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ÚVOD
Nezisková organizácia 4people, n.o. bola dňa 09. 09. 2009 zapísaná do Registra neziskových
organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedený Obvodným úradom Bratislava pod
registračným číslom OVVS-23907/287/2009-NO.

Základné údaje:
Názov: 4people, n.o.
Sídlo: Borská 6, 841 04 Bratislava
IČO: 42166683
DIČ: 2022894115
Účet: 2625078480/1100
Štatutárny orgán: Patrik Krauspe, riaditeľ

Druh všeobecne poskytovaných služieb:
Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti výskumu, vývoja,
vedecko-technických služieb a informačných služieb prostredníctvom prevádzkovania internetového
portálu zameraného na propagáciu dobročinnosti a darcovstva v záujme internetovej komunity:




jej cieľom bude posilniť informovanosť občanov o tomto internetovom portáli, o dobročinnosti a
darcovstve prostredníctvom internetu a drobných tlačovín a ďalšie služby v oblasti tvorby,
rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt:
organizovanie seminárov, školení, konferencií a prezentácií.

PREHĽAD ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V ROKU 2010
Nezisková organizácia 4people, n.o. sa v roku 2010 venovala spusteniu a prevádzke internetového
portálu ľudiaľuďom.sk. Táto činnosť bola plne v súlade s účelom založenia neziskovej organizácie –
poskytovaním všeobecne prospešných služieb zameraných na výskum, vývoj, vedecko-technické služby a
informačné služby prostredníctvom prevádzkovania internetového portálu zameraného na podporu a
propagáciu dobročinnosti a darcovstva, v záujme internetovej komunity.
Ambíciou projektu je vytvoriť systém darcovstva a podpory na internete s názvom ľudiaľuďom.sk. Jeho
základom je webový portál s prehľadnou databázou príjemcov darov, ktorí sa môžu prezentovať
pomocou vlastnej výzvy alebo profilu, vrátane platobného portálu. Medzi príjemcov patria fyzické
osoby i právnické osoby (nielen mimovládne neziskové organizácie ale aj iné typy právnických osôb
hľadajúce podporu svojich neziskových aktivít). Účasť v projekte, po splnení základných kritérií, nebude
obmedzovaná z hľadiska témy, ani oblasti pôsobenia (pri zachovaní kritéria zákonnosti a dobrých
mravov). Potenciálnemu darcovi portál umožňuje vyhľadať aktuálne informácie o konkrétnej výzve na
podporu zbierky, projektu alebo samotnej organizácie na základe ním zvolených parametrov. Následne
môže týchto príjemcov finančne podporiť prostredníctvom tohto portálu a neskôr ich aj ohodnotiť na
základe poskytnutej spätnej väzby. Služby portálu sú poskytované bezplatne.
Hodnovernosť a presnosť zverejnených informácií zaručuje systém certifikácie a hodnotenia. Overovateľ
certifikuje konečného prijímateľa, čím potvrdzuje, že údaje uvádzané príjemcom sú dôveryhodné,
kvantifikuje jeho potrebu a účelnosť. Túto certifikáciu môžu overovatelia poskytovať aj ako odplatnú
službu a vyberať za ňu transparentný poplatok. Overovateľom sa môže stať ktorákoľvek fyzická alebo
právnická osoba.
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Hlavnými cieľmi projektu sú rozvoj efektívnej filantropie, zvyšovanie transparentnosti v neziskovom
sektore na Slovensku a vytváranie dlhodobých vzťahov medzi darcami a príjemcami podpory. Jeho
ďalšou úlohou je zvýšiť spoločenské povedomie v oblasti filantropie a pomôcť tak odstrániť nedôveru
medzi štátom, súkromnoprávnym sektorom a neziskovou sférou a skvalitniť využitie internetového
priestoru pre rozvoj filantropie.

ORGÁNY NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
V priebehu roka 2010 nedošlo k žiadnym zmenám v orgánoch neziskovej organizácie.

Správna rada






Mgr. Jaroslav Ferianec
Mgr. Martin Holák
Ing. Juraj Ondriš
Mgr. Rastislav Pavlík
Mgr. Boris Strečanský

Dozorná rada




Ing. Karol Pipta
Mgr. Zuzana Thullnerová
Mgr. Marcel Zajac

Riaditeľ


Mgr. Patrik Krauspe
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FINANČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2010
Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch
PRÍJMY

Č. r.

Nezdaňovaná činnosť

Zdaňovaná činnosť

1

2

Z vkladu zriaďovateľa alebo zakladateľa

01

Z majetku

02

Z darov a príspevkov

03

Z členských príspevkov

04

Z podielu zaplatenej dane z príjmov

05

Z verejných zbierok

06

Z hazardných hier

07

Z dedičstva

08

Z organizovania podujatí

09

Z dotácií

10

Z likvidačného zostatku inej účtovnej jednotky

11

Z predaja majetku

12

Z poskytovania služieb

13

Fond prevádzky, údržby a opráv

14

Ostatné

15

7,19

Príjmy celkom (súčet r. 01 až r. 15)

16

38 642,26

Č. r.

Nezdaňovaná činnosť

Zdaňovaná činnosť

3

4

VÝDAVKY

173,07

6462

32000

Zásoby

17

Služby

18

Mzdy

19

Platby do poistných fondov

20

Prevádzková réžia

21

Sociálny fond

22

Ostatné

23

1,34

Výdavky celkom (súčet r. 17 až r. 23)

24

37184,79

Rozdiel príjmov a výdavkov (r. 16 - r. 24)

25

1457,47

37183,45
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Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov
P. č.

Zdroj

Dar

Príspevok

Príjem

Pozn.

6 462,00 €

1 Dary
2 Dotácia

32 000,00 €

3 Kreditné bankové úroky

7,19 €

4 Vklad zakladateľa

173,07 €
6 462,00 €

SPOLU:

173,07 €

32 007,19 €

Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie
MAJETOK

Č. r.

Dlhodobý nehmotný majetok

01

Dlhodobý hmotný majetok

02

Dlhodobý finančný majetok

03

Zásoby

04

Pohľadávky

05

Peniaze

06

Ceniny

07

Priebežné položky (+/-)

08

Bankové účty

09

Krátkodobé cenné papiere a ostatný krátkodobý finančný
majetok

10

Majetok celkom (súčet r. 01 až r. 10)

ZÁVÄZKY

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

1

2

115,13

1 342,34

183,09

11

1 457,47

183,09

Č. r.

Účtovné obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

3

4

Záväzky

12

z toho: sociálny fond

13

fond prevádzky, údržby a opráv

Účtovné obdobie

488,70

14

Úvery

15

Záväzky celkom (súčet r. 12 a r.15)

16

488,70

Rozdiel majetku a záväzkov (r. 11 - r.16)

17

968,77

183,09
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KONTAKT
4people, n. o.
Borská 6, 841 04 Bratislava
IČO: 42166683
Tel.: +421 2 35 000 567
Fax: +421 2 35 000 799

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 24. 06. 2011 skontrolovala hospodárenie neziskovej
organizácie 4people, n.o. za rok 2010 a nemá pripomienky k výročnej správe 4people, n.o. za rok
2010.
Výročná správa 4people, n.o. za rok 2010 bola schválená na rokovaní správnej rady dňa 29. 6. 2011.

V Bratislave, 30. 6. 2011

Ing. Juraj Ondriš
Predseda správnej rady

Ing. Karol Pipta
predseda dozornej rady

Mgr. Patrik Krauspe
Riaditeľ
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