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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 internetového portálu
www.ludialudom.sk, ktorý už šiestym rokom zabezpečuje propagáciu dobročinnosti a darcovstva v
záujme internetovej komunity:




jej cieľom je posilniť informovanosť a povedomie občanov o tomto internetovom portáli, o
dobročinnosti a možnosti darcovstva prostredníctvom internetu a drobných tlačovín
a poskytovať 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 2016
Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk je unikátnym riešením, ktoré umožňuje ľuďom v núdzi,
hendikepovaným ľuďom, autorom zaujímavých projektov, aktivistom, neziskovým organizáciám,
samosprávam či školám prezentovať sa na webe, získať podporovateľov, efektívne s nimi
komunikovať a dosiahnuť stanovený cieľ.
Hlavnými cieľmi projektu sú rozvoj efektívnej filantropie a dobročinnosti, zvyšovanie transparentnosti
v neziskovom sektore na Slovensku a vytváranie dlhodobých vzťahov medzi darcami a príjemcami
finančnej 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.
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 darcov.
Pre používateľa v pozícii darcu portál ponúka prehľadnú databázu výziev, žiadostí o podporu pre
fyzické i právnické osoby, v ktorej sa vie orientovať podľa zadaných kritérií (geografických alebo
tematických). Spomedzi výziev si darca 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 alebo na zlepšenie 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, ktorú sa
darca rozhodne venovať v prospech výzvy, dostáva príjemca. Bankové poplatky, ktoré súvisia
s preposielaním darov od darcov k príjemcom hradí nezisková organizácia ĽUDIA ĽUĎOM.
Používateľovi v pozícii príjemcu ponúka darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk novú cestu, ako osloviť
potenciálnych darcov. Prostredníctvom jednoduchej registrácie má príjemca možnosť uverejniť
dostatok informácií o sebe alebo o svojom projekte, stanoviť si cieľ a pokúsiť sa získať dostatok
podporovateľov, aby sa mu ho podarilo naplniť. Taktiež získať overenie od overovateľa - osoby, ktorá
je dostatočne kredibilná a je akousi autoritou v prostredí potenciálnych darcov. Ide o funkcionalitu,
ktorou sa projekt zásadne odlišuje od podobných.
Systém overovania zaručuje hodnovernosť a presnosť zverejnených informácií vo výzve. 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 pre všetkých, ktorí
finančnú pomoc potrebujú, overenia sú veľmi dôležitou súčasťou celého systému. Medzi
overovateľmi na ĽudiaĽuďom.sk figurujú nielen autority a osoby z oblasti spoločenského života
a médií, ale aj 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, Organizácia muskulárnych dystrofikov či Spoločnosť
na pomoc ľuďom s autizmom. Medzi overovateľmi je aj viacero samospráv, ktoré takýmto spôsobom
pomáhajú svojim obyvateľom.

Celkový ekosystém darcovského portálu dopĺňajú aj pridružené sekcie, ktoré fungujú ako samostatné
platformy. Sú 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, o nových
udalostiach v ich životoch. 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 konkrétnu
výzvu na darcovskom portáli. Sú teda prostriedkom podpory – pútavým spôsobom ako bloger šíri
výzvu ďalej.
Elektronické benefičné aukcie predstavujú výborný spôsob, ako podporiť výzvu inou formou, a to
dražbou zaujímavého predmetu, umeleckého diela, služby alebo zážitku. Celá vydražená suma putuje
od vydražiteľa v prospech výzvy príjemcu. Vďaka vzájomnému prepojeniu celého ekosystému sú eaukcie a blogy týkajúce sa konkrétnej výzvy pri nej aj zobrazené.
Platobnú
infraštruktúru
darcovského
portálu
ĽudiaĽuďom.sk
využíva
aj
systém
darujme.ludialudom.sk. Prostredníctvom samostatných widgetov, platobných nástrojov, umožňujú
neziskovým organizáciám prijímať dary cez svoje webové stránky.
Najmladšími platformami darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk sú projekty Dobrovoľníci a Kamoši
z webu. Dobrovoľníci.ĽudiaĽuďom.sk je nadstavbou darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk.
Prostredníctvom tejto platformy majú fyzické a právnické osoby príležitosť pomôcť
verejnoprospešným organizáciám či rodinám a jednotlivcom v núdzi formou dobrovoľníckej práce.
Tým, ktorí dobrovoľníkov hľadajú, umožňuje zase využiť ich pomoc na základe databázy 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.
Kamoši z webu je najnovším projektom neziskovej organizácie ĽUDIA ĽUĎOM. Vznikol na podporu
vzdelávania a rozvoja talentu detí zo sociálne slabých skupín a vylúčených spoločenstiev. Je rozdelený
na 2 časti: Veľkí kamoši – s využitím platobnej infraštruktúry darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk
umožňuje špecifický druh výzvy na podporu, ktorú registruje inštitúcia, pracujúca s dieťaťom. Táto je
aj príjemcom finančných darov a zodpovedá za ich využitie. 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 je akousi sociálnou sieťou, ktorá
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 2016 svoj druhý rok fungovania.
Súčasťou darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk je platobná infraštruktúra, pomocou ktorej 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 a to bez toho, aby mu bola z výšky darov strhnutá akákoľvek
čiastka.
Vďaka darcovskému portálu ĽudiaĽuďom.sk sme v roku 2016 sprostredkovali dary v hodnote
1 059 849,34 eur, čím sme mohli podať pomocnú ruku stovkám rodín a zaujímavým projektom.
V porovnaní z predchádzajúcim rokom ide o nárast viac ako 1 000 000 eur. Tento fantastický výsledok
sme dosiahli vďaka 52 674 darom, ktoré v priebehu roka 2016 poslalo ľuďom v núdzi 22 169 darcov.
Z našich štatistík vyplýva, že každým rokom si darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk ako nástroj pomoci
vyberie viac darcov. Svedčí o tom aj údaj, ktorý hovorí, že v roku 2016 denne navštívilo portál
v priemere 60 darcov, ktorí poslali približne 140 darov v priemernej hodnote 20 eur. V porovnaní
s predchádzajúcimi rokmi zaznamenávame takmer dvojnásobný nárast týchto hodnôt.
V roku 2016 tradične najviac rezonovali výzvy na pomoc jednotlivcom, ľuďom v núdzi alebo ľuďom
s ťažkým zdravotným hendikepom. Rekordnou bola výzva na pomoc matke so šiestimi deťmi, ktoré
majú na jeden deň po uhradení nájmu len 88 centov na živobytie. Pôvodná cieľová suma 4 000 eur sa
naplnila za neuveriteľné 4 hodiny. Pre vysoký záujem verejnosti naďalej pomáhať rodine sa autorka
výzvy rozhodla cieľovú sumu navýšiť na 6 000 eur, ktorú sa podarilo opäť dosiahnuť za pár hodín.
Súdržnosť ľudí sa prejavila aj pri ďalších výzvach. V rekordne krátkom čase pomohli darcovia aj Bielej
vrane Ľubici Lapinovej, ktorá prišla o prácu a dostala sa tak do finančnej tiesne. Darcovia jej pomohli
sumou 3 558 eur. Na verejnosti rezonovala aj výzva novinárky Jany Shemesh, ktorá statočne bojuje so
zákernou chorobou a darcovia jej v boji pomohli sumou 5 430 eur. Jana Shemesh pravidelne
informuje zo zahraničia vo svojich článkoch o témach spojených s migrantskou problematikou.
Karpatská nadácia úspešne naplnila výzvu sumou 3 104 eur na pomoc Irme Horváthovej, ktorá
v osade v Moldave nad Bodvou učí a vychováva rómske deti. Kvôli novým pravidlám však už nemohla
byť bez potrebného vzdelania sociálnou pracovníčkou. Na dosiahnutie vzdelania jej však chýbali
financie, ktoré vďaka darcom z portálu ĽudiaĽuďom.sk získala. Aj v roku 2016 boli darcovia štedrí
a ochotní podať pomocnú ruku rodinám, ktoré sa do ťažkej finančnej situácie dostali kvôli
zdravotným problémom. Výzvu pána Václavka, ktorý po tragickej smrti svojho syna Marcelka,
trpiaceho rakovinou, bojoval s nevysporiadanými financiami voči sociálnej poisťovni, podporili
darcovia sumou 5 573 eur.
Dôkazom toho, že ĽudiaĽuďom.sk bol aj v roku 2016 efektívnym nástrojom pomoci v online
darcovstve je aj fakt, že najvyšším darom, 5 000 eur, podporil anonymný darca Nikoletku, ktorá
bojuje so zákernou chorobou, ktorá jej pred rokmi vzala mamu. Nikoleta túžila veľmi športovať a jej
vytrvalosť sa prejavuje aj v liečbe rakoviny, na ktorú jej ľudia prispeli sumou takmer 11 000 eur.
Najmenším darom, ktorý v priebehu roka 2016 darcovia poslali, bolo 1 euro.
Presne 11 039 eur sa podarilo v prospech výziev z darcovského portálu Ľudiaľuďom.sk získať v roku
2016 prostredníctvom projektu benefičných elektronických aukcií. Tie môžu vyhlasovať samotní
príjemcovia, alebo aukciu v ich prospech zorganizuje tretia osoba. Medzi najúspešnejšie aukcie roku
2016 patrili opäť aukcie so známymi osobnosťami. Do projektu Fun rádio deťom boli zapojené
osobnosti a spíkri rádia. Dražili sa zaujímavé stretnutia a zážitky. Celý výťažok putoval na výzvu na
pomoc malým onkologickým pacientom v troch najväčších nemocniciach na Slovensku.
Najúspešnejšou aukciou, ktorá sa vydražila za 800 eur, bolo ozdobenie vianočného stromčeka
moderátorom Fun rádia Matejom Sajfom Cifrom.

Najmladší projekt z dieľne ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. Kamoši z webu pomohol za svoje dvojročné
fungovanie spolu 31 deťom zo sociálne slabých skupín a vylúčených spoločenstiev. Vďaka darom od
darcov dostali mladí talentovaní a nádejní umelci šancu zdokonaľovať sa, vzdelávať sa, rozvíjať svoj
talent a pracovať na sebe. Mimoriadne pozitívne však je aj to, že darcovia prispievajú nielen
talentovaným deťom, ale aj tým, ktoré na to, aby mohli pokračovať v štúdiu, potrebujú očného lekára
alebo logopéda.
Za šesť rokov fungovania portálu sa podarilo dostať tento nástroj efektívnej pomoci do povedomia
ako neziskových organizácií, tak aj mnohých pomáhajúcich komunít i bežných ľudí, čo dokumentuje
jeho sledovanosť 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.

Významné projekty roku 2016
Rok 2016 sme odštartovali spoločným projektom s Karpatskou nadáciou s názvom Bež so srdcom.
Vďaka nemu mali možnosť bežci a sympatizanti 93. ročníka Košického Medzinárodného maratónu
mieru podporiť tri neziskové organizácie z regiónu východného Slovenska. Prostredníctvom
benefičných aukcií štartových čísel na jednotlivé disciplíny mohli svoj príspevok venovať na dobrú
vec. Prostredníctvom moderných technológií sa nám tak podarilo to, čo je pre mnohé moderné
svetové bežecké maratóny samozrejmosťou, a teda spojiť charitu s behom. Náš projekt sme na
tlačovej konferencii v Košiciach predstavili nielen novinárom, ale dozvedela sa o ňom aj široká
verejnosť. Bežci, ktorí sa rozhodli podporiť projekt Bež so srdcom následne bežali Maratón mieru
s unikátnym symbolom srdca na svojom štartovom čísle. V pilotnom ročníku sa podarilo pre
neziskové organizácie Novorodenec.sk, n. o., Liga proti rakovine – centrum pomoci v Košiciach
a Oáza, nádej pre nový život, n. o. vyzbierať spolu 4371 eur.
ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. sa stalo tiež súčasťou ďalšieho unikátneho bežeckého projektu s názvom
UltraLanovka. Počas 24-hodinového behu v teréne sa pre detský hospic Plamienok podarilo vyzbierať
10 274,20 eur. Bežci aj tí, ktorí bežať nechceli, mohli projekt podporiť zaslaním daru na výzvu na
darcovskom portáli ĽudiaĽuďom.sk, zakúpením si štartového, požičaním si jednorázového čipu na pár
bežeckých okruhov alebo zaslaním darcovskej SMS.
V roku 2016 pokračovala aj spolupráca s najmladším mobilným operátorom 4ka. Počas Svetového
dňa povedomia o autizme sa operátor rozhodol venovať za každú prevolanú minútu a odoslanú SMS
4 centy v prospech výzvy rodiny Frišlovičovej, ktorých syn trpí autizmom. Za jeden deň sa takto
podarilo vyzbierať presne 3086,68 eur, ktoré rodina mohla použiť na výstavbu krytej jazdiarne, kde
poskytujú hipoterapiu nielen pre ich syna, ale pre mnohé ďalšie deti, ktoré žijú s autizmom. Ďalším
zaujímavým spoločným projektom boli aukcie VIP čísel 4ky, z ktorých výťažok sa rozdelil medzi štyri
výzvy z darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk.
Na jar roku 2016 pripravila nezisková organizácia ĽUDIA ĽUĎOM špeciálne celodenné podujatie
SPOLU SVETOM pre deti, ktorých rodiny májú zaregistrovanú výzvu na darcovskom portáli. Podujatie
sme však sprístupnili aj širokej verejnosti. V spolupráci so zahraničnými študentami, ktorí na
Slovensku študovali prostredníctvom projektu Erazmus sme deťom vytvorili nezabudnuteľný deň plný
zážitkov a nových skúseností. Študenti im v jednotlivých stanovištiach v areáli bratislavskej Kuchajdy
približovali zvyky, tradície a zaujímavosti z krajín, z ktorých pochádzajú. Deti sa teda mohli
interaktívnym spôsobom naučiť veľa nového, zábavnými hrami sa dozvedieť informácie, ktoré ich
v škole nenaučia. Počas celého dňa zbierali na jednotlivých stanovištiach pečiatky do cestovných
pasov, vybiť energiu si mohli na skákacích nafukovadlách, oddýchnuť si mohli pri pozeraní bábkového
divadla, zapojiť sa mohli do bubnového workshopu a mnohých ďalších zaujímavých aktivít. Týmto
podujatím sme nielen umožnili deťom zo sociálne slabých rodín zažiť niečo výnimočné, no zároveň
prostredníctvom verejnej zbierky sme pomohli ďalšej rodine, ktorá mala výzvu na finančnú pomoc
s liečbou pre svoju dcérku zverejnenú na portáli ĽudiaĽuďom.sk.
Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk mal v roku 2016 už druhý rok možnosť zapojiť sa aj do projektu
Školská aktovka, ktorú organizovalo Ministertsvo školstva spolu s Metodicko-pedagogickým centrom.
Zbierkou školských pomôcok sme pomohli mnohým rodinám z darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk,
aby ich deťom pri nástupe do školy v septembri nič nebránilo vo vzdelávaní sa.

Október 2016 bol pre neziskovú organizáciu ĽUDIA ĽUĎOM prelomový. Presne pred piatimi rokmi
totiž spustila ostrý štart darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk. Pri príležitosti piatych narodenín vydala
organizácia knihu ôsmych rozhovorov s príjemcami finančnej pomoci s názvom Ľudia ľuďom – Osem
osudov, ktoré zmenilo dobro. Rozhovory viedli nielen pracovníci organizácie a jej riaditeľ, ale aj tri
novinárky. Na 120 stranách sa čitatelia zoznámia s ôsmymi príbehmi plnými silných emócii a jasným
odkazom – že dobro dokáže zmeniť aj zdanlivo nezvratný osud. Predaj knihy za dobrovoľný príspevok
sa spustil na podujatí, ktoré sa pri príležitosti piatich rokov fungovania darcovského portálu
ĽudiaĽuďom.sk konalo v Divadle Malá scéna. Výťažok z predaja venovala organizácia Tomáškovi,
ktorý mal zverejnenú výzvu na portáli a nutne potreboval rehabilitácie, aby sa raz postavil na vlastné
nožičky. Knihu si záujemcovia mohli vydražiť aj prostredníctvom aukčnej platformy
aukcie.ludialudom.sk.
December už tradične patril projektu Detský čin roka. Už 16. ročník projektu sa konal pod záštitou
prezidenta SR Andreja Kisku. Vďaka darcovskému portálu ĽudiaĽuďom.sk mala aj tento rok široká
verejnosť možnosť hlasovať za veľké skutky detských hrdinov. Nominované činy vo všetkých
kategóriach získali celkom 167 348 hlasov detí z 819 slovenských škôl. V online ankete rozhodla
verejnosť až 23 696 hlasmi o laureátoch Ceny ĽudiaĽuďom.sk. Vstupenky na hokejový zápas HK
Slovanu si odniesli dvaja statoční stredoškoláci, ktorí pomáhali záchranárom pri leteckom nešťastí.
Tesne pred koncom roka pripravila nezisková organizácia ĽUDIA ĽUĎOM pre verejnosť opäť
zaujímavé darčeky vo forme benefičných aukcií. V špeciálnom adventnom kalendári si od začiatku
decembra mohli záujemcovia vydražiť nielen vecné darčeky ale aj nezabudnuteľné zážitky so
známymi osobnosťami, umelcami, hercami či spevákmi. 100% výťažok z aukcií pritom opäť putoval
výzve z darcovského portálu. Vďaka nim dostal Matúško, ktorého zrazilo auto a potrebovla nákladnú
liečbu, šancu uzdraviť sa. Do vianočných aukcií v roku 2016 sa zapojil Majk Spirit, Dominika Cibulková,
skupina Polemic, Barbora Švidraňová, Zuzana Haasová a ďalší.
Špeciálny vianočný darček venovala ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. všetkým svojim priaznivcom aj vo forme
zaujímavých poviedok od spisovateľky Dany Hlavatej. Celý nasledujúci rok tak môžu čitatelia čítať
príbehy so zaujímavými zápletkami zo života od tejto úspešnej spisovateľky na blogovej platforme
blog.ludialudom.sk.

ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV V
NEJ OBSIAHNUTÝCH
Ročná účtovná závierka neziskovej organizácie ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. za rok 2016, teda súvaha, výkaz
ziskov a strát, ako aj prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch neziskovej organizácie ĽUDIA ĽUĎOM,
n. o. za rok 2016, je súčasťou finančnej správy za rok 2016.

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 2016, je súčasťou finančnej správy za rok 2016.

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 2016, je súčasťou finančnej správy za rok 2016.

ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGÁNOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE, KU
KTORÝM DOŠLO V PRIEBEHU ROKA
V priebehu roka 2016 došlo k zmenám v orgánoch neziskovej organizácie. Zo správnej rade bol na
svoju žiadosť odvolaný Mgr. Rastislav Pavlík a na uvoľnené miesto bol zvolený Doc. ThLic. Mgr. Miloš
Lichner, D.Th.

Správna rada






Ing. Juraj Ondriš - predseda
Mgr. Jaroslav Ferianec
Mgr. Martin Holák
Doc. ThLic. Mgr. Miloš Lichner, D.Th.
Mgr. Boris Strečanský

Dozorná rada




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

Riaditeľ
PhDr. Roland Kyška

FINANČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2016
Súvaha

Výkaz ziskov a strát

Poznámky k účtovnej závierke

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 15. 06. 2017 skontrolovala hospodárenie neziskovej
organizácie ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. za rok 2016 a nemá pripomienky k výročnej správe ĽUDIA ĽUĎOM, n.
o. za rok 2016.

