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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.
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PREHĽAD ČINNOSTÍ
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 svojím obyvateľom.
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Celkový systém 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.ĽudiaĽuďom.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 e-aukcie a blogy týkajúce sa konkrétnej výzvy pri nej aj zobrazené.
Platobnú infraštruktúru darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk využíva aj systém
Darujme.ĽudiaĽuďom.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 2017 svoj tretí 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 (spravidla každých 14 dní, k 1. dňu a k 15. dňu v danom mesiaci) sa nakumulované dary
4

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.

Štatistické údaje a zaujímavosti
Vďaka darcovskému portálu ĽudiaĽuďom.sk sme v roku 2017 sprostredkovali dary v hodnote
1 362 712,58 eur, čím sme mohli podať pomocnú ruku stovkám rodín a zaujímavým projektom.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o nárast viac ako 300-tisíc eur. Túto sumu sa nám podarilo
dosiahnuť i vďaka počtu 61 436 darov, ktoré boli prostredníctvom portálu sprostredkované v roku
2017. Je to o 16 percent viac ako v roku 2016, no až o takmer 100 percent oproti roku 2015. Z našich
štatistík vyplýva, že každým rokom si darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk ako nástroj pomoci vyberie viac
darcov.
Pomoc tým, ktorí sú v ťažkej životnej situácii či rôznym mimovládnym organizáciám, by nebola možná
bez dobroprajnosti darcov, ktorými sú ako fyzické, tak i právnické osoby. Kým v roku 2016 poskytlo
podporu ľuďom v núdzi takmer 22-tisíc darcov, v roku 2017 ich počet dosiahol počet 25 278, čo
predstavuje 14-percentný nárast.
Výziev o pomoc, ktoré rezonovali verejnosťou, a prostredníctvom ktorých sa ukázalo, že súdržnosť
ľudí stále existuje, bolo viacero.
Rekordnou bola výzva občianskeho združenia Vagus. Prostredníctvom online kampane získalo od jej
spustenia na pomoc pre ľudí bez domova za menej než 24 hodín 18 000 eur, čo predstavuje viac ako
polovicu potrebnej sumy. Pôvodne finálnu sumu 30 000 eur sa im podarilo vyzbierať za celkovo
neuveriteľných 48 hodín. Prostredníctvom kampane, ktorá začala pred Vianocami, sa podarilo získať
viac ako 58-tisíc, takmer dvojnásobok pôvodnej sumy.
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Aj druhá výzva, ktorá v roku 2017 zomkla štedrých a nápomocných ľudí, sa týkala domova. Tentokrát
jeho záchrany. Po tragickom požiari začiatkom júna 2017 oň prišla v Necpaloch rodina Nemilová. V
rodinnom dome, ktorý vyhorel takmer do tla, bývala slobodná mamička s 5-ročným chlapcom, svojím
otcom a strýkom. Ten pred ohňom, žiaľ, ujsť nestihol. Za mesiac pomohlo rodine Nemilových až 287
darcov. Získanú sumu 6000 eur rodina použila na rekonštrukciu domu, ktorá vďaka podpore
verejnosti mohla začať už mesiac po tragédii.

V roku 2017 poskytli darcovia prostredníctvom portálu priemerne 183 darov denne, a to v celkovej
výške 3730 eur. Darovaná suma sa oproti roku 2016 zvýšila o 830 eur. Jednotlivé čísla sú dôkazom
toho, že darcovský portál považuje za dôveryhodný čoraz väčia skupina obyvateľstva, ktorá ho ako
transparentný nástroj využíva na poskytovanie alebo prijímanie pomoci.
v roku 2017 sa prostredníctvom benefičných elektronických aukcií podarilo v prospech výziev
z darcovského portálu Ľudiaľuďom.sk získať 2058 eur, a to vďaka 459 aukciám. Tie môžu vyhlasovať
samotní príjemcovia, alebo aukciu v ich prospech zorganizuje tretia osoba. Najvyšším podaním
v aukcii bola suma 150 eur za fotografiu Alexa a jeho terapeutickej psej pomocníčky Riany. Víťažok
z aukcie v plnej výške putoval na skvalitnenie výcviku psích terapeutov, ktoré zabezpečuje občianske
združenie K-7 Psovodi - záchranári Slovenskej republiky. Jedenásť je číslo najvyššieho počtu podaní
v jednej aukcii. Týkalo sa kulinárskeho zážitku kulinársky zážitok – ochutnávky 5-chodového tasting
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menu od šéfkuchára Tomáša Opletala v hoteli Sheraton. Aukcia bola súčasťou projektu, o ktorom
píšeme aj ďalej, v časti Významné projekty a partnerstvá, konkrétne na strane číslo 10.
Najmladší projekt z dieľne ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. Kamoši z webu pomohol za tri roky fungovania
spolu 40 deťom zo sociálne slabých skupín a vylúčených spoločenstiev, a to sumou vo výške 7 513 €.
Vďaka darom od darcov dostali mladí talentovaní a nádejní umelci šancu zdokonaľovať sa, vzdelávať
sa, rozvíjať svoj talent a pracovať na sebe.

Za sedem 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).
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VÝZNAMNÉ PROJEKTY A PARTNERSTVÁ
Stali sme sa partnerom projektu RockKids
V marci sa v Dome kultúry Ružinov konal koncert, ktorého hlavnými interpretmi boli absolventi a žiaci
Základnej umeleckej škole na Exnárovej ulici v Bratislave. Učitelia Martin Vasil a Matúš Plavec sa pred
10. rokmi rozhodli, že aj na Základnej umeleckej škole sa deti okrem vážnej hudby môžu dostať aj k
modernému umeniu a naučiť sa hrať a spievať hity, ktoré počujú z rádia. Takto prilákali veľa
talentovaných detí a vytvorili projekt RocKids, ktorý svojou jedinečnosťou prerastá brány školy a
stmeľuje generácie svojich odchovancov, priaznivcov kvalitnej hudby a profesionálnych hudobníkov.
Na to, aby sa výročný koncert projektu RocKids mohol uskutočniť sa muselo spojiť veľa dobrých ľudí,
ktorí sa s organizáciou rozhodli pomôcť. Výnimkou nebol ani darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk, vďaka
ktorému mohla talentované deti podporiť i verejnosť, a to prostredníctvom výzvy určenej na prípravu
a organizáciu koncertu.
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2. ročník ULTRALANOVKY
ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. sa v apríli 2017 stalo súčasťou druhého ročníka unikátneho bežeckého projektu
s názvom UltraLanovka, ktorý získal ocenenie Bežecký čin roka 2016. 24- hodinový bežecký projekt na
pomoc detskému mobilnému hospicu Plamienok bolo možné podporiť prostredníctvom darcovského
portálu ĽudiaĽuďom.sk. Na našej platforme sme dali priestor tým, ktorí sa nemohli osobne na behu
zúčastniť, no aj napriek tomu chceli Plamienku pomôcť. Mohli tak urobiť zaslaním daru v ľubovoľnej
výške na výzvu Plamienka na portáli ĽudiaĽuďom.sk.
Pomôcť bolo možné aj tak, že sa verejnosť povozila na lanovke medzi Kolibou a Snežienkou, ktorá v
ten deň premávala bezplatne. Najazdené kilometre sa započítali do výzvy, ktorú vyhlásili ultrabežci
tým, čo nebežia.
Druhý ročník priniesol organizácii Plamienok finančnú podporu vo výške 11 322,57 eur, a to i vďaka
spolupráci s naším portálom.
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Benefičné aukcie na pomoc Víťkovi
Hotel Sheraton Bratislava a darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk sa spojili pre dobrú vec. Vďaka
benefičným aukciám sme spoločne pomohli Víťkovi, ktorý po prekonanom zápale mozgu bojuje s
diagnózou detská mozgová obrna a potrebuje pravidelné rehabilitácie.
Personál hotela Sheraton Bratislava sa rozhodol, že Víťkovi pomôže. Prostredníctvom elektronických
benefičných aukcií na aukčnej platforme darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk dali Víťkovi možnosť
absolvovať ďalšiu liečbu. Dražili sa zaujímavé zážitkové vouchre na raňajky, koktaily, kulinársky
zážitok, pobyt v hoteli a tiež dva vstupy do hotelového ZION SPA.
Do aukcií bolo možné zapojiť aj cez mobilnú aplikáciu darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk, ktorú si
zadarmo stiahnete cez Google Play či App Store.
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SPOLU SVETOM II.
V polovici augusta sa v areáli Divokej vody v bratislavskej mestskej časti Čunovo konal druhý ročník
akcie pre verejnosť i príjemcov pomoci poskytovanej prostredníctvom portálu ĽudiaĽuďom.sk.
Účastníci mohli okrem spoznávania krajín, vyrábania zaujímavých predmetov, hrania
medzinárodných hier, objavovania nových informácii vyskúšať aj adrenalínové športy. Súčasťou
programu bola i diskusia o možnostiach pomoci v online priestore a nástrahách internetu, ktorý
viedol riaditeľ ĽUDIA ĽUĎOM, n.o. Roland Kyška. Aj keď počasie trošku hnevalo, nenechali sme sa
odradiť a vrcholom detského programu musela byť penová párty. Skvelú atmosféru navodili aj
talentované deti z RocKids, ktoré na záver detského programu zahrali najväčšie hity.
Týmto podujatím sme umožnili deťom zo sociálne znevýhodnených rodín zažiť niečo výnimočné.
Myslíme si, že vzhľadom na ich ťažkú životnú situáciu a zdravotné problémy, ktoré mnohé z nich
prekonali, si takýto zážitok zaslúžili zažiť.
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Detský čin roka
17. ročník projektu sa konal pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku. Reálne
príbehy detí o dobre vedia mimoriadne silno inšpirovať aj dospelých. Svedčí o tom i pozoruhodný
záujem verejnosti, v tomto ročníku získali jednotlivé detské skutky spolu takmer 50-tisíc hlasov v
online ankete a 6000 zdieľaní na Facebooku. V októbri OZ Detský čin roka zaslalo do približne 2 200
škôl na Slovensku pedagogický materiál s nominovanymi skutkami. Vybrané príbehy detí čítali deti s
učiteľmi na hodinách etickej výchovy, slovenskeho jazyka či v školskom klube a rozprávali sa o
hodnotách, ktoré príbehy prinášajú. Deti dávali hlasy skutkom, ktoré považovali za najcennejšie. 46
720 detí zo 774 slovenských škôl tak rozhodlo, ktoré skutky získali ocenenie v jednotlivých
kategóriách.
Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk participuje na Detskom čine roka už 5 rokov, a to prostredníctvom
on-line ankety pre dospelých.
Víťazkou online hlasovania, ktoré sprostredkovával darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk, sa stala 7 –
ročná Kristínka Liptáková. Tá, i napriek svojmu zrakovému postihnutiu, pomáha všetkým okolo seba a
pre mnohých je svojím entuziazmom silnou inšpiráciou. Ako o nej povedala Jana Kadášová, jej pani
učiteľka: “Zdraví ľudia vidia očami, ale naša Kristínka vidí srdcom.” Cenu ĽudiaĽuďom, víkendový
pobyt pre Kristínku a jej rodinu, venoval Village resort Hanuliak.
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Vianočná benefičná kampaň
Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk spustil vianočnú kampaň s knihami od slovenských autorov, na
ktorej participoval spolu s vydavateľstvom SLOVART. Zapojiť sa do benefičných aukcií a vydražiť si
niektorú zo zaujímavých knižiek mohla verejnosť online, prostredníctvom stránky
advent.ludialudom.sk. Rovnakú knihu, akú si dražiteľ vydražil, získalo aj konkrétne dieťa či dospelý z
darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk. Celý výťažok z aukcie zároveň putoval na podporu liečby,
rehabilitácií či plnenia snov ľudí, ktorí sú v ťažkej životnej situácii. Ambasádormi vianočnej kampane s
názvom Prečítané Vianoce sa stali moderátor Dado Nagy, autorka Mirka Gúčiková, ako aj spisovateľ a
hudobník Branislav Jobus.
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ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV V NEJ
OBSIAHNUTÝCH
Ročná účtovná závierka neziskovej organizácie ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. za rok 2017, teda súvaha, výkaz
ziskov a strát, ako aj prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch neziskovej organizácie ĽUDIA ĽUĎOM,
n. o. za rok 2017, je súčasťou správy nezávislého audítora z auditu účtovej závierky neziskovej
organizácie ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.

VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
Nachádza sa od strany č.15 tejto výročnej správy.
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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 2017, je súčasťou správy nezávislého audítora z auditu účtovej závierky
neziskovej organizácie ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.

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 2017, je súčasťou správy nezávislého audítora z auditu účtovej závierky
neziskovej organizácie ĽUDIA ĽUĎOM, n.o.

ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGÁNOV NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE, KU
KTORÝM DOŠLO V PRIEBEHU ROKA
V roku 2017 neprišlo ku žiadnym personálnym zmenám v orgánoch neziskovej organizácie.

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

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 29. 06. 2018 skontrolovala hospodárenie neziskovej
organizácie ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. za rok 2017 a nemá pripomienky k výročnej správe ĽUDIA ĽUĎOM, n.
o. za rok 2017.
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