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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.

Základné údaje:
Názov: ĽUDIA ĽUĎOM, n. o.
Sídlo: Borská 6, 841 04 Bratislava
IČO: 42 166 683
DIČ: 2022894115
Účet: 2625078480/1100
Štatutárny orgán: PhDr. 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 poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti výskumu, vývoja, vedeckotechnických služieb a informačných služieb prostredníctvom prevádzkovania internetového portálu
zameraného na propagáciu dobročinnosti a darcovstva v záujme internetovej komunity:
•

•

jej cieľom je 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 2015
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, a to 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 100% daru 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 zabezpečenie základných
práv dieťaťa. Projekt Kamoši z webu oslávil v septembri 2015 svoj prvý rok fungovania. Za tento čas
pomohol celkom 20 deťom sumou 3097 eur. Úvodný rok pilotnej prevádzky ukončil symbolicky
prijatím niektorých z podporených žiakov a študentov vtedajší predseda Národnej rady SR Peter
Pellegrini.
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 2015 sprostredkovali dary v celkovej výške
1 579 409,21 eur. Túto sumu sa podarilo dosiahnuť vďaka 64 498 jednotlivým darom od 34 862
darcov. Počet darcov, ktorí využili web ĽudiaĽuďom.sk sa oproti roku 2014 zdvojnásobil. Rekordnou
výzvou bola Výzva na pomoc Vladimírovi Suchodolinskému, ktorú registroval jeho dlhoročný priateľ
a kolega. Bývalý vojenský spravodajca bojoval zo zákernou chorobou a darcovia mu poskytli pomoc
na liečbu vo výške 45 997 eur. Táto výzva bola zároveň aj najrýchlejšie naplnenou výzvou v roku
2015. Dosiahnutie cieľovej sumy trvalo 10 dní. Medzi najúspešnejších príjemcov patria už tradične
organizácia Plamienok, ktorá sa stará o nevyliečiteľne choré deti, .týždeň, fond pre kvalitnú
žurnalistiku, Transparency International Slovensko a Slovenská katolícka charita. Viacero úspešných
výziev, prostredníctvom ktorých sa tento rok pomohlo rodinám v núdzi úzko súvisí so spoluprácou
darcovského portálu s reláciou TV JOJ V siedmom nebi. Najnižší dar v roku 2015 mal hodnotu jedno
euro, rekordne najvyšším bol dar 12 210 eur. Druhými najvyššími boli dva dary v hodnote 10 000 eur
a tretími bolo päť 5 000 eurových darov.
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 výsledky za takmer päť rokov ostrej prevázdky sú povzbudzujúce.

Za päť rokov fungovania 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 23 323,60 eur sa podarilo získať v roku 2015 prostredníctvom projektu benefičných
elektronických aukcií. Tie môžu vyhlasovať samotní príjemcovia, alebo aukciu v ich prospech
zorganizuje tretia osoba. Medzi najúspešnejšie aukcie roku 2015 patrila aukcia na podporu projektu
Hľadáme mladé športové talenty. Predmetom aukcie bola unikátna podpísaná kombinéza od lyžiarky
Petry Vlhovej, ktorá sa vydražila za 1000 eur. Druhou najvyššou vydraženou aukciou v hodnote 505
eur bolo Valentínske stretnutie s celebritou Kristínou Kormúthovou. Veľkému úspechu sa tešila aj
predvianočná aukcia Sajfa pod stromčekom, ktorá sa vydražila za 370 eur a obľúbený moderátor
ozdobil vianočný stromček rodine vydražiteľa. Celý výťažok z aukcií bol venovaný v prospech výziev
z darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk.
Rok 2015 bol pre darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk neobyčajne aktívny. Organizovali sme množstvo
jedinečných a inovatívnych projektov. Jedným z najvýznamnejších bolo nepochybne charitatívne
podujatie Veslovanie pre Sýriu, ktorého cieľom bolo vyzbierať 10 000 eur na výstavbu zdravotníckej
kliniky pre utečencov pri kláštore Deir Mar Elian v Sýrii. Druhotným cieľom 24-hodinového podujatia
bolo aj upozorniť na situáciu na Blízkom východe, kde závratnou rýchlosťou stúpal počet utečencov.
Projekt, ktorý organizovala Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave v spolupráci
s ĽUDIA ĽUĎOM, n.o. prebiehal dvoma spôsobmi, a to pripievaním na výzvu a 24-hodinovým
maratónom na veslovacích trenažéroch. Veslovanie pre Sýriu bolo rozdelené do troch etáp. Pred
podujatím si záujemcovia mohli vydražiť konkrétny časový úsek prostredníctvom platformy
benefičných aukcií. Takýmto spôsobom sa vyzbieralo vyše 6-tisíc eur. Priamo počas 24-hodinového
maratónu ľudia prispeli sumou 4407 eur. Ďalších viac ako 6-tisíc eur pribudlo na výzve na darcovskom
portáli ĽudiaĽuďom.sk v priebehu apríla, keď sa organizátori rozhodli pre záujem verejnosti umožniť
ďalšie zbieranie financií pre utečencov. Na výstavbu kliniky sa celkom vyzbieralo 16 919 eur.
V októbri 2015 naviazal darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk spoluprácu s mobilným operátorom 4ka.
Ten po príchode na trh avizoval, že venuje stopercentný výťažok z rezervácie zaujímavých mobilných
čísel štyrom výzvam z portálu ĽudiaĽuďom.sk. Vďaka tomuto projektu pribudlo na výzvy celkom
16 500 eur. Sumou 450 eur podporila 4ka mladý hudobný talent Jarka, ktorý hrá na klarinet a na
zdokonaľovanie potreboval nový. Zo Sumy 1825 eur sa tešil Martinko Kupec, chlapec, ktorý trpí LuisBarovej syndrómom, má špecifickú mutáciu DNA a nutne potreboval rehabilitácie. Babička Beatric
Gáliková sama vychováva svoju vnučku, ktorú živí len zo skromného dôchodku a suma 2015 eur im
zlepšila životnú situáciu. Najvyšším darom 12 210 eur pomohla 4ka k otvoreniu rehabilitačného
centra pre deti s viacnásobným postihnutím Svetielko v Bratislave. Týmto darom sa mobilný operátor
stal najštedrejším darcom roku 2015.
Projekt Detský čin roka už 15 rokov podáva výnimočnú výpoveď o svete detí, o konaní dobra
a motivuje nielen všetky deti, ale aj dospelých, aby robili dobré skutky. V roku 2015 bolo do projektu
prihlásených 5 265 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.

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. Aj tento rok
mohla verejnosť hlasovať prostredníctvom darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk za najhrdinskejší čin.
Spolu 163 223 hlasov rozhodlo o laureátoch Ceny ĽudiaĽuďom.sk. Toto ocenenie získal kolektív detí
zo Spojenej školy F. Hanáka v Prievidzi za pomoc hendikepovanému spolužiakovi. 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.
Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk sa stal aj v roku 2015 partnerom jesennej série relácie Vila Rozborila
V siedmom nebi, ktorú vysiela televízia JOJ. Prostredníctvom portálu ĽudiaĽuďom.sk, konkrétne na
platforme vilo.ludialudom.sk, si záujemcovia od 21. marca 2014 nepretržite registrovali sny, ktoré sa
stali námetom relácie. 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 2015
na výzvy z relácie v Siedmom nebi vyzbierali dary v celkovej výške 77 765 eur.

ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH
ÚDAJOV V NEJ OBSIAHNUTÝCH
Ročná účtovná závierka neziskovej organizácie ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. za rok 2015, teda súvaha, výkaz
ziskov a strát, ako aj prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch neziskovej organizácie ĽUDIA ĽUĎOM,
n. o. za rok 2015, je súčasťou finančnej správy za rok 2015.

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 2015, je súčasťou finančnej správy za rok 2015.

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 2015, je súčasťou finančnej správy za rok 2015.

ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGÁNOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE,
KU KTORÝM DOŠLO V PRIEBEHU ROKA
V priebehu roka 2015 nedošlo k zmenám v orgánoch neziskovej organizácie.

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 2015

Súvaha

Výkaz ziskov a strát

Poznámky k účtovnej závierke

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach a informácie o údajoch na strane
aktív súvahy

Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku

Informácie o údajoch vo výkaze ziskov a strát
Prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2015

ĽUDIA ĽUĎOM, n. o.
Borská 6, 841 04 Bratislava
IČO: 42166683
Tel.: +421 2 35 035 035
Fax: +421 2 35 000 799

Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 14. 6. 2016 skontrolovala hospodárenie neziskovej
organizácie ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. za rok 2015 a nemá pripomienky k výročnej správe ĽUDIA ĽUĎOM, n.
o. za rok 2015.

