
Fórum života, n.f. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2020 
 
 
 
 
 
 
 

Sídlo neinvestičného fondu Heydukova 2158/14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto 

Dátum vzniku neinvestičného fondu 
28. septembra 2012 Registrácia na Obv. úrade 
Bratislava, Reg.č.: OVVS-18374/213/2012-NF 

Identifikačné číslo organizácie (IČO) 45 739 358     

Zakladateľ neinvestičného fondu 
1. RNDr. Ing. Marcela Dobešová 
2. RNDr. Peter Dobeš 

Správca neinvestičného fondu Ing. Magdaléna Veselská, PhD. 

Správna rada neinvestičného fondu 
1. Ing. Veronika Verešová - predsedníčka 
2. Mgr. LL.M. Silvia Miškovičová – členka 
3. Mgr. Peter Michalov – člen 

 

 
 
 
 
 
 

Bratislava, jún 2021 
 



2 

 

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 2020 bola zameraná: 

1.    Rozdelenie finančných prostriedkov fondu na podporu účelu  

2.    Organizovanie verejnej zbierky s názvom „Sviečka za nenarodené deti 2019“ (SVS-OVS2-

2019/020283), ktorá sa začala 1. októbra 2019 a ukončila 30. júna 2020 , vyúčtovanie zbierky. 

3.  Organizovanie kultúrno-spoločenských akcií za účelom propagácie fondu. 

4.  Organizovanie verejnej zbierky s názvom „Sviečka za nenarodené deti 2020“ (SVS-OVS2-

2020/022101), ktorá sa začala 1. septembra 2020 a po predĺžení bude ukončená 30. júna 

2022. 

Správna rada sa zišla 4x v roku 2019. Obsahom stretnutí boli správa o činnosti a rozhodnutia 

o podpore občianskeho združenia Fórum života na informačné kampane ochrany života, riešenie 

ťažkých životných situácií žien a na vydávanie letákov a vzdelávacích materiálov.  

Verejná zbierka „Sviečka za nenarodené deti“ sa organizuje v zmysle zákona č. 162/2014 o verejných 

zbierkach. Spôsob vykonávania verejnej zbierky je zasielaním príspevkov na účet, predajom 

predmetov – sviečok, predajom vstupeniek na organizované podujatia a zasielaním darcovských SMS 

prostredníctvom Donorsforum (Sviečka 2019/2020/2021). Môže sa vykonávať na celom území 

Slovenska. Predávajú sa dva druhy sviečok(malé plastové a väčšie sklenené) s logom zbierky Sviečka 

za nenarodené deti.  
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V roku 2020 sa konali dve verejné zbierky. Jedna skončila 30.06.2020 a druhá začala 1.9.2020. Táto 

druhá zbierka má v roku 2020 za sebou distribúciu sviečok, plagátov, letáčikov a nálepiek do 

jednotlivých miest na Slovensku, pričom sa do zbierky zapojili aj fyzické osoby, školy či rôzne farnosti.  

VZ „Sviečka za nenarodené deti 2019“ mal najvyšší hrubý výnos za celú históriu realizácie kampane. 

Na druhej strane Sviečka 2020 bola poznačená pandemickou situáciou a uzatvorením kostolov tesne 

pred 2. novembrom, čo znemožnilo predávanie predmetov a výnos bol niečo cez  50% v porovnaní 

s priemernými výnosmi predchádzajúcich kampaní. Vzhľadom na nedosiahnutie stanoveného cieľa, 

bola VZ Sviečka 2020 predĺžená až do 30.6.2022. 

Pre VZ „Sviečka za nenarodené deti 2019“ prebiehala kampaň virtuálnej sviečky organizovaná 

občianskym združením Fórum života, čo vo VZ 2020 poznačenej pandémiou umožnilo priaznivcom 

zakúpenie a zapálenie sviečky on-line.  

V tejto výročnej správe podávame len predbežné výsledky z organizovania druhej verejnej zbierky, 

pretože zbierka bude ukončená až 30. júna 2022. 

K úspešnému konaniu verejnej zbierky formou reklamy prispeli viaceré média.  

Z predbežnej správy verejnej zbierky konanej od 1.10.2019 do 30.06.2020 vyberáme nasledovné 

informácie: 

 

Celkový hrubý výnos zbierky „Sviečka za nenarodené deti 2019“ činí 

113 712,26 Eur (slovom stotrinásť tisíc sedemsto dvanásť eur a dvadsaťšesť centov).  

Obraty (príjmy) na bankovom účte za obdobie od 1.10.2019 do 30.6.2020 boli spolu 

135 979,64 €. Po odpočítaní prijatých finančných prostriedkov za DMS Sviečka 2018 

vo výške spolu 34,56€ a pripočítaní poukázaných výnosov z DMS Sviečka 2019 v 10 

a 11 mesiaci za mesiace 4 až 6/2019 v sume spolu 69,12€ od Fóra donorov, po 

odpočítaní nákladov na predávané predmety v sume 22 301,94€ (NPT = 21 841,92€ 

sviečky+460,02€ nálepky) je suma výnosov VZ vo výške 113 712,26 €, čo tvorí hrubý 

výnos vykonávanej VZ v zmysle rozhodnutia o povolení VZ MVSR. 

Hrubý výnos zbierky zo zasielania príspevkov na osobitný účet vrátane úrokov  činí 

10 Eur.  

Hrubý výnos zbierky z predaja predmetov činí  112 527,22 Eur.  

Hrubý výnos zo zasielaných darcovských SMS je spolu 1 175,04 Eur (NPT na DMS 

boli odpočítané prevádzkovateľom pred pripísaním na účet, korekcia obdobia). 

 
 

B. 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 31.12.2020 tvorí prílohu k tejto výročnej správy a obsahuje: 

1. súvahu 

2. výkaz ziskov a strát  
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3. poznámky  

 

V roku 2020 nevznikla povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. 

 

C. Prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu 

Prehľad o daroch a príspevkov fondu Suma v eur 

Dary fyzických osôb 4 165,24 

Dary právnických osôb 0,00 

Príjmy (výnosy) z darov a príspevkov celkom: 4 165,24 

 

D. Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu  

Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu Suma v eur 

Peňažné dary fyzických a právnických osôb 4 165,24 

Príjmy z verejnej zbierky „Sviečka za nenarodené deti 2019“; “2020“ 61 860,11 

Príspevok na organizovanie kultúrnych podujatí 15,00 

Úroky z peňažných vkladov 0,00 

Príjmy podľa zdrojov celkom: 66 040,35 

 

E. Stav majetku a záväzkov fondu k 31.12.2020 

Stav majetku (aktív) a zdrojov krytia majetku (pasív) v ročnej účtovnej závierke k 31.12.2020 v  bol 
nasledovný: 

 

Strana aktív (v eur) 2020 2019 

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 0,00 0,00 

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý finančný majetok 0,00 0,00 

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 43 320,95 5 383,42 

Zásoby 17 500,00 0,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky 512,03 500,00 

Finančné účty 25 308,92 4 883,42 

C.ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 0,00 9 529,39 

Náklady budúcich období 0,00 9 529,39 

Príjmy budúcich období 0,00 0,00 

AKTIVA celkom 43 320,95 14 912,81 

Strana pasív (v eur) 2020 2019 

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU 15 152,57 35,38 

Imanie a peňažné fondy 15 152,57 35,38 

Fondy tvorené zo zisku 0,00 0,00 
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Stav majetku k 31.12.2020:     43 320,95€ 
Stav záväzkov k 31.12.2020:     28 168,38€ 

Rozdiel (výška fondu) k 31.12.2020:    15 152,57€  

Výsledok hospodárenia je rozdiel medzi výnosmi a nákladmi. Hospodárenie neinvestičného fondu je nulové 
v nasledujúcom členení nákladov a výnosov: 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 0,00 0,00 

B. CUDZIE ZDROJE 28 168,38 14 877,43 

Rezervy  0,00 0,00 

Dlhodobé záväzky 0,00 0,00 

Krátkodobé záväzky 28 168,38 14 877,43 

Bankové výpomoci a pôžičky 0,00 0,00 

C.ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 0,00 0,00  

Pasíva celkom 43 320,95 14 912,81 

Výnosy (v eur) 2020 2019 

Aktivácia vnútroorganizačných služieb 0,00  0,00 

Úroky v banke 0,00  0,00 

Osobitné výnosy 15,00  975,00 

Výnosy z použitia fondu 27 370,28 107 753,86 

Prijaté príspevky od iných organizácií 0,00 300,00 

Prijaté príspevky od fyzických osôb 4 165,24 705,00 

Prijaté príspevky z verejných zbierok 61 860,11 134 683,66 

VÝNOSY celkom 93 410,63 244 417,52 

Náklady (v eur) 2020 2019 

Spotreba materiálu 11 841,64 21 957,41 

Cestovné 240,91 1 708,68 

Ostatné služby 20 530,17 9 356,67 

Mzdové náklady 200,00 4256,00 

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 65,60 1281,30 

Ostatné dane a poplatky 20,00 0,00 

Úroky 0,00 0,00 

Osobitné náklady 0,00 117,07 

Iné ostatné náklady 183,95 208,45 

Tvorba fondov 42 487,47 98 791,94 

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 0,00 1 240,00 

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 17 840,89 105 500 

Daň z príjmov  0,00 0,00 

NÁKLADY celkom 93 410,63 244 417,52 
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F. Celkové výdavky v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činnosti fondu 

a osobitne výšku výdavkov na správu fondu 

 

Podpora FŽ - podpora informačných kampaní      3 359,76€ 

Podpora FŽ - podpora Siete pomoci     14 481,13€ 

Podpora celkom:        17 840,89€ 

 

Výdavky spojené s organizovaním zbierky:                40 899,23€ 

Výdavky spojené s organizovaním akcií:              0,00€ 

Celkom činnosť fondu:                   40 899,23€ 

Prevádzka fondu:                      20,00€ 

Audit, zverejňovanie údajov:               0,00€ 

Celkové výdavky:                  20,00€ 

  

 

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

 

V hodnotenom období nenastali zmeny v zložení orgánov neinvestičného fondu.  

Správna rada v zložení: 

Predseda SR Ing. Veronika Verešová  

Členovia SR:  Mgr. LL. M. Silvia Miškovičová 

  Mgr. Peter Michalov 

Dozorná rada: RNDr. Peter Dobeš  

  RNDr. Ing. Marcela Dobešová  

  Ing. Marián Vereš  

 

H. Ďalšie údaje, ktoré určí správna rada 

 

V Bratislave, 29. júna 2021 

 

 

 

Ing. Magdaléna Veselská, PhD.,  

správkyňa fondu 


