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Úvod
Neinvestičný fond Fórum života n.f. je založený zriaďovacou zmluvou, ktorá je registrovaná na
Obvodnom úrade Bratislava, Reg.č.: OVVS‐18374/213/2012‐NF dňa 28.9.2012.
Účel neinvestičného fondu
Účelom fondu je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného
účelu v oblasti ochrany ľudských práv, ochrany a podpory zdravia a vzdelávania a podpora sociálnych
služieb.
Zameriava sa najmä na:
- finančnú podporu pri organizovaní informačných kampaní v ochrane ľudského života a
rodiny,
- podporu riešení ťažkých životných situácií žien a ich detí, núdznych, chorých, slabých,
- podporu vydavateľskej činnosti, tlač a distribúciu letákov a materiálov zameranú na ochranu
života,
- finančnú podporu rôznych foriem vzdelávania, kurzov, školení, konferencií a seminárov
v oblasti ochrany života a rodiny.

A.

Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k účelu
fondu

Celá činnosť neinvestičného fondu v roku 2013 bola zameraná:
1. Rozdelenie finančných prostriedkov fondu na podporu účelu
2. Organizovanie účasti na medzinárodnej konferencii Od oceánu do oceánu vo Fatime
3. Verejná zbierka, ktorá sa konala od 21. 09. 2013 do 31. 12. 2013
V čase od 5. do 8. apríla 2013 sa konala v Portugalsku vo Fátime medzinárodná konferencia Od
oceánu k oceánu. Organizátorom tejto konferencie bol HLI – medzinárodé združenie. Cieľom bolo
vyhodnotiť medzinárodnú aktivitu putovania czestochovskej ikony od Vladivostoku až po Fatimu.
Ikona v roku 2012 navštívila aj Slovensko. Na konferencii sa zúčastnili – Marcela Dobešová, vedúca
organizačného tímu, Milan Kosec – dokumentarista a fotograf a členovia organizačného tímu na
Slovensku Anna Verešová, Janka Počarovská, Peter Dobeš a Dušan Vereš. Fórum života n. f.
organizačne zabezpečoval účasť zo Slovenska na tejto konferencii.
V čase verejnej zbierky prebehla distribúcia sviečok, plagátov, letáčikov a nálepiek do jednotlivých
farností na Slovensku, pričom sa do zbierky zapojili aj fyzické osoby, školy či rôzne náboženské
predajne. Dobrovoľníci ponúkali materiály v kostoloch, na uliciach, pred cintorínmi, na školách
a iných miestach.
V roku 2013 sme pripravili nový vizuál projektu, ktorý bol súčasťou propagačných materiálov
distribuovaných po celom Slovensku. Bledomodré nálepky na sviečkach znázorňovali nové oficiálne
logo Fóra života – obrysy dospelej a detskej tváre, ktoré znázorňujú intimitu medzi rodičom
a dieťaťom. Tento rok sa do projektu zapojilo vyše 534 miest vo všetkých regiónoch krajiny, čo je
približne rovnaký počet ako minulý rok, a na jeho realizácii spolupracovalo zhruba 1 000
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dobrovoľníkov. Podarilo sa distribuovať vyše 90 000 malých plastových sviečok a približne 2 600
sklenených sviečok, čo je spolu viac než v predchádzajúcom roku (91 773 sviečok). Pomerne veľký
záujem ľudia tento rok prejavili o novinky – sklenené sviečky, na ktorých bolo logo Fóra života a text
„Chýbaš mi každý deň“, ktoré sú trvácnejšie.
K úspešnému konaniu verejnej zbierky formou reklamy prispeli nasledovné média:
 cez webové stránky http://www.vyveska.sk, http://www.forumzivota.sk,
http://pochodzazivot.sk/, www.postoy.sk
 na facebooku
 zaslaním mailu prostredníctvom mailinglistu Fóra žovota o.z.
 cez printové média ‐ Spravodajcu o. z. Fórum života, Katolícke noviny, Slovo, Duchovný
Pastier, Zrno,
 Rádio Lumen, Televízia TV Lux
 Tlačová kancelária KBS
Osoby zodpovedné za konanie verejnej zbierky boli Mgr. Anna Siekelová, Mgr. Jaroslava Gabčová,
Ing. Jozef Jánoš, PhDr. Monika Naďová, Mgr. Magdaléna Mydlová a Elena Miškovičová
Vyúčtovanie zbierky Sviečka za nenarodené deti 2013:
Výnosy zo zbierky
Náklady spojené zo zbierkou:
Čistý výnos zo zbierky:

B.

80 949,06 €
19 211,91 €
61 737,15 €

Ročná účtovná závierka, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok
audítora k ročnej účtovnej závierke, ak vznikla povinnosť jej overenia audítorom

Ročná účtovná závierka k 31.12.2013 tvorí prílohu k tejto výročnej správy, má 11 strán a obsahuje:
1. súvahu
2. výkaz ziskov a strát
3. poznámky
Nevznikla povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.

C.

Prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu

Prehľad o daroch a príspevkov fondu
Dary fyzických osôb
Dary právnických osôb
Príjmy (výnosy) z darov a príspevkov celkom:

Suma v eur
211,04 €
153,83 €
364,87 €
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D.

Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu

Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvod
Peňažné dary fyzických a právnických osôb
Príjmy z verejnej zbierky Sviečka za nenarodené deti
Príjmy z organizovania účasti na konferencii Od oceánu k oceánu
Úroky z peňažných vkladov
Príjmy podľa zdrojov celkom:

E.

Suma v eur
364,87 €
80 949,06 €
2 000,00 €
0,74 €
83 314,67 €

Stav majetku a záväzkov fondu k 31.12.2013

Stav majetku (aktív) a zdrojov krytia majetku (pasív) v ročnej účtovnej závierke k 31.12.2013 v bol
nasledovný:
Strana aktív (v eur)
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
C.ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
AKTIVA celkom
Strana pasív (v eur)
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
Imanie a peňažné fondy
Fondy tvorené zo zisku
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
B. CUDZIE ZDROJE
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové výpomoci a pôžičky
C.ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
Pasíva celkom

2012

2013

0
0
0
0
27 719,76
0
0
0
27 719,76
1 764,43
0
1 764,43

0
0
0
0
32 760,48
0
0
84,40
32 676,08
9 259,68
0
9 259,68

29 484,19
2012
15 054,47
15 054,47
0
0
0
14 429,72
0
0
14 429,72
0
0
29 484,19

42 020,16
2013
31 579,49
31 579,49
0
0
0
10 440,67
650,00
0
9 790,67
0
0
42 020,16

Stav majetku k 31.12.2013:
Stav záväzkov k 31.12.2013:

42 020,16 €
10 440,67 €

Rozdiel (výška fondu) k 31.12.2013:

31 579,49 €
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Výsledok hospodárenia je rozdiel medzi výnosmi a nákladmi. Hospodárenie neinvestičného fondu je
nulové v nasledujúcom členení nákladov a výnosov:

F.

Celkové výdavky v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činnosti fondu
a osobitne výšku výdavkov na správu fondu
Podpora informačných kampaní:
Podpora riešení ťažkých životných situácií:
Podpora vydavateľskej činnosti, tlač a distribúcia:
Podpora vzdelávania, kurzov a školení:

29 188,18 €
5 905,95 €
7 561,20 €
5 306,13 €

Podpora celkom:
Výdavky spojené s organizovaním zbierky:
Celkom činnosť fondu:

47 961,46 €
19 211,91 €
67 173,37 €

Správa fondu:
Celkové výdavky:

G.

1 616,28 €
68 789,65 €

Zmeny vykonané v štatúte a v zložení orgánov, ktoré nastali v hodnotenom období

V hodnotenom období nenastali žiadne zmeny v zložení orgánov neinvestičného fondu.

H.

Ďalšie údaje, ktoré určí správna rada

Správna rada neurčila žiadne ďalšie relevantné údaje, ktoré by bolo potrebné uviesť v rámci výročnej
správy neinvestičného

Bratislava, 31.marec 2014
Jana Počarovská, správkyňa fondu
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