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PRÍHOVOR
PRÍHOVORRIADITEĽA
RIADITEĽA
Odcudzili nás technológie, alebo skôr – odcudzili sme sa vďaka technológiám
navzájom? Túto hypotézu počúvame už roky a ťažko sa na takto položenú
otázku hľadá odpoveď. Ľudstvo prešlo tisícročiami a každé zajtra vždy vyzeralo
inak ako včera. Opustili sme našu prehistorickú polohu lovcov a zberačov, aby
sme najprv vymysleli poľnohospodárstvo a neskôr aj priemysel. Začali sme sa
sťahovať za prácou ďaleko od našich rodičov, z našich rodísk. Čím viac sa
zjednodušuje cestovanie, ale aj doprava tovaru, tým viac sa zmenšuje náš svet.
Ten svet, ktorý je dnes prepojený telekomunikačnými sieťami a vďaka nim sa spájame on-line s takmer
kýmkoľvek a kdekoľvek. Napriek tomu máme pocit, že sme s našimi blízkymi menej, než by sme mali
byť. Že nás technológie odťahujú od skutočného sveta. Možno to tak ale úplne nie je.
Vraj v priemere trávime denne 50 minút na sociálnych sieťach. Nie je to veru málo, ak ich vnímame len
ako nástenku, na ktorej si ľudia vymieňajú informácie o tom, kto čo zjedol na večeru, kde aktuálne prší
a komu vykvitol nový muškát na okne. V skutočnosti sa ale sociálne siete stávajú dôležitým zdrojom
informácií. Až 60 % návštevníkov na ĽudiaĽuďom.sk prichádza z Facebooku, ktorý je stále
najobľúbenejšou sieťou na Slovensku. Nemalá časť z nich sú darcovia, ktorí sa na základe informácií od
niekoho zo svojich známych dozvedeli o výzve na pomoc inému človeku. Nikdy by sa tak nestalo, nebyť
potreby a ochoty ľudí zdieľať neľahké osudy iných. Každé zdieľanie takto pomáha a tlačí zdieľanú výzvu
k jej úspechu. Aj preto si myslím, že sociálne siete projektom, ako náš darcovský portál, významne
pomáhajú.
Nedávno som si uvedomil, že so svojimi rodičmi či inými členmi rodiny, si už roky menej telefonujeme.
Viac si píšeme a zdieľame fotografie, často i skupinovo, v rôznych komunikačných platformách.
Nemyslím si, že sme menej v kontakte, ako by sme boli bez nich. Proste komunikujeme inak. Naučili
nás to info-komunikačné technológie, tak ako to našich prarodičov kedysi naučil klasický telefón.
A rovnako sa zmenil aj spôsob, akým pomáhame iným. Viac ako 128 tisíc darov v roku 2019 od viac ako
57 tisíc darcov, čo znamená 63-percentný nárast v počte darov a až 80-percentný v počte darcov oproti
predošlému roku, je toho príkladom. ĽudiaĽuďom.sk je už takmer desaťročie platformou, ktorá
pomáha pomáhať a to on-line, alebo ak chcete – na diaľku. Jej úspech ukazuje, že technológie nás
neodcudzili. Len vďaka nim fungujeme inak. Svet sa zmenil a tak ako vždy v histórii ľudstva, aj teraz
sme sa prispôsobili a naučili sa novým zručnostiam.

PhDr. Roland Kyška, Ph. D.
riaditeľ ĽUDIA ĽUĎOM, n. o.
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ČO
ČOJEJEDARCOVSKÝ
DARCOVSKÝPORTÁL
PORTÁLĽUDIAĽUĎOM.SK
ĽUDIAĽUĎOM.SK

Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk je unikátnym riešením, už ôsmy rok umožňuje ľuďom v
núdzi, hendikepovaným ľuďom, autorom zaujímavých projektov, aktivistom, neziskovým
organizáciám, samosprávam či školám zaregistrovať si tzv. výzvu – žiadosť o pomoc a získať
tak podporovateľov, efektívne s nimi komunikovať a dosiahnuť stanovený cieľ.
Hlavné ciele projektu:
• rozvoj efektívnej filantropie a dobročinnosti,
•

zvyšovanie transparentnosti v neziskovom sektore na Slovensku,

•

vytváranie dlhodobých vzťahov medzi darcami a príjemcami finančnej podpory,

•

zvýšenie spoločenského povedomia v oblasti filantropie,

•

skvalitnenie využitia internetového priestoru pre rozvoj filantropie,

•

snaha o odstránenie nedôvery medzi štátom, súkromnoprávnym sektorom
a neziskovou sférou.

Portál je charakteristický vysokou transparentnosťou, prináša zjednodušenie procesu registrácie
a publikovania výzvy, sprehľadnenie finančných tokov a vysokú úroveň kvality kontroly pre
darcov. ĽudiaĽuďom.sk je adresný, darca sa sám rozhodne, ktorú konkrétnu výzvu a v akej sume
si želá podporiť. Finančné prostriedky sú teda prideľované priamo darcami, nie rozdeľované
portálom.
ĽudiaĽuďom.sk sa od podobných projektov zásadne odlišuje funkcionalitou tzv. overenia výzvy.
Overenie vykonáva overovateľ - osoba, ktorá je dostatočne dôveryhodná a je akousi autoritou v
prostredí potenciálnych darcov. 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.
Používateľovi v pozícii darcu portál ĽudiaĽuďom.sk umožňuje:
• prehľadnú databázu výziev fyzických aj právnických osôb,
• jednoduchú orientáciu podľa geografických, alebo tematických kritérií,
• možnosť výberu výzvy na základe ďalších kritérií, akými sú textový, fotografický,
či audiovizuálny obsah výzvy,
• okamžitú možnosť podpory vybranej výzvy prostredníctvom elektronického bankovníctva,
• vygenerovanie darcovskej zmluvy, ktorá ho oprávňuje o. i. aj dožiadať si vyúčtovanie
darovaných prostriedkov od príjemcu,
• možnosť výberu jednej alebo viacerých výziev, pričom si ich navolí ako do „košíka“ a
podporí ich naraz jednou platbou.
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Používateľovi v pozícii príjemcu portál ĽudiaĽuďom.sk umožňuje:
• zaregistrovať si výzvu – žiadosť o podporu a osloviť potenciálnych darcov,
• uverejniť dostatok informácií o sebe alebo o svojom projekte,
• stanoviť si cieľ a pokúsiť sa získať podporovateľov pre jeho naplnenie,
• získať overenie od overovateľa.
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, na začiatku mesiaca a následne v jeho polovici) sú
nakumulované dary zaslané príjemcovi na jeho bankový účet, ktorý uviedol do systému pri
registrácii.
Darujme.sk
Platobnú infraštruktúru darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk využíva aj systém Darujme.sk.
Prostredníctvom samostatných widgetov, platobných nástrojov, umožňuje neziskovým
organizáciám prijímať dary cez svoje webové stránky.
Celú sumu, ktorú sa darca rozhodne venovať v prospech výzvy, dostáva príjemca. Bankové
poplatky, ktoré súvisia s preposielaním darov od darcov k príjemcom hradí organizácia ĽUDIA
ĽUĎOM, n. o.
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ĎALŠIE SAMOSTATNÉ PLATFORMY Z DIELNE ĽUDIAĽUĎOM.SK

Celkový systém darcovského portálu dopĺňajú aj pridružené sekcie, ktoré fungujú ako
samostatné platformy:
•
•
•
•

blogová platforma
elektronické benefičné aukcie
dobrovoľníci
kamoši z webu

BLOG
Má za cieľ zaujať a motivovať existujúcich aj nových návštevníkov nášho webu. Využívajú ho často
samotní príjemcovia, ktorým dáva možnosť poskytnúť viac informácií o svojom osude či výzve,
o nových udalostiach v ich životoch. Ďalšia skupina blogerov zase zverejní svoj blog v prospech
konkrétnej výzvy, na ktorú sa snaží upozorniť tým, že na jeho konci čitateľ nájde odkaz priamo na
konkrétnu výzvu na darcovskom portáli. Blog je teda prostriedkom podpory, možnosťou ako
pútavým spôsobom šíriť výzvu ďalej.
ELEKTRONICKÉ BENEFIČNÉ AUKCIE
Predstavujú výborný spôsob podpory výzvy inou ako finančnou formou, a to dražbou zaujímavého
predmetu, umeleckého diela, služby alebo zážitku. Celá vydražená suma putuje v prospech výzvy
príjemcu. Vďaka vzájomnému prepojeniu celého ekosystému sú e-aukcie a blogy týkajúce sa
konkrétnej výzvy pri nej aj zobrazené.
DOBROVOĽNÍCI
Prostredníctvom tejto platformy majú fyzické aj 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.
KAMOŠI Z WEBU
Projekt vznikol na podporu vzdelávania a rozvoja talentu detí zo sociálne slabých skupín a
vylúčených spoločenstiev, pozostáva z 2 častí. Prvá časť „Veľkí kamoši“ dáva možnosť registrácie
špecifického druhu výzvy, ktorú registruje inštitúcia pracujúca s dieťaťom, tá 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
a pod. Druhá časť „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.

7

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE A ZAUJÍMAVOSTI ZA ROK 2019

Celkový prehľad od vzniku portálu k 31. 12. 2019
Počet darov
Počet darcov
Suma darov (v eur)
Počet výziev

385 069
132 756
8 550 235
4 718

Vďaka darcovskému portálu ĽudiaĽuďom.sk boli v roku 2019 sprostredkované dary v hodnote

2 862 812 eur,

čím sme mohli podať pomocnú ruku stovkám rodín, organizácií a tiež
zaujímavým projektom.
V porovnaní s rokom 2018 ide o nárast viac ako 68 percent a s rokom 2017 je tento nárast viac
ako dvojnásobný.
Pomoc ľuďom, ktorí sú v ťažkej životnej situácii, či rôznym mimovládnym organizáciám, by
nebola možná bez dobroprajnosti darcov, ktorými sú ako fyzické, tak aj právnické osoby. Kým v
roku 2018 poskytlo podporu ľuďom v núdzi viac ako 32 tisíc darcov, v roku 2019 bol

počet

darcov 57 634, čo predstavuje 80-percentný nárast, v porovnaní s rokom 2017 ide dokonca
o viac ako dvojnásobný počet darcov.
V roku 2019 poskytli darcovia prostredníctvom portálu priemerne 352 darov denne vo výške

7 843 eur, čo je o 3 180 eur viac ako v predchádzajúcom roku. Darovaná suma sa oproti roku
2017 zvýšila o 4 109 eur.
Dôležitým odkazom roku 2019 je
obrovská štedrosť a ochota ľudí
pomáhať tým, ktorí to potrebujú.
Dôkazom toho bolo, že suma
sprostredkovaných darov prekročila
miliónové hranice hneď niekoľkokrát.
Začiatkom roka 2019 to bola hranica 6
miliónov, v júli 7 miliónov a v decembri
sa k tomu pridal ďalší milión
sprostredkovaných eur. Celkom teda
darcovia cez darcovský portál pomohli

Rast sumy sprostredkovaných darov
v miliónoch eur za obdobie 2010 - 2019
9000000
8000000
7000000
6000000

5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

sumou vyššou ako 8,5 milióna eur.
Dosiahnuté čísla sú dôkazom toho, že darcovský portál považuje za dôveryhodný čoraz väčšia
skupina obyvateľstva, ktorá ho ako transparentný nástroj využíva na poskytovanie alebo
prijímanie pomoci.
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KOMU SME SPROSTREDKOVALI POMOC
V roku 2019 bolo na našom portáli
zaregistrovaných 680 výziev, a to na
pomoc organizáciám či jednotlivcom.
Výzvy jednotlivcov boli podporené
sumou vo výške 1 147 489 eur, výzvy
organizácií sumou 1 715 323 eur.

Rozdelenie celkovej sprostredkovanej sumy za
rok 2019

40%

60%

Jednotlivci
Organizácie

Výziev o pomoc, ktoré rezonovali verejnosťou, a prostredníctvom ktorých sa ukázalo, že súdržnosť
ľudí stále existuje, bolo viac.
Jednou z najvýraznejších bola výzva s názvom „Prísť domov
nemusí byť samozrejmosť“, pomôcť rodinám obetí tragickej
nehody autobusu a povodne z novembra 2019. Tieto udalosti
si vyžiadali 15 obetí a desiatky zranených. Správa o
havarovanom autobuse zasiahla celé Slovensko a zároveň
ukázala obrovskú spolupatričnosť a súcit Slovákov, keď len za
prvý deň sa vyzbieralo viac ako 36 tisíc eur. Za 13 dní, kedy
bola výzva aktívna, ľudí z havarovaného autobusu a obete
povodne podporilo 3 602 darcov sumou viac ako 75 800 eur. Tieto finančné prostriedky boli
prerozdelené medzi pozostalých, aby im tak aspoň čiastočne pomohli zmierniť stratu blízkej osoby.
Verejnosť oslovil aj príbeh Honzu a Martiny, ktorí spolu
bok po boku kráčajú neľahkým životom. Honza totiž
zápasí so smrteľnou chorobou ALS. Lieky na ňu neexistujú,
no je tu možnosť absolvovať aplikáciu kmeňových buniek,
či podstúpiť testovanie nových metód liečby v rôznych ALS
centrách. Bohužiaľ ani jednu terapiu nie je možné
absolvovať na Slovensku. Mladý pár tak musí riešiť situáciu
v zahraničí, kde sa zrejme budú musieť na určitý čas aj
ubytovať.
Za 7 mesiacov darcovia Honzu podporili sumou viac ako 29 400 eur. Z toho 21 tisíc eur bolo
darovaných len za prvé 3 dni. Darcovia tak Honzovi umožnili spraviť všetko preto, aby priebeh
ochorenia spomalil či dokonca úplne zastavil.
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Najmladší projekt z dielne ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. Kamoši z webu pomohol
za šesť rokov fungovania spolu 59 deťom zo sociálne slabých skupín a
vylúčených spoločenstiev, a to sumou v celkovej výške 12 372 eur.
Darcovia podporili tieto deti v roku 2019 celkovou sumou 1 075 eur a dali
tak možnosť talentovaným, nádejným a cieľavedomým deťom šancu vzdelávať sa, zdokonaľovať a
rozvíjať svoj talent.
V rámci Kamošov z webu bolo zaregistrovaných niekoľko zaujímavých príbehov talentovaných
detí. Za všetky spomenieme príbeh Tona, talentovaného budúceho barbera, ktorý potrebuje
kvalitné barberské pomôcky, aby mohol svoje schopnosti zveľaďovať. Za lepšou budúcnosťou si
ide aj Janka, ktorá sa rozhodla pre štúdium angličtiny a nemčiny pre európske inštitúcie a
ekonomiku na Filozofickej fakulte v Košiciach.

V roku 2019 sa prostredníctvom benefičných elektronických aukcií
podarilo v prospech výziev z portálu ĽudiaĽuďom.sk získať 1 143,50
eur. Za celú dobu existencie aukčnej platformy darcovského portálu
ĽudiaĽuďom.sk až do konca roku 2019, bolo prostredníctvom aukcií
vydražených 45 366 eur na pomoc jednotlivcom a organizáciám. Aukcie môžu vyhlasovať samotní
príjemcovia, alebo aukciu v ich prospech zorganizuje tretia osoba.
Najvyšším podaním v roku 2019 bola suma 50 eur, ktorá sa objavila
hneď pri dvoch rôznych aukciách. Prvou bola aukcia s názvom
„Pomáhame Lenke“, v ktorej si záujemcovia mohli vydražiť autorskú
akvarelovú maľbu. Výťažok putoval v prospech Lenky, ktorá trpí
vážnym onkologickým ochorením, no svoje ťažkosti zvláda s veľkou
pokorou a otvorenou mysľou:

Druhou bola aukcia s názvom „Ručne maľovaná kresba do detskej izby“.
Dražiteľ, ktorý podal víťazné podanie, získal autorskú maľbu
vysokoškolsky vyštudovanej maliarky do detskej izby. Výťažok putoval na
delfinoterapie pre Romanka s autizmom.

Za osem 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
NAJKRAJŠÍ HLAS
28. októbra 2019 sa šesť najpočúvanejších komerčných slovenských rádií spojilo pre dobrú vec
a rozbehlo projekt Najkrajší hlas. V spolupráci s darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk a
občianskym združením malíček sa rozhodli pomôcť najkrehkejším z nás – predčasniatkam, pre
ktoré je hlas ich mamy tým najkrajším hlasom. Cieľom projektu bolo zakúpenie 30 vyhrievaných
postieľok do šiestich perinatologických centier, ktoré dokážu skrátiť deťom pobyt v inkubátore aj
o niekoľko týždňov.
V priemere máme na Slovensku ročne 55 000 pôrodov – z toho 10 % pred termínom. Každé 10.
dieťa potrebuje zvýšenú starostlivosť v dôsledku predčasného pôrodu a nízkej pôrodnej
hmotnosti.
V priebehu mesiaca sa podarilo vyzbierať na pomoc týmto deťom viac než 69 tisíc eur. Projekt
podporilo viac ako 4 tisíc darcov, vďaka ktorým mohlo byť odovzdaných všetkých 30 postieľok.
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DETSKÝ ČIN ROKA

19. ročník projektu sa konal pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky a portál ĽudiaĽuďom.sk bol už po siedmykrát jeho partnerom. Na svete sa
deje množstvo dobra. Každoročne nás o tom presviedčajú láskavé a nápomocné skutky detí z
celého Slovenska. Projekt Detský čin roka je ľudskou výzvou svetu. V online ankete bolo v roku
2019 odovzdaných viac ako 89 tisíc hlasov. Skutok s najvyšším počtom hlasov je odmenený
Cenou ĽudiaĽuďom.sk.
V prvej etape projektu občianske združenie Detský čin roka motivovalo deti k robeniu dobrých
skutkov a vyzvalo ich i verejnosť k zaslaniu príbehov o detských dobrých skutkoch. Písali deti,
učitelia, rodičia i neznámi ľudia, ktorým deti pomohli. Dobré skutky vykonali deti z 77 slovenských
škôl. Nominovaných komisiou bolo 35 príbehov.
V decembri prebehlo slávnostné odovzdávanie cien, počas, ktorého bolo odmenených 8 príbehov
detí, ktoré neváhali a podali pomocnú ruku tam, kde bola potrebná.
V online ankete s celkovým počtom 16 618 hlasov zvíťazili a Cenu ĽudiaĽuďom.sk získali žiaci 3.
triedy ZŠ Nemocničná v Považskej Bystrici, ktorí sa rozhodli predajom svojich výrobkov z
prírodnin, podporiť deti so zdravotnými ťažkosťami. Cenu pre celú triedu venovalo knižné
nakladateľstvo Albatros Media.
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CYKLISTI PROSTREDNÍCTVOM CONTINENTALU POMOHLI RADOMÍROVI SPLNIŤ SEN
24. júna 2019 sa „Bicykluj pre charitu“ stalo heslom cykloeventu, ktorý sa uskutočnil na Bielom Kríži
v Bratislave. Nešlo o žiadne cyklistické preteky. Práve naopak, nikto nič netušil, nesúťažil a aj tak sa
všetkým, ktorí bicyklovali, podarilo istým spôsobom vyhrať. Celá akcia bola príjemným prekvapením
pre všetkých náhodných cyklistov.
Continental vybudoval na Bielom Kríži 100-metrový úsek, ktorý pripomínal cieľovú rovinku ako na
pretekoch Tour de France. Za každého cyklistu, ktorý prešiel spomínaným úsekom, Continental prispel
dve eurá do zbierky na pomoc pri splnení sna nádejnému paralympionikovi Radomírovi Pacákovi.
Keď mal Radomír rok, ošetrujúci neurológ rodičom oznámil, že nikdy nebude chodiť. Aj napriek
nepriazni osudu sa Radomír nikdy nevzdal. Vďaka fyzioterapii, kúpeľným liečbam a najmä jeho
motivácii k športu si v roku 2018 vybojoval 8. miesto na Majstrovstvách Európy v para plávaní.
Nič netušiaci cyklisti tak prostredníctvom firmy Continental pomohli Radomírovi ku kúpe nového
handbiku sumu 1902 eur.
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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 2019, teda súvaha,
výkaz ziskov a strát, ako aj prehľad o daroch, príspevkoch a príjmoch neziskovej organizácie ĽUDIA
ĽUĎOM, n. o. za rok 2019, je súčasťou správy nezávislého audítora z auditu účtovej závierky
neziskovej organizácie ĽUDIA ĽUĎOM, n. o.
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO 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 2019, 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 2019, 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 2019 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.: +421 950 505 050
Dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 10. 7. 2020 skontrolovala hospodárenie neziskovej
organizácie ĽUDIA ĽUĎOM, n. o. za rok 2019 a nemá pripomienky k výročnej správe ĽUDIA
ĽUĎOM, n. o. za rok 2019.
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