stratil som, stratil som sa…
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Kvôli extrémnym prejavom počasia a prírodným katastrofám 
sa chudobní obyvatelia subsaharskej Afriky ocitli v prvej línii 
klimatickej krízy . Nadácia Integra sa snaží zmierňovať tieto 
následky porušenej planéty projektom „Milión stromov pre Afriku“ . 
Popri samotnej výsadbe makadámiových a kešu stromov v Keni 
a v Etiópii, je dôležitou súčasťou projektu aj zapojenie slovenskej 
verejnosti . Je pre nás cťou, že záštitu nad naším projektom „Milión 
stromov pre Afriku” prevzala J .E . Zuzana Čaputová, prezidentka SR .

POMOC ĽUĎOM V PRVEJ LÍNII 
KLIMATICKEJ KRÍZY 

VÝSADBA STROMOV V AFRIKE

Sadenie stromov môže byť skvelým riešením 
v boji s klimatickou zmenou . Ak by sme ale 
vysadili nesprávny strom na nesprávnom 
mieste, naša snaha by mohla priniesť 
viac škody ako úžitku . Pri sadení kešu 
a makadámiových stromov v Keni a Etiópii sa 
preto riadime 10 zlatými pravidlami:

1 .  Ochraňujeme existujúce lesy a pomáhame 
predchádzať odlesňovaniu .

2 .  Intenzívne spolupracujeme s africkými 
partnermi, zapájame miestnych ľudí .

3 .  Podporujeme biodiverzitu . Usilujeme sa 
o zachovanie pôvodnej fauny a flóry .

4 .  Vyberáme vhodnú oblasť . Stromy 
vysádzame najmä v oblastiach, kde sa 
historicky nachádzali lesné porasty .

Zastavenie globálneho 
otepľovania nie je o záchrane 
planéty . Zem prežije bez ohľadu 
na to, ako veľmi sa podnebie 
zmení . Ide o záchranu ľudstva . 
Jedným zo spôsobov, ako to 
urobiť, je pomôcť tým, ktorí sú 
najviac zraniteľní voči chaosu 
čo sme vytvorili . 

Ibrahim Thiaw,  
výkonný tajomník Dohovoru OSN 

o boji proti dezertifikácii
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5 .  Rešpektujeme prirodzenú obnovu lesa . 
Lesy citlivo dopĺňame o dlhoveké orechové 
stromy .

6 .  Vyberáme vhodné druhy stromov . 
Makadámiové a kešu stromy pomáhajú 
biodiverzite, sú ekonomicky zaujímavé 
a nie sú invazívne .

7 .  Zohľadňujeme odolnosť voči klimatickej 
zmene . Naše stromy dobre zvládajú čoraz 
častejšie extrémy počasia .

8 .  Plánujeme dlho dopredu . Zaujíma nás 
nielen prvotná výsadba, ale aj ďalšia 

produkcia a distribúcia sadeníc, 
starostlivosť o stromy, dlhodobá spolupráca 
s miestnymi komunitami .

9 .  Kombinujeme najnovšie vedecké poznatky 
s tradičnými miestnymi znalosťami .

10 .  Prinášame ekonomické benefity 
pre lokálne komunity, vrátane 
najchudobnejších . Na výsadbe stromov 
spolupracujeme s viac ako 22 .000 
africkými farmármi, ktorí si vďaka kešu 
a makadamovým orechom dokážu zvýšiť 
príjem a zlepšiť životné podmienky .

ZAPOJENIE SLOVENSKEJ VEREJNOSTI

Na Slovensku sa snažíme podporovať 
solidaritu s obyvateľmi krajín globálneho 
Juhu . Diskutujeme o dopadoch zmeny klímy 
na chudobné krajiny, upozorňujeme na tému 
klimatickej (ne)spravodlivosti, predstavujeme 
možnosti ako znižovať ekologický dlh 
a prispievať k ochrane ovzdušia . Klíma totiž 
nepozná hranice . Stromy vysadené v Afrike 
pomáhajú atmosfére našej celej spoločnej 
planéty Zem . Zmenšujú aj našu ekologickú 
stopu .

Vďaka podpore SlovakAid, Nadačného 
fondu PwC v Nadácii Pontis a partnerstvu 
s Ekonomickou univerzitou v Bratislave sme 
v roku 2020 uskutočnili sériu vzdelávacích 
aktivít, vrátane viacerých online podujatí 
na tému klimatickej zmeny pre školy i širšiu 
verejnosť . V roku 2021 pripravujeme ďalšie 
vzdelávacie podujatia, nástroj na výpočet 
ekologického dlhu, hudobný projekt, ako 
aj kartovú hru pre školy, pracovné tímy 
či rodiny s deťmi .

Do decembra 2020 
sa nám v spolupráci 
s miestnymi farmármi 
v Afrike podarilo 
vysadiť 864 992 
stromov . Tu však 
nekončíme! V priebehu 
roka 2021 chceme 
naplniť náš cieľ, ktorým 
je výsadba jedného 
milióna stromov . 
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STROMY PRE AFRIKU
NAVŠTÍVILI SME FARMÁROV

Celú našu rodinu živí predaj kávy . Úroda kávy je 
však v tejto oblasti čoraz nižšia . Veľmi ma preto 
potešilo, keď som sa dozvedela o distribúcii 
sadeníc makadámiových stromčekov . Verím, 
že keď sa o stromy budeme poriadne starať, 
budú nám prinášať dobrú úrodu . Dostali sme 
dokopy 13 sadeníc . Okolo každej rastlinky sme 
urobili ohrádku, aby ju neobhrýzali zvieratá . 
Túto sadeničku sme zasadili pred pol rokom . 
Zatiaľ sa jej darí .

Takže táto čokoláda je z orechov, ktoré vyrástli 
tu u nás, na týchto stromoch? A vyrába sa 
u vás v Európe? To je zaujímavé! Nevedel som, 
že z našich makadamov sa dá vyrobiť aj čokoláda . 
Je veľmi chutná . Musím ju dať ochutnať môjmu 
otcovi . Leží doma, je chorý, toto ho určite poteší . 
To on zasadil na našej farme postupne už viac 
ako 1000 makadámiových stromov . Bol jedným 
z prvých pestovateľov makadamových orechov 
v Keni, ktorí prešli školeniami TSA a získali 
BIO a Fairtrade certifikáty . Teraz prenecháva 
hospodárstvo mne . Je to pre mňa veľká česť .

Som rád, že s Vami môžem spolupracovať . 
Aj vďaka lepšej cene za orechy 
z makadámiových stromov sa mi postupne 
darí vylepšovať našu rodinnú farmu . Okrem 
makadamov pestujeme banány, mango, 
kávu, fazuľu a kukuricu . Chováme hydinu 
a minulý rok sme si kúpili už aj kravu . Som 
hrdý na to, čo sa nám podarilo vlastnými 
silami vybudovať .

farmárka Marjani, región Oromia, Etiópia

farmár Joseph, región Meru, Keňa

farmár Jeremiah, región Kirinyaga, Keňa
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FINANČNÁ SPRÁVA

Audit účtovnej závierky za rok 2020 vykonala Ing . Katarína Blašková, audítor, č . licencie SKAU A 
799, so sídlom: Záporožská 9, 851 01 Bratislava . Audítorská správa je prílohou tejto výročnej správy, 
alebo je k dispozícii na našej stránke www .integra .sk . Sumy uvedené v tabuľkách sú v eur .

1. Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvod
Výnosy podľa zdroja ich pôvodu 2020 2019

Tržby za reklamu 582 670

Prijaté dary

Aktivácia vnútroorganizačných služieb-dobrovoľníci 8 048 4 927

Výnosy z použitia fondu-VZ 2018 0 150

Príspevky z verejnej zbierky 0 0

Príspevky od fyzických osôb 326 877 225 862

Príspevky od PO 11 600 8 539

Grant od Nadácie PONTIS 1 000 0

Dotácie z programu Slovak Aid 378 377 230 074

Grant od Tudatos Vásárlók Közhasznú Egyesulete, Budapest 898 6 068

Príspevky z podielu zaplatenej dane 3 949 4 413

Ostatné finančné výnosy 182 65

Spolu 731 513 480 768
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2.  Prehľad o fyzických a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla 
finančný príspevok

Poskytnuté príspevky Účel poskytnutia prostriedkov 2020 2019

Ten Senses Africa Ltd . Rozvojová pomoc: poľnohospodárstvo
(pestovanie makadamových sadeníc), Keňa

0 66 296

NeoBOTAB AGRI FARM AND 
MANUFACTURING PLC/TS 
ETIOPIA

Rozvojová pomoc: poľnohospodárstvo
(pestovanie makadamových sadeníc), 
Etiopia

18 710 5 469

NeoBOTAB AGRI FARM AND 
MANUFACTURING PLC

Rozvojová pomoc: vybudovanie 
udržateľného sociálneho podniku v Etiópii
(integrácia mladých ľudí na trhu práce), 
Etiopia

119 000 0

TAPA Center - Transform A 
Person Africa

Rozvojová pomoc: posilenenie udržateľného 
sociálneho podniku
(vzdelávanie mladých ľudí v odborných 
a remeselných zručnostiach)

0 19 727

Beacon of Hope Africa Rozvojová pomoc: vzdelávanie
(vzdelávanie mladých ľudí zo 
znevýhodneného prostrenia v odborných 
a remeselných zručnostiach)

44 623 75 180

MEDAIR Humanitárna pomoc: zdravotníctvo
(zníženie úmrtnosti ohrozených skupín 
obyvateľstva),Južný Sudán

148 989 0

MEDAIR Humanitárna pomoc: zdravotná 
starostlivosť, potravinová kríza v Južnom 
Sudáne

0 -2 349

MEDAIR Humanitárna pomoc: Cyklon Idai 0 973

MEDAIR Humanitárna pomoc: Kríza v Sýrii 2 691 2 600

MEDAIR Humanitárna pomoc: Kríza v Libanone 600 0

Integral partner Humanitárna pomoc: potravinová kríza 
v Jemene

7 050 7 051

Integral partner Humanitárna pomoc: Blízky východ 0 909

Integral partner Humanitárna pomoc: Hlad v Afrike 0 360

Integral partner Humanitárna pomoc: Kríza v Tigray v Etiópii 2 000 0

Príspevky poskytnuté FO Humanitárna pomoc: Keňa 277

Metropolitan Tabernacle Bishoftu Rozvojová pomoc: vzdelávanie detí, Etiópia 56 695 30 096

TAPA Trust Nairobi Rozvojová pomoc: vzdelávanie detí, Keňa 39 018 19 229

St . Anna Day Care Rozvojová pomoc: vzdelávanie detí, Keňa 31 400 18 050

Beacon of Hope Rozvojová pomoc: vzdelávanie detí, Keňa 9 805 14 340

Praise Gate Rozvojová pomoc: vzdelávanie detí, Keňa 41 344 22 667

SPK Rozvojová pomoc: vzdelávanie detí, Keňa 6 615 7 300

Zbor Cirkvi Bratskej v Prešove Konferencia Viera v práci 0 500

Integral Alliance, MVRO Členské poplatky 2 769 2 634

Poskytnuté príspevky spolu 531 586 291 033
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Celkové výnosy nadácie predstavovali čiastku 731 512,87 eur, náklady 730 913,91 eur .
Výsledok hospodárenia predstavuje čiastku 598,96 eur .
Náklady na správu nadácie predstavujú 3,85 % z celkových nákladov .
Správna rada sa dňa 2 . 6 . 2021 zhodla, že náklady na správu nadácie boli v súlade so zákonom 
34/2002 Zb ., § 28 ods . 2 a 3 .
Správca nadácie ani členovia iných orgánov nadácie za výkon funkcie nepoberali v roku 2020 
odmenu .

Posúdenie predpokladaného vplyvu pandémie COVID-19 na činnosť Nadácie Integra a jej 
finančnú situáciu po 13. 3. 2020, kedy pandémia začala.
V nadväznosti na mimoriadnu situáciu, ktorá bola vyvolaná vírusom COVID-19 sme zhodnotili 
riziko dopadu na likviditu a finančnú situáciu nadácie .
Porovnaním výnosov roku 2019 vo výške 481-tisíc s výnosmi dosiahnutými v roku 2020 vo výške 
732 tis . sme zaznamenali nárast o cca 251-tisíc eur .
Ďalej pracujeme na štyroch prebiehajúcich projektoch financovaných z dotácie programu 
SlovakAid .
Na základe nových výziev pracujeme na ďalších štyroch žiadostiach o pridelenie nových 
projektov . Celkový predpokladaný objem financií - dotácií týchto nových projektov je vo výške 
cca 530-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 nepretržito pokračovať v činnosti nasledujúcich 
12 mesiacov .

Trend za uplynulé obdobia

2020 2019 2018 2017 2016

Výnosy 731 513 480 768 538 434 782 630 313 580

Poskytnuté príspevky 531 586 291 033 362 387 621 112 212 126

Podiel nákladov na správu nadácie 3,85 % 14,53 % 11,89 % 9,44 % 19,89 %

3. Celkové náklady v členení na projektovú činnosť a na správu nadácie
Náklady Projektová činnosť Správa nadácie Celkom 2020 Celkom 2019

Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie 147 100 247 247

Propagácia verejnoprospešného účelu 3 745 0 3 745 6 874

Prevádzka nadácie 62 755 4 515 67 270 69 816

Odmena za výkon funkcie správcu 0 0 0 0

Cestovné 5 186 0 5 186 15 221

Mzdové náklady 100 368 22 512 122 880 130 466

Náklady na poskytnuté príspevky FO a 
PO

531 586 0 531 586 291 033

Náklady spolu 703 787 27 127 730 914 513 656
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SPRAVA N EzAVIStEHo AU DiToRA

Spr6vnej rade a spr5vcovi naddcie tntegra

!. Spr6va z auditu riitovnej z6vierky

Ndzor

Uskutodnila som audit 0itovnej zdvierky Naddcie lntegra (,,Nad6cia"), ktord obsahuje srivahu k 31.

decembru 2020, v(1kaz ziskov a strdt za rok kondiaci sa k uvedendmu d6tumu, a pozndmky, ktor6

obsahuj0 srihrn vtznamn'ich ridtovn'ich zdsad a 0dtovn'ich met6d.

Podl'a m6iho ndzoru, priloienS riEtovn6 z6vierka poskytuje pravdivrf a vern'f obraz finanEnej situ6cie

Nadfcie k 31. decembru 2020 a v'isledku jej hospod6renia za rok konEiaci sa k uveden6mu ddtumu
podl'a zdkona i,. 43tl2OO2 Z,z. o (itovnictve v zneni neskorSich predpisov (d'alej Ien ,,z6kon o

f Etovnictve").

Zdklad pre ndzor

Audit som vykonala podl'a medzindrodntch audftorsk'ich Standardov (lnternational Standards on

Auditing - ISA). Moja zodpovednost' podl'a t'fchto Standardov je uveden6 v odseku Zodpovednost'

auditora za audit ridtovnej zdvierky. Od Naddcie som nezdvisld podla ustanovenfzdkona E.423120L5

o Statutdrnom audite a o zmene a doplneni zdkona E. 43L12O022. z. o 0dtovnfctve v zneni neskor5ich

predpisov (d'alej len ,,zdkon o Statutdrnom audite") t'ikaj0cich sa etiky, vrdtane Etick6ho k6dexu

audftora, relevantnrich pre m6j audit ridtovnej ziivierky a splnila som aj ostatn6 poiiadavky t'ichto

ustanovenitrikaj(cich sa etiky. Som presveddend, Ze auditorsk6 dOkazy, ktor6 som zlskala, poskytujti

dostatodn'i a vhodnt ziiklad pre m6j nAzor.

Zodpovednost itatutdrneho orodnu o osdb poverenich sprovovanim za (titovnrt zdvierku

Statutdrny orgdn je zodpovedn'i za zostavenie tejto 0dtovnej zdvierky tak, aby poskytovala pravdivt

avernf obraz podla zdkona o(dtovnlctve aza tie intern6 kontroly, ktor6 povaiuje za potrebn6 na

zostavenie (dtovnej zdvierky, ktord neobsahuje v'iznamn6 nesprdvnosti, di uZ v d6sledku podvodu

alebo chyby.

Pri zostavovanI ridtovnej ziivierky je Statutdrny orgdn zodpovedn'i za zhodnotenie schopnosti Nadiicie

nepretriite pokradova{ vo svojej dinnosti, za opisanie skutodnostf t'ikaj0cich sa nepretrZit6ho
pokradovania v dinnosti, ak je to potrebn6, a za pouiitie predpokladu nepretrZit6ho pokradovania

v dinnostiv ridtovnictve, ibaZe by malv (mysle Naddciu zlikvidovat alebo ukondit jej dinnost', alebo by

nemal in0 realistick0 moinos{ nei tak urobit.

Osoby poveren6 spravovanim s0 zodpovedn6 za dohlad nad procesom finandn6ho v'ikaznfctva

Nadiicie.

Zodpovednost auditoro zo audit hitovnei zdvierkv

Mojou zodpovednos{ou je ziskaf primeran6 uistenie, ii 0dtovnii z6vierka ako celok neobsahuje

v'iznamn6 nesprdvnosti, ei uZ v dOsledku podvodu alebo chyby, a vydat' sprdvu auditora, vriitane

ndzoru. Primeran6 uistenie je uistenie vysok6ho stupfia, ale nie je zdrukou toho, ie audit vykonan'i
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podl,a medziniirodntich audltorskrich Standardov vidy odhallv'iznamn6 nesprdvnosti, ak tak6 existujti.

Nesprdvnosti mOiu vzniknfit' v d6sledku podvodu alebo chyby a za vriznamn6 sa povaiuj0 vtedy, ak by

sa dalo od6vodnene odakdvat, ie jednotlivo alebo v sUhrne by mohli ovplyvnit ekonomickd

rozhodnutia pouiivatelov, uskutodnen6 na ziiklade tejto tidtovnej zdvierky.

V rdmci auditu uskutodnen6ho podla medzindrodn'ich auditorsk'ich Standardov, podas cel6ho auditu

uplatfiujem odborn'i 0sudok a zachoviivam profesioniilny skepticizmus. Okrem toho:
o ldentifikujem a posudzujem rizikd v'iznamnej nesprdvnosti ridtovnej zdvierky, di uZ v d6sledku

podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutodfiujem auditorsk6 postupy reagujilce na tieto rizikd a
ziskavam auditorsk6 d6kazy, ktor6 s0 dostatodn6 a vhodn6 na poskytnutie z6kladu pre m6j ndzor.

Riziko neodhalenia v'iznamnej nespr6vnostiv d6sledku podvodu je vyS5ie ako toto riziko v ddsledku

chyby, pretoie podvod m6ie zahffiat tajntl dohodu, fal5ovanie, 0myseln6 vynechanie, nepravdiv6
vyhldsenie alebo obidenie internej kontroly.

o Oboznamujem sa s intern'imi kontrolami relevantn'imi pre audit, aby som mohla navrhn0t'

auditorsk6 postupy vhodn6 za dantch okolnostf, ale nie za 0delom vyjadrenia ndzoru na efektivnost

intern'ich kontrol Nadiicie.

o Hodnotlm vhodnost pouiitrich 0dtovnfch zdsad a 0dtovn'ich met6d a primeranost' 0dtovn'ich

odhadov a uvedenie s nimi srivisiacich informdcii, uskutodnen6 spr6vcom.

o Robim zdver o tom, di sprdvca vhodne v (dtovnictve pouiiva predpoklad nepretrZit6ho
pokrafovania v dinnosti a na ziiklade ziskanlich auditorskrich d6kazov zdver o tom, di existuje

v'iznamnd neistota v srivislosti s udalostami alebo okolnostami, ktor6 by mohli vfznamne

spochybnit' schopnost Nadiicie nepretrZite pokradovat' v dinnosti. Ak dospejem k zdveru, ie
v'iznamnd neistota existuje, som povinnd upozornitv mojejsprdve auditora na srlvisiace informdcie

uveden6 v 0dtovnej zdvierke alebo, ak sri tieto informdcie nedostatodn6, modifikovat m6j ndzor.

Moje ziivery vychddzaj0 z auditorsk'ich d6kazov zfskanyich do ddtumu vydania mojej sprdvy

auditora. Bud(ce udalosti alebo okolnosti v5ak mdZu spOsobit Ze Nad;icia prestane pokradovat

v nepretriitej dinnosti.

o Hodnotim celkov0 prezentdciu, Strukt0ru a obsah Udtovnej ziivierky vrdtane informiicii v nej

uveden'ich, ako ajto, di ridtovnd ziivierka zachytdva uskutodnen6 transakcie a udalosti sp6sobom,

ktoni vedie k ich vern6mu zobrazeniu.

ll. Spr6va podl'a zikona o 5tatutSrnom audite k informdci6m, ktor6 sa uvddzajti vo v'iroinej sprdve

Spr6vca je zodpovednt za informdcie uveden6 vo v'irodnej spr6ve, zostavenej podl'a poZiadaviek

zdkona o 0dtovn[ctve a ziikona t.34l2OO2Z.z. o nad1ciiich a o zmene Obdianskeho zdkonnika v zneni

neskor5lch predpisov (d'alej len ,,zdkon o nad6ciach). M6j vy5Sie uveden'i ndzor na 0dtovn0 zdvierku sa

nevztahuje na in6 informdcie uveden6 vo v'irodnej sprdve.

V s0vislosti s auditom 0dtovnej zdvierky je mojou zodpovednosfou obozndmenie sa s informdciami

uveden'imi vo v'irodnej sprdve a zv6ienie, di tieto informdcie nie s[ vo vfznamnom nes0lade

s auditovanou idtovnou zdvierkou alebo mojimi poznatkami, kto16 som ziskala podas auditu 0dtovnej

zdvierky, alebo sa inak zdaj0 bytvtznamne nesprdvne. V'irodn0 sprdvu som ku df,u vydania tejto spriivy

auditora z auditu 0dtovnej zdvierky nemala k dispozicii.

Ked' ziskam v'irodn0 sprdvu, pos(dim, di v'irodn6 spr6va Nadiicie obsahuje informdcie, ktonich

uvedenie vyiaduje z6kon o 0dtovnictve a zdkon o nadiicidch, a na ziiklade prdc vykonan'ich pofas

auditu 0itovnej z6vierky, vyjadrim v dodatku k tejto sprdve audltora m6j ndzor, di:

- informiicie uveden6 vo v'irodnej sprdve zostavenej za rok 2O2Osi v s0lade s Udtovnou zdvierkou za

dan,i rok,
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- v'irodnd sprdva obsahuje informdcie podla zdkona o naddcidch.

Okrem toho uvediem, disom zistila v'iznamn6 nesprdvnostivo v'irodnejsprdve na zdklade mojich
poznatkov o 0dtovnej jednotke a situdcii v nej, ktor6 som ziskala podas auditu 0dtovnej zdvierky.

Bratislava, 26. m|ja 2027

Statutdrny auditor:

lng. Katarlna Bla5kovii

Licencia SKAU 6.799
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rtrfu ucrovNA ZAVTERKA llllllililllllllllllllilllll
neziskovej ilctovnej jednotky

v s0stave podvojn6ho (6tovnlctva

zostavendrk 3 1.12"2 020

diseln6 idaje sa zarovnirvajI vpravo, ostatnr5 0daje sa pi6u zl'ava, Nevyplnenri riadky sa ponechivajr.r pr6zdne.

ans io t F GH i t k ttvtN0p0Rir u vx'i i 0 t z 34s 57 sg

Daiiovd identifikadne t)islo

2021374069
too

31747493
SID SK NACE

88.99.0

Urltovndr zAvierka

riadna X zostavene

mimoriadna schvdlena

Mesiac Rok

oo 01 2 024

do12 2020
Za obdobie

Bezprosiredne oo 0 1 2 0 1 I
(vyznai:r sa x) | predch6dzaj0ce

obdobie cJo12 2019

Prilo2ene siliasti (dtovnej zavierky

X S(rvaha (Ud NUJ 1-01) X Pozndrmky (Ud NUJ 3-01)

X Vlkaz ziskov a strat (Ui NUJ 2-01) 
Uyznaii sa x)

Obchocln6 rneno alebo niizov udtovne.i jeclrrotky

Naddcia lntegra

Ulica

DOBS INSKEHO
PSe obec

81105 Bratislava
Oislo telef6nu e islo faxLr

0l 0l
E-mailov6 adresa

e islo

14

Zostaven6 dria:

a 4.0 3. 2 0 2 1

Podpisovy z6znam osoby
zodpovednej za vedenie
Icbvnictva:

,\tx^ \)

Podpisovli z6znam osoby
zodpovednej za zostavenie
Ictovnej zirvierky:

Podpisov! zAznam

Statut6rneho org6nu alebo

dlena itatutdrrneho orghnur

uctovnej jednotky:

r[ff uv)

SchvAlen6 dfin:

.2 0

Zbznanty da fi ov6ho f rad u

Miesto pre eviclendn6 cislo Ocltladok prezentadnej pediatky datioviho (tradu

Generovani z FDF - OMEGA www kros sk Stfanal

Sicllo tidtovnej jednotky

v T)

MF SR 20,13



Lrvaha (Uc NUJ 1 - 01

Neobeznf majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021

Dlhodob! nehmotnf majetok r. 003 aZ 008

Nehmotne vlsledky z vfvojovej a obdobnej ainnosti
012 - (072 + 091 AU)

41114lel3 / srDfl_l I

78 961,00

B 204,40 6 309,08

x

x

563,48

5 745,60

1 895,32

78 901,00 78 961,00

rco

A.

1.

001

002 t

ll
'003

009

010

011

)

012

013 
l

B0 856,32

I

Soflv6r 013 - (073 + 091 AU) 004

Ocenitel'n6 prAva 014 - (074 + 091 Au) 005

Ostatn! dlhodobj nehmotnj majetok (O1B + 019) - (078 + OZS * OSt 006

AU)

Obstaranie dlhodob6ho nehmotn6ho majetku (041 - 093)

Poskytnut6 preddavky na dlhodob! nehmotny majetok (051 - 095
AU)

Dlhodob! hmotnSi majetok r. 010 ai r. 020

Pozemky (031)

Samostatn6 hnutel'n6 veci a subory hnutel'n1ich veci
022 - (OB2 + 092 AU)

007

008

Dopravn6 prostriedky 023 - (083 + 092 AU)

Pestovatel'sk6 celky trvalych porastov 025 - (085 + 092 AU)

ZAkladne stddo a faZne zvierata 026 - (0S6 + 092 AU)

Drobn! dlhodoby hmotny majetok 028 - (0BB + 092 AU)

Ostatn!'dlhodobli hmotny majetok 029 - (0Bg + 092 AU)

Obstaranie dlhodobeho hmotn6ho majetku (042 - 094)

Poskytnut6 preddavky na dlhodob! hmotny majetok (052 - 095 AU)

Dlhodob], finandnyi majetok r, 022 a2 r.028

Podielov6 cenn6 papiere a podiely v obchodnlich spoloanostiach v
ovlddanej osobe (061-096 AU)

Podielov6 cenn6 papiere a podiely v obchodnych spolodnostiach s
podstatnym vplyvom (062-096 AU)

Dlhov6 cenn6 papiere drian6 do splatnosti (065 - 096 AU) O'O 

,

P62idky podnikom v skupine a ostatn6 p6Zidky (066 + 067) - 096 AU 025

ostatny dlhodob! finandn! majetok (069 - 096 AU) 026 78 961,00

Obstaranie dlhodob6ho finandn6ho majetku (043 - 096 AU) O27

Poskytnut6 preddavky na dlhodoby finaneni majetok (053 - OgO AUl '02a

014

;ot 5

016

017

ote

0rg

'o2o

021

'022

023

2 458,80

5 745,60

78 961.00

:

I

l

Bezprostredne
predch6dzaj0ce

0dtovn6

obdobie

Netto

87 165,40

2Strana :



B,

1,

NUJl-01

Kr6tkodob6 pohlhd6vky r, 043 ai r. 050

Pohl'addvky z obchodndho styku ((311 AU a2 314 AU) - 391 Al.J)

Ostatn6 pohl'adavky (315 AU - 391 AU)

Zridtovanie so Soci6lnou poist'ovfrou a zdravotnlmi poisfovriami
(s36)

Danove pohl'adevky (341 aZ 345)

Pohl'adiivky z d6vodu finandnlich vztahov k Statnemu rozpodtu a

rozpodtom (zemnej samospr6vy (346 + 348)

Pohl'addvky vodi Ueastnikom zdruzeni (35S AU - 391 AU)

Spojovaci 06et pri zdruzeni (396 - 391 AU)

lne pohl'adSvky (335 AU + 373 AU + 375 AU + 378 A0) - 391 AU

Finandn6 udty r, 052 ai r. 056

Pokladnica (211 + 213)

Bankov6 ndlv Q21 AU + 261 )

Bankov6 ri6ty s dobou viazanosti dlh5ou ako jeden rok (221 AO)

, Kratkodob! finan0n! majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291
rAU

Obstaranie kr6tkodob6ho finanin6ho majetku (259 - 291 AU)

C, easov6 rozli$enie spolu r. 058 a2 r. 059

1. :Ndklady budricich obdobi (381)

. Prijmy budticich obdobi (385)

Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057

t eo f:-nT7-al-77l- q [l / sI D f:LT-:n

Obeinli majetok spolu r, 030 + r. 037 + r. 042 + r.051 029

Z6soby r. 031 ai r. 036 030

Materiai (12+119) - 1g1 031

Nedokondendr vlroba a polotovary vlastnej vlroby (121+122)- (192 +'032

1 93)

i

,Vfrobky (123 - 194)

Zvieratd (124 - 195)

Tovar (1 32+1 39) - 1 96

Poskytnut6 prevddzkov6 preddavky na zAsoby (314 Au - 391 Ati)
:

Dlhodob6 pohl'ad6vky r. 038 aZ r. 041

: fonladevky z obchodn6ho styku (311 A0 a|314 AU) - 391 A0

Ostatne pohl'ad6vky (315 AU - 391 AU)

Pohl'addvky voii 0dastnikom zdruteni (35S AU - 391 AU)

. lne pohl'ad6vky (335 AU + 373 AU + 375 AU + 378 AU) - (391 AU)

33 803,18

21742,52 |

21742,52 
1

12 060,66

1,09

12 059,57 ;

6 250,45

,

100,03

6 150,42 i

:

1 20 909,95 .

10 039,29

I 802,65

28,73

9773,52

2 193,90

121,83

2072,07

185 805,76

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

043

044

045

051

052

053

054

AEE

056

21142,52

21742,52

12 060,66

1,09

12 059,57

0,00

ix
0,00 i x

046

047

048

049

050

x
)

Xi
I

Xi
I

i

I

057 6 250,4s

058 100,03
l

059 6150,42

I

060 127 219,03

3Strana :
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Bezprostredne

predchadzajrice

f0tovn6

obdobie



uvaha (Uc NUJ 1 - 01

A. Vlastn6 zdroje krytia majetku spolu
r. 062 + r. 068 + r,072 + t.073

1. lmanie a pefiain6 fondy r. 063 ai r. 062

Zdkladn6 imanie (411)

Pe[ain6 fondy tvoren6 podl'a osobitn6ho predpisu (412)

Fond reprodukcie (413)

Ocefiovacie rozdiely z precenenia majetku azAvttzkov (414)

Ocehovacie rozdiely z precenenia kapitdlovfch ridastin (415)

2. Fondy tvoren6 zo zisku r. 069 a: r. 071

Rezervn! fond (421)

Fondy tvoren6 zo zisku (423)

Ostatn6 fondy (427)

3. Nevysporiadan! vlsledok hospoderenia minulych rokov
(+;- 428)

4. Vfsledok hospodirenia za fdtovn6 obdobie r,060 - (r,062 + r.068
+ r,072 + r.074 + r.101)

B. Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097

1. Rezervy r. 076 a2 r. 078

Rezervy zSkonnd (451 Ati)

Ostatnd rezervy (459 AU)

Kratkodob6 rezervy (323 + 451 AU + 459 A0)

2. Dlhodob6 z'vflzky r. 080 ai r. 086

ZAvdtzky zo soci6lneho fondu (472)

Vydan6 dlhopisy (473)

ZAvdzky z nalmu (474 AU)

Dlhodob6 prijate preddavky (475)

Dlhodob6 nevyfakturovan6 doddvky (476)

Dlhodobe zrnenky na (hradu (478)

Ostatn6 dlhodob6 zAvdtzky (373 AU + 479 A0)

3. , Kr6tkodobe z6vdzky r. 088 aZ r. 096

'ZAvdzky z obchodneho styku (321 aZ 326) okrem 323

ZAvitzky voii zamestnancom (331 +333)

Z0dtovanie so Socielnou poistovRou a zdravotnlimi poist'ovnami
(336)

Dariov6 zdvdzky (341 a2 3A5)

ZAuFtzky z d6vodu finandnfch vztahov k itAtnemu rozpodtu a

rozpodtom Uzemnej samosprdvy (346 + 348)

ZAvitzky z upisanych nesplatenlch cennlch pap,erov a vkladov
(367)

ZAv?nky vodi ridastnikom zdru2eni (368)

Spojovaci idet pri zdruZeni (396)

Ostatne zAvflzky (379 + 373 AU + 474 A0 + 479 AU)

4. Bankov6 vlpomoci a pOiidky r. 098 ai r. 100

Dlhoclobd bankov6 0very (461 A0)

Bein6 bankovd (very (231 + 232+ 461 Al))

Prijat6 kr6tkodob6 finandn6 vlipomoci (241 + 2a91

C. Casov6 rozliSenie spolu r. 102 aZ r.1Og

1. Vldavky budUcich obdobi (383)

V!nosy bud0cich obdobi (384)

Vlastne zdroje a cudzie zdroje spolu r. 06'l + r, 074 + r.101

3l rl 71 41 7l 4l el 3 / SIDTT*TT_Itco

.061

062

063

oo+

065

066

ub/

068

nAo

070

t 071

072

073

tO74

075

076

077

,078

079

080

oet

082

083

084

oas
:086

087

088

089

090

091

092

'093

094

095

096

097

098

noo

100

101

'|,02

103

104

-49 188,94

6 638,78

6 638,78

i

-56 426,68 j

598,96 ,

i

93 767,56 i

I 808,52

I

:

s s08,s2 i

1376,04 |

1 376,04

83 583,00

30 414,27

6 303,09

7 210,37

1 208,53

38 446,74

000

0,00

76 331,33 ,

4 128,00 i

72 203,33
:

1 20 909,95

-49 787,90

6 638,78

6 638,78

.23539,21

-32887,47

111g24,0s

7 306,59

7 306,59

2316,21

2316,21

81 209,05

44 669,72

6 585,16

6 601,1 I

609,56

227 43,42

21092,20

21092,20

123 669,61

352,00

123317,61

'tB5 805,76

4

Bezprostredne
d.r. Be2n6 [dtovn6 obdobie predchadzajfice 0dtovn6

obdobie
b5
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ziskov a str6t (Uc NUJ 2 - 01

501

502

504

511

512

513

518

521

524

Spotreba materi6lu

Spotreba energie

Predan! tovar

Opravy a udr2iavanie

Cestovn6

, Ndklady na reprezentdrciu

Ostatne sluZby

Mzdove ndklady

, Zdkonn6 sociSlne poistenie a zdravotn6
;poistenie

525 rOstatn6 soci6lne poistenie 
:

528 Ostatn6 socidrlne n6klady

531 Dafi z motorovfch vozidiel

532 Dai z nehnutel'nosti

541 Zmluvn6 pokuty a penile

542 Ostatn6 pokuty a pendrle

543 Odpisaniepohl'addrvky

saa i urroty

545 Kurzov6 straty

S46 Dary

547 , Osobitn6 naklady

548 Mankd a Skody

549 ln6 ostatn6 ndklady

551 Odpisy dlhodobeho nehmotn6ho majetku
a dlhodob6ho hmotneho majetku

552 Zostatkov6 cena predan6ho dlhodob6ho
rnehmotn6ho majetku a dlhodobeho
lhmotn6ho majetku

553 Predane cenn6 papiere

554 Predan! material

555 ,Naklady na kr6tkodobf finandn! majetok ,

556 iTvorba fondov

557 r Naklady na precenenie cennlch papierov

558 Tvorba a z[dtovanie opravnyich polo2iek

559 Tvorba a z0dtovanie zdrkonnfch
opravnlch polo2iek

561 Poskytnut6 prispevkyorganizadnfm
zloik1m

jednotkam

563 I Poskytnut6 prispevky fyzickfm osobdrm 
l

567 Poskytnute prispevky z verejnej zbierky

Udtovri trieda 5 spolu r. 01 aZ r. 37

reolffi/srDTl-T*l*l

01

02

03i
04

07,
08)
no

027

028

029

030

031

032

033

010

011

012

U IJ

Q14

015

016

017

018

0'19

020

021

022

024

025

026

4 356,73

1 194,60

'

24,00i,

5 105,93 '

I

56,95:

48 425,14 
)

l

90 920,71

31 958,80

i

3 879,83,

s 04s,10 I

407,65

122,50

132,62

552,71

0,00

3 498,44

563,48

531 585,72',

:

l

i

730 913,91 ;

4 356,73 i

I

1 194,60 i

24,00 
|

5 1 B5,93 l

I

56,95 
i

4B 425,14,

90 920,71 ,

I

31 958,80 i

I

3 879,83 i

8 048,10,

l

I

407,65,

4 s3s,20

1292,30

15 221,11

164,92

59 357,1

90

317

3

4 927

5 BBB,41

2 658,65

1 0,00

122,501

:

0,00 i

132,62

552,71

0,00

3 498,44

563,48

034

035 531 585,72 291 033,04

730 913,91

036

037

038

Strana
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Cisto
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N6klady

b

0islo Htavn6
riadku. ns763fiovand

Zdanovan6

2

Spolu

5



z ziskov a strat (Uc NUJ 2 - 01

0islo
0ctu

a

601 Trlby za vlastn6 vlrobky

602 Triby z predaja sh"r2ieb

604 TrZby za predany tovar

611 ;Zmena stavu nedokondenej vyroby

612 Zmenastavu zAsob polotovarov

613 : Zmena stavu z6sob vfrobkov

614 .Zmena stavu zdsob zvierat

621 Aktivricia materidrlu a tovaru

622 Aktivdciavn0troorganizadnfch sluZieb

623 AktivSciadlhodobehonehmotn6ho
majetku

624 , Aktiv6cia dlhodobeho hmotn6ho majetku

641 Zmluvn6 pokuty a pendle

642 Ostatn6 pokuty a pendle

643 Platby za odpisan6 pohl'ad6vky

644 :Uroky

645 : Kurzove zisky

646 Prijate dary

647 Osobitn6 vyrrosy

648 Zdrkonn6 poplatky

649 lne ostatn6 vfnosy

651 ,TrZby zpredala dlhodobeho nehmotn6ho
majetku a dlhodob6ho hmotn6ho majetku

652 Vlnosy z dlhodobeho finanin6ho majetku

653 iTrZby zpredEa cennlch papierov a
podielov

654 TrZby z predaja materi6lu

655 Vlnosy z krdrtkodob6ho finanen6ho
majetku

Vlnosy z pouZitia fondu

Vfnosy z precenenia cennych papierov

Vfnosy z n6jmu majetku

Prijat6 prispevky od organizaenlch
zlo2iek

662 Prijate prispevky od inlch organizdrcii

663 Prijat6 prispevky od fyzicklch os6b

664 , Prijate dlensk6 prispevky

665 Prispevky z podielu zaplatenej dane

667 Prijat6 prispevky z verejnlch zbierok

691 Dotdrcie

6tov6 trieda 6 spolu r.39 a2r.73

hospoddrenia pred zdanenim r.

74 - r.38

591 Dan z prijrnov

595 Dodatoin6 odvody dane z prijmov

Vfsledok hospod6renia po zdaneni (r.75
- (r,76 + r,77)) (+l-)

Vli'nosy cislo
riadku

bc
039

040

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050

051

052

053

054

055

056

057

058

059

060

061

064

065

066

067

068

069

070

071

072

073

074

075

Hlavndr

nezdafiovan6

1

8 048,10

0,00

1B2,OB

12 600,37

326 876,60

3 948,52

379 274,61

731 512,87

598,96

predch5dzajice

Udtovn6 obdobie

4

Spolu

0,00

B 048,10

0,00

1B2,OB

1 2 600,37

326 876,60

3 948,52

379 27 4,61

731 512,87

598,96

4 927,

4 412,

236 141,

480

-32 BB7

-32887,47

0,09

0,50

0,09

0,50

uoz

063

0,000,000,00656

657

658

661

076

077

078

6

reo ljTil TlflEII3 / sr D fffT*|
Bezprostredne

Zdafiovan6

2

598,96

582,00

225 862,

598,96
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Poznemky (06 NUJ 3-01) ,1, ,lo 7 .1, 3

Cl. lV5eobecn6 tidaje

Cl. I1t)(3) (5) Zilktadn6 0daje

ldtovnej jednotky

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo n6zov pr6vnicke.j osoby, kto16 je zakladatel'om alebo zriad'ovatel'om Idtovnej jednotky:

Nad6cia Integra, DobSinsk6ho 14, 81 1 05 Bratislava

Ddtum zaloZenia alebo zriadenia ri6tovnej jednotky:

25.09.1 995

it. t (S) Opis dinnosti, na [del ktorej bola [dtovndjednotka zriadena a opis druhu podnikatel'skej dinnosti, aklu ridtovnajednotka vykon6va

Poslanie nadAcie vych6dza z presveddenia, ie prosperujrica spolo6nost'je vybudovan6 na z6konoch trhovej ekonomiky, demokratickom politickom syst6me a d6slednej

dobr6ho spr6vcovstva,

Udelom naddcieje podpora a realizdcia verelnoprospeinlch projektov, kto16 sledujri nasledovn6 cjele:
a) rozvoj a ochrana tradidnych judeo-krest'ansklch hodn6t a ich presadzovanie v ekonomickorr, socialnom a duchovnom Zivotejednotlivcov a komunit,
b) soci5lno-ekonomick! rozvoj znevlihodnen!ch skupin,
c) rozvoj drobneho podnikania jednotlivcov ako n6stroja zni2ovania nezamestnanosti a vytvArania pracovnlich prileiitosti,
d) presadzovanie eticklch principov v podnikani, zvysovanie transparentnosti v obchodnich vztahoch a vytestiovanie korupcie v podnikatel'skom prostredi,
e) formovanie firiem s ciel'avedomim soci6lnynr vplyvom a zvySovanie spolo6enskej a komunitnej zodpovednosti srikromn6ho sektora,

Cl. I 151 lntorm6cia o organizAcidch v zriad'ovatel'skej p6sobnosti tidtovnej jednotky

Cl. t 121 Inform6cie o dlenoch Statut5rnych org6nov, dozornfch org6nov a inych orgenov
fdtovnej jednotky

il. I (2) lnformacie o dlenoch Statutdrnych org6nov, dozornfch orgdnov a inlch org5nov ri6tovnej jednotky, uvAdzaji sa men5 a priezvisk6 dlenov Statut6rnych orgAnov,
dozornlich orgAnov a in!ch org6nov ridtovnej jednotky

Ct. I (+) Priemerni po6et zamestnancov, po6et dobrovol'nikov

Cl. I 14; Priemerny pr-epo6itanf podet zamestnancov, a z toho poEet vedricich zamestnancov 06tovnej jednotky za bein6 06tovn6 obdobie a za bezprostredne predch6dzaj(ce

tidtovneho obdobia a bezprostredne predch6dzaj0ceho ridtovneho obdobia

el. ll lnformicie o ridtovnich z6sadich a ridtovnlfch met6dach

tco /SID

Nazov orgenu (meno a priezvisko...) Druh orginu spolo6nosti

Allan Bussard sp15vca nadacie

lng. Marek Marku5 predseda spravnej rady

RenAta Kub6fi 6len spravnej rady

lng. Ma(in Jursa 6len spr6vnej rady

Mgr.art. Peter Vrbin6ik, Art. D. 6len spr6vnej rady

Mgr. Adam Markui revtzor

N5zov poloiky Bein6 [dtovn6 obdobie
Bezprostredne

predchidzajIce fdtovn6
obdobie

Priemernf prepo6itanyi po6et zamestnancov 6 7

- z toho podet vedicich zamestnancov 1 1

Po6et dobrovol'nlkov vyslanfch 0dtovnou jednotkou 1 J

Po6et dobrovol'nikov, ktori vykondvali dobrovol'nicku dinnost pre ri6tovnri jednotku podas 0Etovn6ho obdobia 3 6

Vytvorend v programe Ol\rEGA - podvoln6 l/dtovnictvo a Iegislativa bez starosti. O KROS a.s., ww.kros.sk/omega
Strana: 1



PoznAmky (U6 NUJ 3-01) lco .1, 7 4 ,lo 9 J

e l. tl 1t1 NepretrZit6 pokraEovanie riEtovnej jednotky

dl. ll (1 ) Udtovne jednotka bude nepretrzite pokradovat vo svojej dinnosti:

i-v1Ano

[_l ruie

el. ll lZl Zmeny riEtovnich z6sad a met6d

Udtovna jednotka nem6 n6plfi pre tito polo:ku.

et. lt 121 Zmeny (dtovnfch z6sad a zmeny U6tovnlrch met6d s uvedenim d6vodu tfchto zmien a vydislenim ich vplyvu na finan6nrl hodnotu majetku, zAvdzkov, zakladneho

imania a uj'sledku hospod6renia idtovnej jednotky

Druh zmeny zesady alebo met6dy D6vod zmeny
Hodnota vplyvu na prisluSnf

e l. ll 1a1 Sposob ocefiovania jednotlivfch poloZiek majetku a zAvdzkov

e l. ll 1+1 Sp6sob zostavenia odpisov6ho pl6nu pre jednotliv6 druhy dlhodob6ho majetku

Udtovna jednotka nemd n5pli pre tUto poloZku.

al. ll (4) Sp6sob zostavenia odpisov6ho pl6nu prejednolliv6 druhy dlhodob6ho majetku

Dlhodobi nehmotny majetok: odpisovlT plan [tdtovnlich odpisov vych6dzal z poliadavky z6kona 6. 431 12002 o 06tovnictve. Maietok sa odpisoval podas

predpokladanej doby pouiivania zodpovedajIcej spotrebe budIcich ekonomickych (iitkov z majetku. Odpisov6 sadzby pre

[r6tovn6 a daiov6 odpisy dlhodob6ho nehmotn6ho majetku sa rovna.ji].

Dlhodob! hmotnli majetok: odpisov! pldn rldtovnlch odpisov sa zostavil internfm predpisom, v ktorom sa vychAdzalo z predpokladan6ho opotrebenia
zarad'ovan6ho majetku zodpovedajiceho beZn!m podmienkam jeho pouiivania. Udtovn6 a dariov6 odpisy sa nerovnaju.

v Dlhodoby hmotnli majetok: odpisovli pl6n ,dtovnych odpisov sa zostavil internytn predpisom, v ktorom sa vychedzalo z met6d pouiivanlch pri vy6islovani
dariovlTch odpisov U6tovn6 a dafrov6 odpisy sa rovnaju.

Odpisov! pl5n bol ovplyvnenli t),mito skutodnosfami:

Sp6sob zostavenia odpisov6ho planu pre jednotliv6 druhy dlhodobeho nehmotn6ho a hmotn6ho majetku

Cl. ll (3) Sp6sob oceiovania jednotlirnj'ch poloiiek majetku a z6vdzkov

Popis poloiky Ocenenie majetku a zavezkov Poznamka k oceneniu

Dlhodob! nehmotnli majetok obstarany kUpou obsta16vacia cena

Dlhodobi nehmotni majetok obstaran! vlastnou dinnosl'ou UJ neeviduje

Dlhodob! nehmotn! majetok obstarani inli'm sp6sobom UJ neeviduje

Dlhodobf hmotn! majetok obstaran! ktpou obstar6vacia cena

Dlhodobll, hmotnf majetok obstarani vlastnou 6innostou UJ neeviduje

Dlhodobf hmotny majetok obstaranli inli'm sp6sobom UJ neeviduje

Dlhodobf finan6nf majetok obstarevacia cena

26soby obstaran6 k0pou obsta16vacia cena

ZAsoby obstaran6 vlastnou 6innost'ou UJ neeviduje

26soby obstaran6 in!m sp6sobom UJ neeviduje

Pohl'ad6vky menovit6 hodnota

Kratkodoby f inan6nli majetok menovite hodnota

Casovd rozlisenie na strane aktiv menovita hodnota

ZeviEky walane rezerv, dlhopisov, p6Zi6iek a iverov menovitA hodnota

Casov6 rozli5enie na strane pasiv menovitA hodnota

Derivdty UJ neeviduje

l\,4ajetok a zAvazky zabezpe6en6 derivetmi UJ neeviduje
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Pozn6mky (Ud NUJ 3-01) tco ,1, 7 ol, 4 rl.

Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisova met6da

kavovar 4 1t4 rovnomerna

Ct. ll 1S1 Zfusady pre zoh!'adnenie znihenia hodnoty majetku

dl. ll (5) Zasady pre zohladnenie znizenia hodnoty majetku. Uvadza sa, 6i (dtovni jednotka uplatfiuje opravn6 poloZky a rezervy

U&ovn6 jednotka tuori rezervy do ndkladov v odakAvanej rn/Ske zdviizku.

Cl. tll lnformicie, ktor6 Oopifralf a vysvetl'uj0 ridaje v sfvahe

Cl. tU (1) Prehl'ad o dlhodobom majetku

Cl. tlt (1) a) aZ c) Prehl'ad o dlhodobom nehmotnom majetku

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

a) ai c) Pohyb obstaravacich cien, opr6vok, opravnfch poloZiek a prehlad zostatkowch cien dlhodob6ho nehmotneho majetku - bezn6 obdobie

il. lll (1) Prehl'ad o dlhodobom hmotnom majetku

a) ai c) Pohyb obstarAvacich cien, opr6vok, opravn!,ch polo2iek a prehl'ad zostatkovlich cien dlhodob6ho hmotn6ho majetku - beZne obdobie

Dlhodobir nehmotny maietok

Riadok sUvahv:

Nehmotno
vYsledky z
uivojovei a

Softv6r

on4

Ostatny dlhodoby

Obstaranie
dlhodob6ho
nehmotn6ho

majetku

oo7

PosMnute
preddavky na

dlhodobi Spolu

o03 005 006 008

Pruotn6 ocenenie

Stav na zaaiatku bezn6ho (dtovnoho

obdobia

Prkastky

Ubytky

Presuny

Stav na konci bezn6ho Udtovn6ho

obdobia

Oprevky

Stav na zadiatku be2n6ho idtovndho
obdobia

Prirastky

Ubytky

Stav na konci bezneho Udtovneho

obdobia

Opravne poloiky

Stav na zadialku be2neho Udtovneho

obdobia

Prirastky

Uoytt<y

Stav na konci beZndho Udtovn6ho

obdobia

Zostatkova hodnota

Stav na zadiatku be2n6ho odtovndho
obdobia

Stav na konci bezneho odtovneho
obdobia

Cl. lll (1) a) ai c) Prehl'ad o dlhodobom hmotnom majetku
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Pozn6mky (U6 NUJ 3-01)

Cl. lll (4) (5) lnform5cie o dlhodobom finandnom majetku

rco elrlz 4 ,lo 3

Cl. tll (2) Prehl'ad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktoni je zriaden6 zilloiln|
pr6vo alebo pri ktorom m6 (6tovn6 jednotka obmedzen6 pr6vo s nim nakladat'

U6tovnd jednotka nemd ndplri pre tlto poloZku.

el. lll (2) Prehtad o dlhodobom nehmotnom a hmotnom majetku, na ktorfje zriaden6 zdloine pr6vo alebo pri ktorom ma [6tovnejednotka obmedzen6 pr6vo s nim nakladat

el. llt (3) lnform6cie o sp6sobe a vi5ke poistenia dlhodob6ho majetku

el. lll (3) lnformacie o sp6sobe a rnj'ske poistenia dlhodob6ho nehmotn6ho a hmotn6ho majetku

Dlhodobli hmotnY majetok

Riadok sUvahv:

Pozemky

010

UmeleckA
dlela a
zbierky

011

Stavby

012

Samostatn6
hnutel'n6

Dopravn6
prostriedky

014

zakladnA
iHdo a farnl

zvierat6

n{6

DrobnY a
ostatnY

dlhodobf
hmotnY
maletok

o.l7 0lt

Poskytnut6

spolu
6 celky

trvalYch
porastov

04t

dlhodobY
hmotnY
maletok

o2t

hnutel'nYch
veci

013

hmotn6ho
maJetku

o,l c

Pruotn6 ocenenie

Stav na zaaiatku be2n6ho
Udtovneho obdobia

5 746

Prirastky 2 458 2 458

Unytty

Presuny

Stav na konci be2n6ho
idtovn6ho obdobia

2 454 5 746 a 2a4

OprAvky

Stav na zadiatku bezn6ho
Idtovn6ho obdobia

5 746 5 746

Prirastky 563

Ubytky

Stav na konci beZndho

0atovneho obdobia
5 746 6 309

Opravn6 poloZky

Stav na zadiatku bezndho
idtovn6ho obdobia

Prirastky

Uoytr<y

Stav na konci bezn6ho
Udtovneho obdobia

Zostatkova hodnota

Stav na zadiatku bezn6ho
0dtovneho obdobia

Stav na konci be2n6ho
Udtovndho obdobia

1 895 1 895

Dlhodobli majetok Hodnota BO Hodnota PO

Dlhodobf nehmotny majetok

Dlhodobi nehmotn! majetok, na ktoqi je zriaden6 26lo2n6 privo

Dlhodob), nehmotni majetok, pri ktorom m5 0dtovnA jednotka obmedzen6
prdvo s nim nakladat

Dlhodobf hmotnf majetok

Dlhodoby hmotnli majetok, na ktoni je zriaden 6 zAloin6 prAvo

Dlhodoby hmotn5l' majetok, pri ktorom m6 [rdtovnd jednotka obmedzen6 pr5vo

s nim nakladat'

Dlhodobi majetok Sp6sob poistenia Hodnota BO Hodnota PO

Dopravn6 prostriedky povinn6 zmluvn6 poistenie 247 247
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Pozndmky (UE NUJ 3-01)

el. llt (4) (5) Preht'ad o dlhodobom finanenom majetku

dt. ttt (+) (S) Prehl'ad o dlhodobom finandnom majetku

Pohyb obstar6vacich cien, opr6vok, opravnlch poloZiek a prehl'ad zostatkovfch cien dlhodob6ho finan6n6ho majetku - beine obdobie

Ct. tll (4) Struktrira dlhodob6ho finandn6ho majetku

it. ttt 1+1 Struftrira dlhodobeho finandneho majetku

tco .1, 7 4 7 olt J

Dlhodoby finan6ny majetok

Podielov6 cennd
Podielov6 cennd
papiere a podiel]

Dlhove cenn6
papiere drZan6
do splatnosti

02l,

P0ri6ky
podnlkom v
skuplne a

Ostatny
dlhodobY

Obstaranie
dlhodob6ho
finananOho

maretku

Poskytnut6
preddavky na

dlhodobY
h.hFhf, h.iat^l

Spolu

papiere a podiely
v ovl6daneJ
obchodnej

spoloCnostl

o22

v obchodneJ
spolodnostl s
podstatnYm

vplwom

023 n)E o?A N'R

Pruotn6 ocenenie

Stav na zadiatku be2neho odtovndho
obdobia 78 961 78 961

Prirastky

Uoytty

Presuny

Stav na konci bezn6ho idtovneho obdobia 78 961 78 961

Opravne poloZky.

Stav na zadiatku be2neho idtovndho
obdobia

Prirastky

Uoytt<y

Stav na konci be2n6ho [idtovneho obdobia

Zostatkove hodnota

Stav na za6iatku bezndho idtovneho
obdobia 78 961 78 961

Stav na konci beZndho 0dtovneho obdobia 78 961 78 961

Ndzov spolodnosti

todiel na zekladnon
imanl
(v %)

Podiel 06tovnei
jednotky na

hlasovaclch p16vach
(v%l

Hodnota vlastnCho
imania ku koncu Bo

Hodnota vlastn6ho
imanla ku koncu PO

Uctovne hodnota ku
koncu BO

tJdtovna hodnota ku
koncu PO

lntegra Co-op druzstvo 25,0'1 25,01 522665 522 702 75 143 75 143

Ten Senses. s.r.o. 0,85 0,85 5 017 3 818

el. Ul (6)Viznamn6 poloiky kr5tkodob6ho finan6n6ho majetku

Udtovne jednotka nemi ndplfi pre tlto poloZku.

el. llt 1e1 Vyznamn6 polo2ky kr6tkodobeho finandn6ho majetku

Cl. tlt (6) Ocenenie kritkodob6ho finandn6ho majetku

U6tovna jednotka nem6 n6plfi pre trito polo2ku.

el. lll (6) Ocenenie kr6tkodobeho finandn6ho majetku redlnou hodnotou ku diu, ku ktor6mu sa zostavuje (6tovn6 z6vierka, pridom sa uvddza vplyv tak6hoto ocenenia na
ujsledok hospod6renia ridtovnej jednotky

Kriitkodobf fi nandny majetok
Stav na zadiatku

bein6ho ridtovn6ho
obdobia

Prirastky 0oytry
Stav na konci

bein6ho ri6tovn6ho
obdobia

Majetkove cenne papiere na obchodovanie

Dlhov6 cenne papiere na obchodovanie

Dlhov6 cenn6 papiere so splatnosfou do jedneho roka drZan6 po splatnosti

Ostatn6 realizovatel'n6 cenn6 papiere

Obstar6vanie kr6tkodob6ho f inandneho majetku

Kr6tkodobli finandn! majetok spolu
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Pozn5mky (U6 NUJ 3-01) ,1, 7 ol, 4 nl. /SIDlco

Kritkodob! finaninf majetok
ZWSenie/znizenie hodnoty

(+/-)

Vplyv ocenenia na Wsledok
hospod6renia be2n6ho

fdtovn6ho obdobia

Vplyv ocenenia na vlastn6
imanie

Kr5tkodobf finandnf majetok spolu

el. ttt (7) Prehl'ad o vivoji opravnich poloZiek k zisobim

U6tovn6 jednotka nem6 n6plfi pre t0to potoiku.

el. lll (7) Prehfad o Wvoji opravnich poloZiek k z6sob6m podla poloZiek srivahy

el. lll (8) Viznamn6 poloZky pohl'ad6vok

Ct. ttt (a) Opis Wznamnfch pohlad6vok v nadviiznosti na poloiky s0vahy a v dleneni na pohladdvky za hlavnrl nezdaiovan0 dinnost, zdaiovan( dinnost a podnikatel'sk0

6innost

el. llt (9) Prehl'ad o vivoji opravnych poloZiek k pohl'ad6vkam

Udtovn6 jednotka nem6 n6plri pre tuto polozku.

el. lll (9) Prehlad o v,jvoji opravnfch poloZiek k pohladevkam podta poloziek suvahy

Druh zasob
Riadok
sUvahy

Stav na zaclatku
bern6ho

Udtovn6ho
obdobla

Tvorba
opravnei
poloZky

lzWSeniel

DOvod tvorby OP
ZnlZenie
opravne,
poloZky

ZriCtovanie
opravnej
polorky

Stav na koncl
bern6ho

UCtovn6ho
obdobla

l\rateri6l 031

Nedokonden6 Wroba a polotovary

vlastnej vYroby
032

Virobky 033

ZvieralA 034

Tovar 035

Poskytnuty preddavok na 26soby 036

26soby spolu x x x

Opis pohlhdevky Riadok sivahy HlavnS nezdaiovan6 6innost'
Zdaiovan6 dinnost' a podnikatel'ske

6innosf

Dlhodob6 pohl'ad6vky 037

Pohl'ad6vky z obchodn6ho styku 038

Ostatne pohl'adavky 039

Pohl'adavky vodi r-idastnikom zdruieni 040

lne pohladavky 041

Kr6tkodob6 pohl'adivky 042 21 743

Pohl'adAvky z obchodn6ho styku 043

Ostatne pohl'ad5vky 044

Z06tovanie so Socidlnou poisfovfiou a zdravotnimi poistoviami 045

Dariov6 pohl'ad6vky 046

Pohl'ad6vky z d6vodu finandnlich vzfahov k StAtnemu rozpodtu a

rozpo6tom 0zemnej samosprAvy
047

Pohl'adavky voEi 06astnikom zdruZeni 048

Spojovaci ridet pri zdruieni 049

lne pohl'ad5vky 050

Druh pohlhdevok Riadok
sUvahy

Stav na zaclatku
bern6ho

UCtovn6ho
obdobla

Tvorba
opravnej
polorky

lzWSeniel

D6vod tvorby OP
ZniZenie
opravnej
poloZky

Zridtovanie
opravnej
poloiky

Stav na konci
bern6ho

Udtovn6ho
obdobia

Pohladdvky z obchodneho styku 038,043

Ostatne pohl'adSvky 039,044

Pohladavky vodi odastnikom
zdtuieni 040,048

lne pohl'adevky 041,050

Pohl'ad6vky spolu x x x
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Pozn6mky (Ud NUJ 3-01)

el. III (10) Pohl'ad6vky do lehoty sptatnosti a po lehote splatnosti

dt. ttt 1to1 Pohtadavky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

reo ,1, 7 ol, 4 rl.

Druh pohlhdevky Stav na konci bein6ho [6tovn6ho obdobia
Stav na konci bezprostredne

predchadzai(ceho (6tovn6ho obdobia

Pohl'addvky do lehoty splatnosti 21 743 94 848

Pohtadavky po lehote splatnosti

Pohl'adavky spolu 21 743 94 848

et. tll (11) Casov6 rozliSenie n5kladov a prijmov budfcich obdobi

it. ttt 1t t 1 Vyznamne poloiky 6asov6ho rozlisenia n6kladov a prijmov buducich obdobi

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

N6klady BO - poistn6 058 100 122

Prijmy budilcich obdobi 059 6 150 2 072

Cl. tll (12) Vlastn6 zdroje krytia neobe2n6ho a obeZn6ho majetku

Ct. ttt (tZ) a), b) Vlastn6 zdroje krytia neobeZneho a obeZn6ho majetku podlh potoiiek s[vahy

el. lll (13) Rozdelenie ri6tovn6ho zisku alebo vysporiadanie ri6tovnej straty z minutich
f6tovnfch obdobi

el. lll (13) Rozdelenie f6tovn6ho zisku z minul6ho ti6tovn6ho obdobia

it. tlt 1to; Rozdelenie rjdtovneho zisku z minul6ho Udtovn6ho obdobia

Opis poloiky Riadok
sivahy

stav na zaciau(u
beZn6ho Udtovneho

obdobia

Prirastky
(+)

Uuytry
(-)

Presuny
(+,,

Stav na konci bein6ho
tEtovn6ho obdobia

lmanie a fondy

Zekladn6 imanie, z toho: 063 6 639 6 639

- nadadn6 imanie v nadacii 6 639 6 639

- vklady zakladatelbv

- prioritnY majetok

Fondy tvoren6 podl'a osobitn6ho predpisu 064

Fond reprodukcie 065

Oceiovacie rozdiely z precenenia majetku a zAvazkov 066

Ocehovacie rozdiely z precenenia kapit6lovich Udastin 067

Fondy zo zisku

Rezeruni fond 069

Fondy tvoren6 zo zisku 070

Ostatne fondy 071

Nevysporiadan, vysledok hospoddrenia minulych rokov 072 -23 540 -6 427

Vlisledok hospoderenia za 0dtovne obdobie 073 -32 AA7 599 599

Spolu -49 788 -32 288 -32 887 -49 189
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Pozn6mky (U6 NUJ 3-01)

Ct. tll (14) Cudzie zdroje

Cl. lll (141al Tvorba a pouZitie rezery

el. lll (t+) a) tvorba a pouzitie rezerv

teo /SID

Cl. Ul (13) Vysporiadanie riEtovnej straty z minul6ho ti6tovn6ho obdobia

el. lll (1 3) Vysporiadanie ridtovnej straty z minuleho 06tovn6ho obdobia

,1, 7 ol, 4 rl.

N5zov poloiky Bezprostredne predchadzajIce [6tovn6 obdobie

UEtovnf zisk

Rozdelenie Udtovn6ho zisku

Pridel do z6kladn6ho imania

Pridel do fondu tvoren6ho podl'a osobitn6ho predpisu

Pridel do fondu reprodukcie

Pridel do rezervn6ho fondu

Pridel do fondu tvoren6ho zo zisku

Pridel do ostatnYch fondov

Uhrada straty minullch obdobi

Prevod do socialneho fondu

Prevod do nevysporiadan6ho vysledku hospod6renia minullich rokov

lne

Nizov poloiky Bezprostredne predchSdzajrice lidtovn6 obdobie

Udtovn6 strata

Vysporiadanie idtovnej straty

Zo z6kladn6ho imania

Z rezervn6ho fondu

Z fondu tvoren6ho zo zisku

Z ostatnlich fondov

Z nerozdelen6ho zisku minulych rokov

Prevod do nevysporiadan6ho u/sledku hospod5renia minullch rokov -32 887

ln6 - Uhrada straty

Druh rezervy
PredpokladanY rok

pouZitia rezeruy

Stav na zaclatku
bern6ho (dtovn6ho

obdobla
Tvorba rezery Pouzitie rezeru

Zru6enie alebo
znlZenie rezeru

Stav na konci beZndh(
(dtovn6ho obdobia

KB rezerya na nevyderpan6 dovolenky a odvody 2020 6 107 7 609 6 107 7 609

KB rezerya audit 2020 1 204 1 200 1 200 1 200

Jednotliv6 druhy dlhodoblich z6konnych rezeru

26konne rezerw spolu 7 307 8 809 7 307 8 809

Jednotlive druhy krdtkodobich ostatnich rezerv

Jednotlive druhy dlhodoblich ostatnlich rezeru

Ostatna rezeruy spolu

Rezervy spolu x 7 307 8 809 7 307 8 809

el. tU (14) b) Viznamn6 ostatn6 a in6 zAvdzky

et. ttt (l+) b) Vfznamn6 ostatn' zAvdzky (ri6et 325) a inb zAviizky (tdet 379)
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Pozn6mky (U6 NUJ 3-01)

Cl. lll (14) c), dl Zilvltzky do lehoty a po tehote splatnosti a v dleneni podl'a poloZiek srivahy

it. ttt (t+) c), d) ZAvdzky do lehoty a po lehote splatnosti a v 6leneni podl'a poloZiek srivahy

Ct. lll (14) e) Zfuvilzky zo soci5lneho fondu

it. ttl 1ta; e; zavazky zo soci6lneho fondu

reo ,1, 7 417 4 9 3

Opis z5vdzku
Stav na za6iatku be2n6hc

(dtovn6ho obdobia

Prirastky
(+)

Ubytky

G)

Stav na konci bein6ho
f6tovn6ho obdobia

Zildzky vodi partnerom vyplfvaj(ce z dot6cii zo 5R JJ IOU 22 854 33 180 22854

ZAvdzky vodi partnerom v projektoch - sluZobne cesty

Spolu 33 180 22 854 33 180 22 854

Druh z6vdzkov Stav na konci beZn6ho
Idtovn6ho obdobia

Stav na konci bezprostredne
predchidzajriceho riitovn6ho

obdobia

ZAvdzky po lehote splatnosti 4 902 7 080

Zdviizky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedn€ho roka 78 681 74 129

Kriitkodob6 zivdzky spolu 83 583 81 209

ZAvdzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedneho do piatich rokov vr6tane lJ/o 2 316

Z6vdzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako pat rokov

Dlhodob6 ziiviizky spolu 1 376 2 3't6

Kritkodob6 a dlhodob6 zSvdzky spolu 84 959 83 525

Socialny fond Hodnota BO Hodnota PO

Stav k prv5mu diu ri6tovn6ho obdobia 2 316 2 145

Tvorba na tarchu nAkladov 494 485

Tvorba zo zisku

derpanie 1 434 315

Stav k posledn6mu dftu ri6tovn6ho obdobia 1 376 2 3',t6

Cl. lll (14) f) Bankov6 fivery, p62i6ky a n6vratn6 finandn6 vipomoci

U6tovn6 jednotka nemd n6plfi pre trito poloiku.

et. ttt (t+) 0 Bankov6 rivery, p6Zi6ky a n6vratn6 finan6ne Wpomoci

Druh cudzieho zdroja Mena
VYSka

0roku v %
Splatnost' Foma zabezpeCenia

Suma istiny na
konci be2n6ho

Suma istiny na
konci

bezprostredne
Suma istiny na

konci BO v cudzei
Suma istiny na

konci PO v cudzei

V EUR Ittovn6ho obdobla
v EUR

mene mene

Kratkodob), bankovi tiver

P62idka

N6vratna finandnii Wpomoc

DlhodobJi bankovi irver

Spolu x x x x

Cl. ltt (14) g) 6asov6 rozl[Senie vidavkov budricich obdobl

Cl. ttt (ta) g) Viznamne poloiky 6asov6ho rozliienia rny'davkov budicich obdobi

Vfznamn6 polozky vfdavkov budricich obdobi Riadok s[vahy Hodnota BO Hodnota PO

Vfdavky budricich obdobi (3E3) 102

z toho: stravn6 listky

Ct. Ul (15) Casov6 rozli5enie vfnosov budricich obdobi
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Pozn6mky (U6 NUJ 3-oi)

Pri prehodnoteni i6tovania pro.jektu Malajka vedenie spolo6nosti rozhodlo o inom alokovani vlinosov,

01. ttl 1ts1 vyznamne poloZky dasov6ho rozlisenia vfnosov budr]cich obdobi

tco /SIDel, 7 qlt 4 gls

Poloiky rnj'nosov budrlcich obdobi z d6vodu

Stav na konci
bezprostredne

predch5dzajIceho
fdtovn6ho obdobia

Prirastky 0nytry
Stav na konci bein6ho

[6tovn6ho obdobia

bezodplatne nadobudnuteho dlhodobeho majetku

dlhodobeho majetku obstaran6ho z dot6cie 2 076 2 076

dlhodobeho majetku obstaran6ho z finandneho daru

zostatku dotdcii zo Statneho rozpo6tu alebo z prostriedkov

Eur6pskej 0nie
113 040 61 358 113 040 61 358

zostatku doticie z rozpodtu obce alebo z rozpo6tu vySsieho

Izemn6ho celku

zostatku grantu

zostatku prispevkov od fyzicklch os6b 10 278 I 769 10 278 I 769

zostatku podielu zaplatenej dane

dlhodobeho majetku obstaran6ho z podielu zaplatenej dane

nepou2it6ho sponzorsk6ho

dlhodobeho majetku obstaran6ho zo sponzorsk6ho

prijate prispevky z verejnlch zbierok

e l. V lnform6cie, ktor6 Oopifialri a vysvetl'ujri ridaje vo v)7kaze ziskov a strit

el. V (1) TrZby za vlastn6 vikony a tovar

el. V (2) Prijat6 dary, osobitn6 vynosy, zSkonn6 poptatky a in6 vynosy

el. lV (2) Pruate dary, osobitne Wnosy, zakonne poplatky a ine vfnosy

Ct. lV 1l I TrZby za vlastn6 v11,kony a tovar - opis, hodnota hlavnlich druhov vyrobkov, sluiieb hlavnej 6innosti, podnikatel'skej dinnosti

Opis tr2by Druh Wrobku, sluiby, podnikatel'skej 6innosti Hodnota BO Hodnota PO

reklama do 20 tis. rekla ma 582 670

polo2ka vrj,nosov Hodnota BO Hodnota PO

prispevky od fyzicklich os6b 326 877 225 862

prispevky od inlich organiz5cii 12 600 8 540

el. v (3) Dot6cie a granty

Ct. V 1a1 Prehlhd dot6cii a grantov, ktor6 boli priiate v priebehu 06tovneho roka

Opis dot6cie alebo grantu Vyska dotAcie alebo grantu

dot6cie zo Stetneho rozpo6tu - rozvojovA pomoc 226 232

dotScie zo itatneho rozpo6tu - humanitarna pomoc 152 144

dotecie zo St6tneho rozpo6tu - dobrovolnici

grant z inYch zdro.jov 899

Cl. lV (4) Finandn6 vfnosy a kurzov6 rozdiely

Ct. tV 111 Finandn6 rn/nosy a kurzov6 rozdiely
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Pozn6mky ([,e NUJ 3-01)

Cl. lV (5) Vliznamn6 poloiky niktadov - nSklady na ostatn6 stuZby, osobitn6 a in6 ostatn6
n6klady

Ct. tV 1s1 Vliznamn6 poloiky nAkladov - n6klady na ostatn6 sluZby, osobitn6 a ine ostatnd naklady

Cl. lV (6) Udel a vi5ka pouiitia podielu zaplatenej dane

Ct. tV 1e) Udel a rnl'6ta pouZitia podielu zaplatenej dane

lco .1, ,lo 7 ol, 3

Opis poloiky Hodnota BO Hodnota PO

Finan6n6 vr.inosy, z toho: ,t82 64

- Kuaov6 zisky, z toho 182 49

Kutzove zisky ku diu, ku ktoremu sa zostavuje fdtovna zavierka 10

- Ostatne Wznamn6 polo2ky finanEnych vynosov, z toho: 15

u roky 15

VfznamnS poloika nikladov Hodnota BO Hodnota PO

poskytnut6 prispevky infm organizici5m 531 586 291 033

poskytnut6 prispevky z verejnej zbierky

cestovn6 naklady 5 186 15 221

ostatn6 sluiby 48 425 59 357

osobn6 n6klady 145 7 17 1 30 466

UCel pouiitia podielu zaplatenej dane
Pouiiti suma z bezprostredne
predchadzaj(ceho i6tovn6ho

obdobia

Pouiite suma bezn6ho ridtovn6ho
obdobia

darcovskf syst6m, propagadnf materi6l Malaika, bank. poplatky,... 4 413 3 949

Zostatok podielu zaplatenej dane bein6ho 06tovn6ho obdobia

Cl. lV (7) Finan6n6 n6klady a kurzov6 rozdiely

Ct. tV 121 Finandn6 n6klady a kuzov6 rozdiely

Opis poloZky Hodnota BO Hodnota PO

Finandn6 niklady, z toho: 4 184 11 276

- Kurzov6 straty, z toho: 553 2 659

Kurzov6 straty ku diu, ku Kor6mu sa zostavuje i6tovnd zAvierka 182

- Ostatn6 vlznamn6 poloiky finandnlch n5kladov, z toho: 793 8 617

Bankove poplatky 2 838 2 481

Ct. lV (8) N6klady vynatoien6 na overenie fdtovnej zivierky auditorom

Ct. V 1a) N6klady vynaloZen6 na overenie (6tovnej z6vierky auditorom

Jednotliv6 druhy nAkladov za Hodnota

overenie Udtovnej zavierky 1 200

uistbvacie auditorsk6 sluZby okrem overenia 06tovnej zdvierky

dafiov6 poradenstvo

ostatn6 neauditorske sluzby

Spolu 1 200

Cl. Vt bal5ie inform6cie

Vytvoren6 v programe OMEGA - podvojn6 Udtovnictvo a legislativa bez starosti. O KROS a.s., ww.kros.sk/omega
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PoznAmky (0d NUJ 3-01 )

Cl. Vl ({) Opis a hodnota infch aktiv

UEtovna jednotka nemd n6pli pre trito poloZku.

dt. vt (t) opis a hodnota infch aktiv

lco ,1, 7 4 7 4 o 3

Druh aktiv (majetku) Hodnota BO Hodnota PO

PrAva zo seruisnyich zmlirv

Prava z poistnlich zmlLiv

Prava z koncesionArskych zmlUv

Preva z licendnlich zml0v

Pr6va z investovania prostriedkov ziskanfch oslobodenim od dane z prijmov

lnd aktiva

Cl. Vl (2) Opis a hodnota infch pasiv

U6tovna jednotka nem6 n6pli pre tito poloZku.

dt. vt 121 opis a hodnota infch pasiv

e t. Vl (3) Viznamn6 poloZky ostatnych finandnich povinnosti, ktor6 sa nesleduj0 v ri6tovnictve
a neuvedzajf sa v suvahe

Udtovna jednotka nemd n6ptri pre ttto poloZku.

et. Vt (g) Vyznamn6 poloiky ostatnfch finandnfch povinnosti, ktore sa nesledujrl v rjdtovnictue a neuv6dzaji sa v s0vahe

el. Vt (4) Nehnutel'n6 kult(rne pamiatky, ktor6 s0 v spr6ve alebo vo vlastnictve riEtovnej
jednotky

Udtovn6 jednotka nem6 n6pli pre trito polo2ku.

Ct. Vt (+) Nehnutel'n6 kultrirne pamiatky, ktore sri v spr6ve alebo vo vlastnictve (dtovnej jednotky

Nezov nehnutel'nej kultfrnej pamiatky Hodnota BO Hodnota PO

et. Vl (5) Vfznamn6 skutodnosti, ktor6 nastali medzi dfiom, ku ktor6mu sa zostavuje fdtovn6
zlvierka a dfiom jej zostavenia

dt. Vl 1S1 Vliznamn6 skutodnosti, ktor6 nastali medzi diom, ku Kor6mu sa zostavuje rldtovnA zdvierka a diom jej zostavenia

Druh pasiv (zavazku) Hodnota BO Hodnota PO

Zo s[dnych rozhodnuti

Z poskytnutych z6ruk

Zo vieobecne zAvazn'!ch prAvnych predpisov

Z rudenia (podl'a jednotlivlch druhov ru6enia)

ln6 pasiva

Vyznamna finandni povinnost Hodnota BO Hodnota PO

Hodnota vodi
spriaznenfm osobim

BO

Hodnota vodi
spriaznenfm osob6m

PO

Povinnost'z devizovlich termlnovanfch obchodov a in!ch
finanenych derivetov

Povinnost' z opdn!ch obchodov

ZAkonnA povinnost alebo zmluvnd povinnost odobrat' urdit6

produkty alebo sluiby, napriklad z dodAvatel'sklch alebo
odberatel'sklch zmlriv

Povinnost z leasingornj'ch, n6jomnfch, servisnfch, poistnfch,

koncesion6rskych, licen6n!ch zml0v a podobnych zmlUv

ln6 povinnosti
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PoznAmky (Ud NUJ 3-01) rco

Pos[denie predpokladan6ho vplyvu pand6mie COVID-19 na dinnost'Nadacie lntegra a jej finandni situaciu po

13. 3.2020

V nadvaznosti na mimoriadnu situeciu, ktora bola vyvolan6 virusom COVID-19 sme zhodnotili riziko dopadu na

likviditu a finandnu situaciu nadacie,

Porovnanlm vlnosov roku 201 9 vo v575ke 481 tis s vynosmi dosiahnutymi v roku 2020 vo v1iske 732 tis. sme zaznamenali nerast
o cca 251 tisic eur,

balej pracujeme na Styroch prebiehajricich projektoch financovanlich z dotdcie programu SlovakAid.
Na z6klade novlch vlziev pracujeme na d'alSich Styroch iiadostiach o pridelenie novli'ch projektov. Celkov!'predpokladanf objem financii
- dotacii tlichto novych projektov je vo vlike cca 530 tisic eur.

Srj6asn6 situAcia v sivislosti s COVID-19 v s[6asnosti neme negativny vplyv na likviditu a finan6nLL situdciu naddcie.

Zv6iili sme v5etky potenciiilne dopady COVID-19 na naie aktivity a dospeli sme k z6veru, ie nemajri \4iznamni

vplyv na nasu schopnost'pokra6ovat nepretrzite v dinnosti nasledujricich 12 mesiacov

Miesto pre d'alSie zeznamy

Miesto pre d'aliie z6znamy

/SID.1, 7 ol, 4 3
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DODATOK SPRAVY NEZAUSTEHO AU D1TORA

Sprdvnej rade a sprdvcovi Nadiicie lntegra

k v'iroEnej spr6ve

v zmysle 5 27 odsek 6 zdkona (.423/20!5 Z.z. o 5tatutSrnom audite a o zmene a doplneni ziikona f.

43L/ZOOZZ.z. o 6Etovnictve v zneni neskor5ich predpisov (d'alej len ,,zdkon o Statutdrnom audite")

l. Overila som 06tovnri z6vierku Naddcie lntegra (d'alej len ,,Naddcia") k 31. decembru}lll,
uveden( vo vtrodnej sprdve Naddcie, ku ktorej som dfia 26.5.2o27vydala sprdvu nez6visl6ho auditora

z auditu 0dtovnej zdvierky v nasleduj0com zneni:

Spr6va z auditu riitovnei z6vierky

SPRAVA N EZAVISLEHO AUDfTORA

Spr6vnej rade a spr6vcovi Nad6cie lntegra

l. Spr6va z auditu tiEtovnej zSvierky

Ndzor

Uskutodnila som audit 6dtovnej zdvierky Naddcie lntegra (,,Naddcia"), ktord obsahuje suvahu k 31'

decembru ZO2O, v{kaz ziskov a strdt za rok kondiaci sa k uveden6mu ddtumu, a pozndmky, ktor6

obsahujri s0hrn v'iznamntch 0dtovntch zdsad a 0dtovn'ich met6d'

podlh m6jho n5zoru, priloien6 tiEtovn6 zSvierka poskytuie pravdiv'i a vern'f obraz finanEnei situdcie

Naddcie k 31. decembru 2020 a v'isledku iej hospodarenia za rok koniiaci sa k uveden6mu d6tumu

podl'a z6ko na i,, 43112002 Z,z. o riEtovnictve v zneni neskor5ich predpisov (d'alej len ,,z5kon o

0Etovnlctve").

Zdklod pre ndzor

Audit som vykonala podla medzin6rodn'ich auditorsktch Standardov (lnternational Standards on

Auditing - tSA). Moja zodpovednost' podla t'ichto Standardov je uvedend v odseku Zodpovednosf

audltora za audit 6dtovnej zdvierky. od Naddcie som nezdvislS podla ustanoveni zdkona 8.42312oL5

o Statutdrnom audite a o zmene a doplneni zdkona E. 43L/2oo2z. z. o 0dtovnictve v znenf neskorSlch

predpisov (d'alej len ,,z6kon o Statutdrnom audite") trikaj0cich sa etiky, vr6tane Etick6ho k6dexu

auditora, relevantntch pre m61 audit ridtovnej zdvierky a splnila som aj ostatn6 poiiadavky t'ichto

ustanovenl tVkajucich sa etiky. Som presveddend, ie auditorsk6 d6kazy, ktor6 som ziskala, poskytuju

dostatoEnt a vhodnt ziiklad pre mdj ndzor.

Statutiirny orgdn je zodpovedn,i za zostavenie tejto 0Etovnej zdvierky tak, aby poskytovala pravdiui

avernt obraipodla zdkona o {dtovnfctve aza tie intern6 kontroly, ktor6 povaiuje za potrebn6 na

Strana L z 4



zostavenie 06tovnej z6vierky, ktord neobsahuje v'iznamn6 nespr6vnosti, di ui v d6sledku podvodu

alebo chyby.

Pri zostavovani 0dtovnej zdvierky je Statutdrny orgiin zodpovedn'i za zhodnotenie schopnosti Naddcie

nepretriite pokradovat vo svojej dinnosti, za oplsanie skutodnosti t'ikajfcich sa nepretrZit6ho
pokradovania v dinnosti, ak je to potrebnd, a za pouiitie predpokladu nepretriit6ho pokradovania

v dinnostiv ridtovnlctve, ibaie by malv 0mysle Naddciu zlikvidovat alebo ukondit jejdinnost, alebo by

nemal in0 realistick0 moinost neZ tak urobi{.

Osoby poveren6 spravovanim s0 zodpovedn6 za dohfad nad procesom finandn6ho v'ikaznictva

Naddcie.

Zodpovednost auditoro zo audit iitovnei zdvierkv

Mojou zodpovednos{ou je ziskat' primeran6 uistenie, Ei 0dtovnd zdvierka ako celok neobsahuje

v'iznamn6 nesprdvnosti, di uZ v dOsledku podvodu alebo chyby, a vyda{ sprdvu audltora, vr6tane
ndzoru. Primeran6 uistenie je uistenie vysok6ho stupfia, ale nie je zdrukou toho, Ze audit vykonant
podla medzindrodn'ich auditorsktch Standardov vidy odhaliv'iznamn6 nesprdvnosti, ak tak6 existuj0.
Nesprdvnosti m6Zu vzniknrit' v ddsledku podvodu alebo chyby a za vtznamn6 sa povaZujti vtedy, ak by

sa dalo od6vodnene odakdvat', ie jednotlivo alebo v s0hrne by mohli ovplyvnit' ekonomick6
rozhodnutia pouiivatefov, uskuto6nen6 na ziiklade tejto ildtovnej zdvierky.

V rdmci auditu uskutodnen6ho podla medzindrodntch auditorsk'ich Standardov, podas cel6ho auditu
uplatfiujem odborn'i risudok a zachovdvam profesioniilny skepticizmus. Okrem toho:
o ldentifikujem a posudzujem rizikd vtznamnej nesprdvnosti riitovnej zdvierky, di ui v dOsledku

podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutodfiujem auditorsk6 postupy reaguj(ce na tieto rizikd a
ziskavam auditorsk6 d6kazy, ktor6 s0 dostatodn6 a vhodn6 na poskytnutie ziikladu pre m6j n6zor.
Riziko neodhalenia v'iznamnej nesprdvnostiv d6sledku podvodu je vy55ie ako toto riziko v d6sledku

chyby, pretoie podvod m6Ze zahffia{ tajn0 dohodu, fal5ovanie, 0myseln6 vynechanie, nepravdiv6
vyhldsenie alebo obidenie internej kontroly.

o Oboznamujem sa s interntmi kontrolami relevantn'imi pre audit, aby som mohla navrhn0t'

auditorsk6 postupy vhodn6 za dantch okolnosti, ale nie za 0delom vyjadrenia ndzoru na efektivnosf
intern'ich kontrol Naddcie.

o Hodnotim vhodnost' pouiit'ich tidtovntch z6sad a (dtovntch met6d a primeranost (dtovn'ich

odhadov a uvedenie s nimis0visiacich informdcii, uskutodnen6 sprdvcom.

Roblm zdver o tom, di sprdvca vhodne v 0dtovnictve pouZiva predpoklad nepretriit6ho
pokradovania v dinnosti a na ziiklade zfskan'ich audftorsk'ich d6kazov zdver o tom, di existuje
v'iznamn6 neistota v s0vislosti s udalostami alebo okolnos{ami, ktor6 by mohli v'iznamne
spochybnif schopnost Naddcie nepretriite pokradovaf v dinnosti. Ak dospejem k zdveru, Ze

v'iznamn6 neistota existuje, som povinnd upozornitv mojej spr6ve audltora na sfvisiace informdcie
uveden6 v 0dtovnej zdvierke alebo, ak s0 tieto informdcie nedostatodn6, modifikovat m6j nAzor.

Moje ziivery vych6dzaj( z aud[torsktch d6kazov zfskan'ich do ddtumu vydania mojej spriivy

auditora. Budrice udalosti alebo okolnosti vSak m6iu sp6sobit, Ze Naddcia prestane pokradovat'

v nepretriitej dinnosti.
Hodnotim celkov0 prezent6ciu, StruktUru a obsah 0dtovnej zdvierky vrdtane informiicii v nej

uveden'ich, ako aj to, di ridtovnd zdvierka zachytdva uskutodnend transakcie a udalosti spOsobom,

ktoni vedie k ich vern6mu zobrazeniu.

Sprdva podl'a z6kona o Statutdrnom audite k inform6ci5m, ktor6 sa uv6dzajri vo vriroEnej sprdve

Sprdvca je zodpovedn'i za informdcie uveden6 vo v'irodnej sprdve, zostavenej podla poZiadaviek

zdkona o 0dtovnictve a zdkona i.34120022.2. o naddcidch a o zmene Obdianskeho zdkonnika vznenl
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neskor5ich predpisov (d'alej len ,,zdkon o naddciach). MOjvy55ie uvedent ndzor na 0dtovnU z6vierku sa

nevztahuje na in6 informdcie uveden6 vo vtrodnej sprdve.'

V s(vislosti s auditom 0dtovnej z6vierky je mojou zodpovednostou obozndmenie sa s informdciami
uveden'imi vo v'irodnej sprdve a zvdlenie, di tieto informdcie nie sri vo vfznamnom nes0lade

s auditovanou 0dtovnou zdvierkou alebo mojimi poznatkami, ktor6 som ziskala podas auditu 0dtovnej
zdvierky, alebo sa inak zdaj0 byt v'iznamne nesprdvne. V'irodn( sprdvu som ku dfiu vydania tejto spriivy

auditora z auditu tidtovnej zdvierky nemala k dispozicii.

Ked' zlskam v'irodn0 sprdvu, posridim, ti vVrodnd sprdva Nadiicie obsahuje informdcie, ktonich
uvedenie vyiaduje zdkon o 0dtovnictve a zdkon o nadiiciiich, a na zdklade priic vykonan'ich podas

auditu 0dtovnej zdvierky, vyjadrim v dodatku k tejto spriive auditora m6j n6zor, di:

- informdcie uveden6 vo v'irodnej sprdve zostavenej za rok 2O2O si v s(lade s 0dtovnou zdvierkou za

dan,i rok,
- v'irodnii sprdva obsahuje informdcie podla zdkona o nadiicidch.

Okrem toho uvediem, disom zistila v'iznamn6 nesprdvnostivo v'irodnej sprdve na zdklade mojich
poznatkov o 0dtovnej jednotke a situiicii v nej, ktor6 som ziskala podas auditu riEtovnej zdvierky.

Bratislava, 26. mdja 2O2t

Statutiirny auditor:
lng. Katarlna Bla5kovd

Licencia SKAU d.799

ll. Sprdva k d'alSim poiiadavk6m zSkonov a in'ich pr6vnych predpisov

Sprdva k informdcidm, ktord so uvddzoji vo v,iroinejsprdve - dodotok sprdvy nezdvisldho ouditora

Statutdrny org6n je zodpovedn'i za informdcie uveden6 vo v'irodnej sprdve, zostavenej podla

poiiadaviek zdkona o (dtovnfctve. M6j vy55ie uveden'i ndzor na 0dtovn0 zdvierku sa nevztahuje na in6

informdcie vo v'irodnej sprdve.

V stivislosti s auditom 0dtovnej zdvierky je mojou zodpovednostou obozndmenie sa s informSciami
uveden'imi vo v'irodnej sprdve a pos(denie, di tieto informdcie nie sU vo vtznamnom nes0lade
s auditovanou 0Etovnou zdvierkou alebo mojimi poznatkami, ktor6 som ziskala podas auditu 0dtovnej
zdvierky, alebo sa inak zdaj0 byt'v'iznamne nesprdvne.

Postidila som, di v'irodnii sprdva Nadiicie obsahuje informdcie, ktonich uvedenie vyiaduje zdkon

o 0dtovnlctve.

Na z6klade prdc vykonantch podas auditu 0dtovnej zdvierky, podfa m6jho ndzoru:

. informdcie uveden6 vo v'irodnej sprdve zostavenej za rok 2O2O si v sfilade s 0dtovnou zdvierkou

za dan,i rok,

. vVrodnd sprdva obsahuje informdcie podla zdkona o 0dtovnictve.
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Okrem toho, na ziiklade mojich poznatkov o Naddcii a situdcii v nej, ktor6 som ziskala podas auditu

fldtovnej zdvierky, som povinnii uviest, di som zistila v'iznamn6 nesprdvnostivo v'irodnej sprdve, ktorf
som dostala po ddtume vydania tejto spriivy auditora. V tejto s0vislosti neexistujri zistenia, kto16 by

som mala uviest'.

Bratislava, 28. jtna 202L

Statutiirny auditor:
lng. Katarlna Bla5kovd

Licencia SKAU e.799
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