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1) ÚVOD
Nezisková organizácia Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. vznikla dňa
10.12.2009. Bola zaregistrovaná Obvodným úradom Bratislava. Hlavným cieľom
neziskovej organizácie je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí,
mládeže a dospelých na budovaní spôsobilosti k vhodnému potravinovému výberu,
spôsobilosti k výberu vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za
svoje zdravie, uvedomelosti o význame potraviny pri podpore regionálneho rozvoja
a zamestnanosti, uvedomelosti o význame potravinového výberu pre rozvoj a ochranu
životného prostredia.
Základné informácie o neziskovej organizácii:
Registračné číslo: OVVS-30443/305/2009-NO
Sídlo:
Záhradnícka 21, Bratislava 811 07
Zakladateľ:
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
IČO:
45 731 322
Štatutárny orgán:
Správna rada:

Dozorná rada:

riaditeľ – Mgr. Tatiana Belová, Sv. Jakuba 29, Bardejov 085 01
predseda - Ing. Peter Lacina, Beňovského 8, Bratislava 841 01
Ing. Henrieta Vrábľová, Medveďovej 34, Bratislava 851 4
Ing. Jarmila Dubravská, PhD., Komenského 1/3, Žiar nad Hronom
965 01
predseda – Ing. Ján Király, Bauerová 34, Košice 040 11
Ing. Dušan Janíček, Cukrovar 223, Sládkovičovo 925 01
Ing. Jozef Artim, Jozefa Kubinu 46, Malacky 901 01

Nezisková organizácia Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. poskytuje všeobecne
prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia
obyvateľstva a služby v oblasti regionálneho rozvoja a zamestnanosti:
- organizovanie seminárov, konferencií, školení, kurzov, besied, prezentácií,
pobytových podujatí, s cieľom získania informácií o potravinách a dobrých
stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o ich úlohe pri
ochrane zdravia a prevencii voči ochoreniam, ich význame pre tvorbu a ochranu
životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť,
- organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí s cieľom získať
spôsobilosť k vhodné potravinovému výberu, spôsobilosť k výberu zdravého
životného štýlu, prevziať zodpovednosť za svoje zdravie,
- spolupráca s inými subjektmi zaoberajúcimi sa uvedenou problematikou,

a ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných
služieb so zameraním na informačné služby poskytované formou internetu a drobných
tlačovín:
- zhromažďovanie informácií a poznatkov so zameraním na zdravý životný štýl
a výživu,
- vytváranie a sprístupnenie informačných databáz na internete,
informačné kampane,
- analýzy, rozbory, prieskumy,
- poskytovanie informácií o uvedených aktivitách s cieľom zvýšenia vedomostnej
úrovne obyvateľstva o vhodnom potravinovom výbere a zdravom životnom štýle.
2) PREHĽAD ČINNOSTÍ VYKONANÝCH V ROKU 2013
V priebehu roku 2013 sa nezisková organizácia Centrum rozvoja znalostí n.o. sústredila
na prípravu súťažno-vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“, ktorá bola určená pre deti
a učiteľov základných škôl so sídlom v SR a realizovaná v termíne od 14.10.2013 do
18.10.2013. Cieľom súťažno-vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“ bolo vyvolávať a
podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže
o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o
úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného
prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť. Aktivita bola realizovaná prostredníctvom
internetového portálu našej neziskovej organizácie www.opotravinach.sk. Pri tejto
aktivite sme spolupracovali so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou
komorou. Záštitu nad súťažno-vzdelávacou aktivitou prevzalo Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR. Odbornými garantmi projektu boli organizácie: Výskumný ústav potravinársky, Úrad
verejného zdravotníctva SR, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Slovenský
mliekarensky zväz, Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka, Únia hydinárov Slovenska a
Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov.
Každá zaregistrovaná základná škola v SR mala možnosť zapojiť sa do súťažnovzdelávacej aktivity v rámci každej vyhlásenej dennej témy. Na každý deň od pondelka
do piatku, v termíne od 14.10.2013 do 18.10.2013, boli vyhlásené dve denné témy.
Každá denná téma bola hodnotená samostatne. Úlohou školy bolo zaslať súťažný
príspevok k vybraným denným témam, ku ktorým si v rámci školy pripravili rôzne
aktivity. Súťažný príspevok bol výsledkom kolektívnej tvorby žiakov a učiteľov zapojenej
školy. Hlavnými hodnotiacimi kritériami boli: nápaditosť, originalita, precíznosť
spracovania a spôsob stvárnenia vyhlásenej dennej témy. Ocenených bolo 11
základných škôl.
Vyhlásené denné témy:

pondelok 14.10.2013 (1. Chlieb, pečivo, obilniny, ryža, cestoviny, 2. Potraviny zdroj
života)
utorok 15.10.2013 (1. Zelenina a ovocie, 2. Nezanedbávaj pitný režim)
streda 16.10.2013 (1. Mlieko a mliečne výrobky, 2. Sleduj informácie na obale potravín)
štvrtok 17.10.2013 (1. Mäso, ryby, strukoviny, vajcia, 2. Odkiaľ jedlo pochádza)
piatok 18.10.2013 (1. Tuky, sladkosti, soľ, 2. Jedz a hýb sa)
Počet škôl zapojených do súťaže:

174

Počet škôl, ktoré realizovali aktivity k vyhláseným denným témam:

154

Z toho počet škôl, ktoré pripravili a realizovali aktivity ku všetkým
vyhláseným denným témam:

40

Počet žiakov na všetkých zaregistrovaných školách:

37 691

Celkový počet zaslaných súťažných príspevkov:

924

Zároveň sme v priebehu roku 2013 ako sprievodnú aktivitu k súťažno-vzdelávacej
aktivite Hovorme o jedle spolupracovali na možnosti žiakom a učiteľom základných škôl
zúčastniť sa na odborných exkurziách do poľnohospodárskych a potravinárskych
podnikov a na praktických exkurziách do stredných odborných škôl s potravinárskym
zameraním. Cieľom odbornej exkurzie bolo ukázať žiakom základných škôl prvovýrobné
prevádzky, farmy a spracovateľské potravinárske podniky a poskytnúť im množstvo
zaujímavých informácií o pestovaní poľnohospodárskych plodín, chove hospodárskych
zvierat a spôsobe výroby potravín. Cieľom praktickej odbornej exkurzie bolo poskytnúť
žiakom II. stupňa základných škôl možnosť dozvedieť sa množstvo zaujímavých
informácií o našej základnej potravine - o chlebe (suroviny, z ktorých sa vyrába, spôsob
výroby, druhy, vlastnosti atď.), vidieť ako funguje pekárska alebo cukrárska výroba a
vyskúšať si prípravu chleba, pečiva a iných pekárskych alebo cukrárskych výrobkov pod
vedením majstrov odbornej výchovy pôsobiacich na stredných odborných školách
zameraných na vzdelávanie v oblasti pekárstva a cukrárstva.
V nadväznosti na realizovanú aktivitu sa nezisková organizácia Centrum rozvoja
znalostí o potravinách n.o. zaoberala aj priebežným dopĺňaním internetovej stránky
www.opotravinach.sk, ktorú naša nezisková organizácia spravuj. Ambíciou internetovej
stránky je sprostredkovať na jednej elektronickej ploche čo najväčšie množstvo
významných tém zaoberajúcich sa problematikou potravín a ich zdravotného,
ekonomického a regionálneho významu.
V priebehu roku 2013 sme pokračovali v príprave zadefinovania balíčka minimálnych
znalostí a zručností o potravinách a ich zdravotnom, ekonomickom, sociálnospoločenskom a kultúrnom význame pre deti vo veku 5 do 14 rokov (materské a

základné školy) podľa tematických kategórií. Pripravený balíček minimálnych znalostí
a zručností detí o potravinách plánujeme uzavrieť a verejne konzultovať v priebehu roku
2014.
3) ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIEKA – ZHODNOTENIE
Nezisková organizácia viedla svoje účtovníctvo v zmysle Zákona č. 563/1991 o
účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Forma účtovníctva – jednoduché účtovníctvo
Ročná účtovná závierka za rok 2013 bola vypracovaná 10.3.2014.
Viď. príloha k výročnej správe: Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave
jednoduchého účtovníctva za rok 2013
4) VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
Keďže v roku 2013 nezisková organizácia neprijala žiadne dotácie, všetky príjmy
neziskovej organizácie neprekročili zákonom stanovenú výšku (podľa § 33 odst. 3
zákona č. 213/1997Zb.) a suma ročného podielu prijatej dane neprekročila výšku
33 193,92 EUR (podľa § 50 zákona o daniach z príjmu) nebolo potrebné overovať
účtovnú závierku audítorom.
5) PREHĽAD PEŇAŽNÝCH PRÍJMOV A VÝDAVKOV
Prehľad príjmov a výdavkov neziskovej organizácie za rok 2013 je prílohou tejto správy.
Celkové príjmy organizácie: 3229,18 Eur
Celkové výdavky organizácie: 8 630,36 Eur
Rozdelenie výdavkov:
1. Výdavky na správu – 144,36 eur
- správne poplatky za evidenciu na podiel. daň 2013 vo výške a správny poplatok
Obvod. Úrad BA – 60,01 eur
- poplatky za balík služieb v banke a za transakcie v banke – 84,26 eur
- zrážková daň z úroku - 0,09 eur
2. Výdavky podľa druhu všeobecne prospešných služieb - 8 486,00 eur
- za prípravu podkladov k zadefinovaniu balíčka minimálnych znalostí a zručností detí
o potravinách a výžive vo výške - 7 166,00 eur
- finančné ceny v súťaži Hovorme o jedle – 1 320,00 eur
Konečný zostatok v pokladni k 31.12.2013:
Konečný zostatok na účte k 31.12.2013:
Konečný zostatok spolu k 31.12.2013:

816,10 eur
910,94 eur
1 727,04 eur

Viď. príloha k výročnej správe: Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave
jednoduchého účtovníctva za rok 2013
6) PREHĽAD ROZSAHU PRIJÍMOV V ČLENENÍ PODĽA ZDROJOV
Príloha k výročnej správe:
Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2013
7) STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
Nezisková organizácia neeviduje žiaden majetok.
Nezisková organizácia neeviduje žiadne záväzky.
8) ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGÁNOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
Správna rada sa na svojom zasadnutí dňa 1.1.2013 uzniesla na zmenách v zložení
správnej rady a dozornej rady neziskovej organizácie Centrum rozvoja znalostí
o potravinách n.o. v zmysle článku VI. ods. 8 a) a článku VIII. ods. 5 Štatútu neziskovej
organizácie z dôvodu uplynutia funkčného obdobia členov správnej a dozornej rady.
Ukončenie činnosti v orgánoch neziskovej organizácie k 1.1.2013:
Správna rada:
Ing. Viera Francisciová, Studenohorská 33, Bratislava 841 04
Mgr. Mária Martincová, Jakubov č. 457, 900 63
Dozorná rada:
Ing. Viliam Kompas, Kozmonautov 8, Nitra 949 01
Nové zloženie orgánov neziskovej organizácie od 1.1.2013:
Správna rada:
predseda - Ing. Peter Lacina, Beňovského 8, Bratislava 841 01
Ing. Henrieta Vrábľová, Medveďovej 34, Bratislava 851 4
Ing. Jarmila Dubravská, PhD., Komenského 1/3, Žiar nad Hronom
965 01
Dozorná rada:
predseda – Ing. Ján Király, Bauerová 34, Košice 040 11
Ing. Dušan Janíček, Cukrovar 223, Sládkovičovo 925 01
Ing. Jozef Artim, Jozefa Kubinu 46, Malacky 901 01
9) ZÁVER
Záverom možno skonštatovať, že rok 2013 priniesol posun v plnení cieľov neziskovej
organizácie. Ďakujeme všetkým, ktorí nám v tom pomáhali. Veľmi sa tešíme na ďalšie
výzvy, ktoré sú pred nami.
...................................

Mgr. Tatiana Belová
riaditeľ n.o.

Výročná správa schválená Správnou radou neziskovej organizácie Centrum rozvoja
znalostí o potravinách n.o. dňa 20.3.2014.

