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ĽUDIA ĽUĎOM, n. o.

ÚVOD
Nezisková organizácia ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. (predtým 4people, n. o.) bola dňa 09. 09. 2009 zapísaná do
Registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, vedeným Obvodným
úradom Bratislava, pod registračným číslom OVVS-23907/287/2009-NO.
Dňa 06. júna 2014 došlo k zmene názvu organizácie z 4people, n. o. na ĽUDIA ĽUĎOM, n. o.
Dňa 28. augusta 2014 došlo k zmene štatutárneho zástupcu organizácie. Novým štatutárom ĽUDIA
ĽUĎOM, n. o. sa stal PhDr. Roland Kyška.

Základné údaje:
Názov: ĽUDIA ĽUĎOM, n. o.
Sídlo: Borská 6, 841 04 Bratislava
IČO: 42 166 683
DIČ: 2022894115
Účet: 2625078480/1100
Štatutárny orgán: Roland Kyška, riaditeľ

Druh všeobecne poskytovaných služieb:
Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných
Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby

a

kultúrnych

hodnôt

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 2014
Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk je unikátnym riešením, ktoré umožňuje ľuďom v núdzi, autorom
zaujímavých projektov, aktivistom, neziskovým organizáciám alebo samosprávam prezentovať sa na
webe, osloviť podporovateľov a efektívne s nimi komunikovať.
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.
Pre používateľa v pozícii darcu portál ponúka prehľadný výber výziev, žiadostí o podporu od fyzických
i právnických osôb, v ktorých sa vie orientovať podľa zadaných kritérií (geografických alebo
tematických). Spomedzi výziev si vyberá na základe ich obsahu (textového, fotografického i
audiovizuálneho) ale i overení, v ktorých overovatelia verifikujú existenciu príjemcu aj to, že potrebuje

zdroje na financovanie svojho projektu, zlej sociálnej situácie a pod. Darca vie výzvu okamžite podporiť,
a to najmä prostredníctvom elektronického bankovníctva, následne si priamo cez portál vygeneruje
darcovskú zmluvu, ktorá ho oprávňuje o. i. aj dožiadať si vyúčtovanie darovaných prostriedkov od
príjemcu. Darca si na portáli môže vybrať jednu i viacero výziev, pričom si ich navolí ako do „košíka“ a
podporí ich naraz jednou platbou. Celú sumu dostáva príjemca, prevádzka portálu je hradená z iných
zdrojov, najmä z príspevkov od sponzorov a tvorcov projektu.
Pre používateľa v pozícii príjemcu je darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk novou cestou, ako osloviť
potenciálnych donorov. Na rozdiel od iných charitatívnych projektov vie príjemca jednoducho a bez
tradičnej administratívnej procedúry uverejniť svoju výzvu a iniciatívne sa pokúsiť získať
podporovateľov na internete. Príjemca má možnosť uverejniť dostatok informácií o sebe alebo svojom
projekte, ale tiež získať overenie od overovateľa - osoby, ktorá je dostatočne kredibilná v prostredí
potenciálnych darcov. Ide o funkcionalitu, ktorou sa projekt zásadne odlišuje od podobných.
Systém overovania zaručuje hodnovernosť a presnosť zverejnených informácií. Overovateľ certifikuje
príjemcu, čím potvrdzuje, že údaje uvádzané príjemcom sú dôveryhodné, kvantifikuje jeho potrebu a
účelnosť. Overovateľom sa môže stať ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba, na základe schválenia
prevádzkovateľom portálu. Keďže portál je plne otvorený a výzvu na ňom môže zverejniť ktokoľvek,
overenia sú veľmi dôležitou súčasťou celého systému. Medzi overovateľmi na ĽudiaĽuďom.sk figurujú
mnohé renomované organizácie, ako napríklad Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev
ako dar, Liga za duševné zdravie, Asociácia pomoci postihnutým ADELI, Karpatská nadácia, Nadácia
TA3, Centrum pre filantropiu, Tlačová agentúra SR či Spoločnosť na pomoc ľuďom s autizmom. Medzi
overovateľmi je aj viacero samospráv, ktoré napísali overenia pre svojich obyvateľov.
Celkový ekosystém darcovského portálu rozširujú aj pridružené sekcie blogy, elektronické benefičné
aukcie, dobrovoľníci, Kamoši z webu a widgety systému darujme.ludialudom.sk. Blogy majú za cieľ
prilákať návštevníkov, využívajú ich často samotní príjemcovia, ktorým dávajú možnosť poskytnúť viac
informácií o svojom osude či výzve. Ďalšia skupina blogerov zas píše v prospech konkrétnej výzvy, na
ktorú sa snažia svojim príspevkom upozorniť, keď na jeho konci čitateľ nájde odkaz priamo na
darcovský portál. Sú teda prostriedkom podpory – pútavým spôsobom tak bloger šíri výzvu ďalej.
Elektronické aukcie predstavujú výborný spôsob, ako podporiť výzvu inou formou – v jej prospech ide
dar od vydražiteľov ponúkaných produktov, služieb či netradičných zážitkov. Vďaka vzájomnému
prepojeniu celého ekosystému sú e-aukcie a blogy týkajúce sa konkrétnej výzvy pri nej aj zobrazené.
Widgety systému darujme.ludialudom.sk umožňujú neziskovým organizáciám prijímať dary cez svoje
webové stránky za využitia infraštruktúry systému ĽudiaĽuďom.sk.
Najnovšími platformami darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk sú Dobrovoľníci a Kamoši z webu.
Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk dáva príležitosť pomôcť verejnoprospešným organizáciám či rodinám
a jednotlivcom v núdzi nie len finančne, ale aj formou dobrovoľníckej práce. Tým, ktorí dobrovoľníkov
hľadajú, umožňuje využiť ich pomoc na základe ich profilov a konkrétnych dobrovoľníckych ponúk, či
na základe zverejnenia vlastných konkrétnych žiadostí o pomoc. Portál chce propagovať a priblížiť tému
dobrovoľníctva, zjednodušiť celý proces hľadania dobrovoľníkov či dobrovoľníckych príležitostí,
propagovať možnosť asignovať 3% z dane (namiesto 2%) pre tých, ktorí ako dobrovoľníci odpracujú
minimálne 40 hodín dobrovoľníckej práce ročne. Dobrovoľníci.ĽudiaĽuďom.sk je nadstavbou
darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk.

Kamoši z webu sú projektom, ktorý vznikol na podporu vzdelávania a rozvoja talentu detí zo sociálne
slabých skupín a vylúčených spoločenstiev. Je rozdelený na 2 časti: Veľkí kamoši – s využitím
infraštruktúry darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk umožňuje špeciálny druh výzvy na podporu, ktorú
registruje inštitúcia, ktorá s dieťaťom pracuje. Táto je aj príjemcom peňazí. Z príspevkov darcov sú
hradené náklady na vzdelávanie, napr. úhrada cestovných nákladov, kúpa učebníc, zaplatenie hodín
v umeleckej škole, kúpa hudobného nástroja či športovej výstroje. Malí kamoši – sociálna sieť
umožňuje komunikáciu detí nielen s darcami, ale aj s ďalšími používateľmi, najmä rovesníkmi.
Vzdelávacie moduly aktívne zapájajú dieťa, majú za cieľ zlepšovať jeho vyjadrovacie schopnosti,
všeobecnú i digitálnu gramotnosť. Mnohé sú nielen individuálnym, ale aj kolektívnym dielom detí.
Dieťa pod dozorom vytvára on-line profil, blogy, fotogalériu, galériu svojich prác a pod. Spájaním
používateľov z rôznych sociálnych vrstiev podporujeme sociálnu inklúziu a zabezpečenia základných
práv dieťaťa.
Portál okrem väčšej transparentnosti v procese charity a filantropie prináša aj zjednodušenie procesu
registrácie a publikovania výzvy, sprehľadnenie finančných tokov a väčšiu kvalitu kontroly pre donorov.
Súčasťou darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk je platobný portál, pomocou ktorého sa automaticky
spracovávajú platby medzi darcami a príjemcami. Darca môže použiť platobné tlačidlo väčšiny bánk na
Slovensku či zaplatiť prostredníctvom platobnej karty. V pravidelných časových intervaloch (maximálne
30 dní) sa nakumulované dary zašlú príjemcovi na jeho bankový účet, ktorý uviedol do systému pri
registrácii.
Vďaka darcovskému portálu ĽudiaĽuďom.sk sme v roku 2014 sprostredkovali dary v celkovej výške
558 713, 37 eur. Túto sumu sa podarilo dosiahnuť vďaka 24 948 jednotlivým darom od 16 616 darcov.
Počet darcov, ktorí využili web ĽudiaĽuďom.sk oproti roku 2013 vzrástol o 330 percent. Rekordérom
medzi príjemcami je nezisková organizácia Familiae Locum – Rodinkovo. Tej sa v priebehu 8 dní
podarilo vyzbierať sumu 62 297 € na odkúpenie budovy, v ktorej dovtedy n. o. pôsobila. Išlo o absolútny
rekord v on-line fundraisingu. Medzi najúspešnejších príjemcov patrí napríklad organizácia Plamienok,
ktorá sa stará o nevyliečiteľne choré deti, ale aj súrodenci, siroty, ktorých príbeh bol odvysielaný
v relácii V siedmom nebi. Množstvo úspešných a rekordných výziev, prostredníctvom ktorých sa tento
rok pomohlo núdznym, úzko súvisí so spoluprácou darcovského portálu s reláciou TV Joj V siedmom
nebi. Najnižší dar v roku 2014 mal hodnotu jedno euro, rekordne najvyšším bol dar 5 000 eur. Darov
v tejto výške bolo celkovo šesť.
Celkový prínos pre komunitu je možné najlepšie posúdiť priamo cez vyjadrenia ľudí, ktorí sa o portáli
vyjadrujú na verejných fórach či sociálnych sieťach. Portál rozšíril priestor pre solidaritu medzi ľuďmi
u nás, čo dokumentujú údaje uvedené v odseku o kvantitatívnych výsledkoch vyššie.
Zároveň doplnil on-line prostredie o systém s novým prístupom voči darcom a príjemcom, ktorý sa
nesnaží centralizovane posudzovať vhodnosť prijímateľov ale umožňuje komunite, aby si to regulovala
cez nástroj overovania, ktorý je decentralizovaný. Buduje tak inú úroveň vzťahov v tomto prostredí, a
hoci je na začiatku, výsledky za prvé štyri roky sú povzbudzujúce.
Za štyri roky ostrej prevádzky portálu sa podarilo dostať tento nástroj do povedomia ako neziskových
organizácií, tak aj mnohých pomáhajúcich komunít i bežných ľudí, čo dokumentuje jeho „lajkovanie“
na sociálnych sieťach či referencie v publikáciách (projekt je spomínaný vo viacerých publikáciách

týkajúcich sa inovatívnych riešení v neziskovom sektore). Projekt je taktiež reflektovaný na odborných
fórach IT či filantropie. Napriek tomu do budúcnosti nás čaká ešte veľa práce.
Viac ako 8 689,50 eur sa podarilo získať v roku 2014 prostredníctvom projektu benefičných
elektronických aukcií. Tie môžu vyhlasovať samotní príjemcovia, alebo aukciu v ich prospech
zorganizuje tretia osoba. Medzi najúspešnejšie aukcie roku 2014 patrili Valentín s Nelou Pociskovou –
posedenie pri kávičke, kde víťazné podanie malo hodnotu 605 eur a Kytica kvetov doručená Martinom
"Pycom" Rauschom - špeciálnym kuriérom. Táto aukcia sa vydražila za 600 eur. Celý výťažok z aukcií
bol venovaný v prospech výziev z darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk.
Projekt Detský čin roka už 14 rokov podáva výnimočnú výpoveď o svete detí, o konaní dobra a motivuje
všetky deti, aby robili dobré skutky. V roku 2014 bolo do projektu prihlásených 6 191 skutkov detí
a kolektívov. Výberová komisia a Občianske združenie Detský čin roka vybrali 35 nominácií v týchto
kategóriách: Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc iným ľuďom, Pomoc prírode,
Dobrý nápad a Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký čin. Do tohtoročných nominácií bola zaradená aj
Mimoriadna nominácia venovaná príbehu utýranej Lucky. Tridsaťšesť nominovaných príbehov bolo
následne publikovaných v pedagogickom materiáli, ktorý bol zaslaný do cca 2 200 škôl a školských
úradov na Slovensku. Učitelia s tlačeným pedagogickým materiálom pracujú na hodinách etickej
výchovy, slovenského jazyka či v školskom klube. Na portáli ĽudiaĽuďom.sk dostali detské činy spolu
31 385 hlasov, najviac ich získala Antónia Barnová, ktorá sa ako dobrovoľníčka už viac ako tri roky stará
o opustených psíkov v karanténnej stanici v Prešove. Vzájomná synergia hlasovania detí v detskej
porote cez školy a on-line hlasovania cez portál, priniesla nečakané pozitívne výsledky, veľkú účasť
zapojených detí i verejnosti. Projekt priniesol 181 mediálnych výstupov.
Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk sa stal v roku 2014 partnerom relácie Vila Rozborila V siedmom nebi.
Prostredníctvom portálu ĽudiaĽuďom.sk, konkrétne na platforme vilo.ludialudom.sk, je od 21. marca
2014 možné nepretržite registrovať sny, ktoré sa stávajú námetom relácie vysielanej na TV JOJ. Príbehy
už odvysielané v relácii mali na portáli zaregistrované výzvy a tak ich mohli diváci finančne podporiť.
Prostredníctvom darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk sa v roku 2014 na výzvy z relácie v Siedmom nebi
vyzbierali dary v celkovej výške 136 243,91 eur.
Prehľadnejší, modernejší a umožňujúci ľahšiu orientáciu. Taký je od 14. augusta 2014 portál
ĽudiaĽuďom.sk, ktorý prešiel výrazným redizajnom. Okrem grafických úprav pribudlo aj mnoho nových
funkcionalít, medzi ktoré patrí napríklad možnosť vybrať si, či chce darca poslať dar príjemcovi
jednorázovo alebo ho chce podporovať pravidelne. Samotní príjemcovia môžu odteraz pridávať do
svojich výziev aj videá, či logicky členiť text. Všetko tak napomôže lepšej komunikácii medzi portálom,
darcami a príjemcami. Portál ĽudiaĽuďom.sk je prehľadnejší a modernejší, no najmä umožňuje
používateľom omnoho ľahšiu orientáciu. Darca sa môže priamo na webe rozhodnúť, či pošle
jednorazový dar alebo bude výzvu konkrétneho príjemcu podporovať zvolenou sumou každý mesiac
až do jej naplnenia. Darcovský portál je po novom tiež rozdelený na viacero tém. K tomuto kroku
prevádzkovateľ pristúpil na základe žiadostí darcov, ktorým takto umožňuje ľahšie sa orientovať na
stránke. V osobitných kategóriách sú výzvy príjemcov, ktorí sú v núdzi, výzvy týkajúce sa vzdelávania,
zdravia, športu, kultúry, ochrany prírody, ľudských práv či života komunít. Zmeny na darcovskom
portáli zjednotili aj webdizajn jednotlivých platforiem projektu.

Nový systém komunikácie medzi darcom a príjemcom by mal zvýšiť dôveru a v konečnom dôsledku aj
úspešnosť výziev na darcovskom portáli ĽudiaĽuďom.sk. Od 3. februára 2014 umožňuje portál
príjemcom poďakovať všetkým svojim darcom originálnym spôsobom. Každý príjemca, ktorý má
zaregistrovanú výzvu na portáli ĽudiaĽuďom.sk, môže vlastnými slovami vyjadriť vďaku každému
jednému darcovi, ktorý ho finančne podporil. Doteraz bol darcom po prijatí ich daru zaslaný
automatický mail, v ktorom v mene príjemcu ďakoval prevádzkovateľ portálu. No keďže chce
prevádzkovateľ upevniť vzájomný vzťah medzi darcami a príjemcami, rozhodol sa dať príjemcom
možnosť poďakovať sa vlastnými slovami. Prvé poďakovanie dostane darca bezprostredne po tom, ako
bude jeho dar pripísaný na účet. Novinkou je druhé a tretie poďakovanie. Druhým poďakovaním je
správa, ktorú dostanú všetci podporovatelia konkrétnej výzvy, po jej naplnení na 80 percent. Správu
od príjemcu dostanú darcovia aj pri úplnom naplnení výzvy, teda vyzbieraní cieľovej sumy. Tu sa môže
príjemca všetkým donorom poďakovať za ich pomoc a informovať ich, ako chce so získanými
prostriedkami naložiť.

ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH
ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH
Ročná účtovná závierka neziskovej organizácie ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. za rok 2014, teda súvaha, výkaz
ziskov a strát, ako aj prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch neziskovej organizácie ĽUDIA ĽUĎOM,
n. o. za rok 2014, je súčasťou finančnej správy za rok 2014.

VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

PREHĽAD O PEŇAŽNÝCH PRÍJMOCH A VÝDAVKOCH
Súvaha, výkaz ziskov a strát, ako aj prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch neziskovej organizácie
ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. za rok 2014, je súčasťou finančnej správy za rok 2014.

STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV NEZISKOVEJ
ORGANIZÁCIE
Súvaha, výkaz ziskov a strát, ako aj prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch neziskovej organizácie
ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. za rok 2014, je súčasťou finančnej správy za rok 2014.

ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGÁNOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE,
KU KTORÝM DOŠLO V PRIEBEHU ROKA
V priebehu roka 2014 nedošlo k zmenám v správnej rade a dozornej rade. Dňa 28. augusta 2014 došlo
k zmene štatutárneho zástupcu organizácie. Novým štatutárom ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. sa stal PhDr.
Roland Kyška.

Správna rada






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

Dozorná rada




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

Riaditeľ
PhDr. Roland Kyška

FINANČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2014
Účtovná závierka

Poznámky k účtovnej závierke
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Informácie o údajoch vo výkaze ziskov a strát
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Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 201 4
15 . Pr i j até d ar y, o so b it n é v ýn o sy , zá kon n é p op l atk y a in é o sta tn é v ýn os y
16 . Dot ác ie a gr an t y

Spoločnosť uzavrela v r. 2013 Zmluvu o poskytnutí grantu s Nadáciou otvorenej spoločnosti (OSF) za
účelom podpory aktívneho občianstva a participatívnej demokracie. Doba čerpania grantu je do
31.7.2015.

P.
č.
1 Kreditné úroky

Zdroj

Dar

Príspevok

Pozn.

1,37 €
5 000,00 €

2 Podiel zaplatenej dane (2%)
3 Nadácia Centra pre filantropiu

8 216,00 €

4 SWAN, a.s. – vo výnosoch r. 2014

1 070,00 €

5 DanubiaTel, a.s. – vo výnosoch r. 2014

2 400,00 €

6 SK-NIC, a.s. - vo výnosoch r. 2014

101 461,14 €

7 SK-NIC, a.s. - vo výnosoch bud. období

176 995,66 €

8 SK-NIC, a.s. - grant - výnos r. 2014

9 680,42 €

9 NOS-OSF - Grant - výnos r. 2014

13 572,22 €

10 NOS-OSF - Grant - výnosy bud. období
SPOLU:

Príjem

34 954,98 €
290 142,80 €

58 207,62 €

5 001,37 €

ĽUDIA ĽUĎOM, 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 20. 4. 2015 skontrolovala hospodárenie neziskovej organizácie
ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. za rok 2014 a nemá pripomienky k výročnej správe ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. za rok
2014.

