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1.  ZÁKLADNÉ IDENTIFIKA ČNÉ ÚDAJE NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE 

 
 

1.1.  Názov organizácie  : VPV – ARWA, n. o. 
 
1.2.  Sídlo organizácie :    Nemocničná  1948/47/32, 026 01 Dolný Kubín 

1.3.   IČO :    42168791 

1.4.   DIČ :    2022926323 

1.5.   Kontakty  :    0907308433 

        Internetová adresa :     www.vpvarwa.sk 

        Elektronická adresa :  vpvarwa@gmail.com 

1.6.   Zakladatelia :        Mgr. Daša Badáňová   

                                           PaedDr. Mária Dudáková   

1.7.   Dátum vzniku  :    27.11.2009 

1.8.   Registrácia  :   Obvodný úrad Žilina ,  

                                  odbor všeobecnej vnútornej správy,  

                                  ul. Janka Kráľa 4, 010 40  Žilina 

1.9. Registračné číslo  :  OVVS/NO – 14/09 

1.10. Orgány neziskovej organizácie : 

 
           Riaditeľka  :                                 Ing. Lucia Badáňová, PhD. 

           Správna rada:                               PaedDr. Mária Dudáková - predseda 

                                                                Mgr. Daša Badáňová 

                                                                Mgr. Magdaléna Kubisová 

            Revízor   :                                    Ing. Mária Stanovská 
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2. POSLANIE  NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE 

Poskytovanie všeobecne  prospešných služieb v oblasti : 

Vzdelávanie a výchova  všetkých skupín obyvateľstva najmä:  

a) organizovanie konferencií, seminárov, kurzov, vzdelávacích programov 

a školení a tým napomáhať k rekvalifikácii, 

b) zvyšovanie počítačovej gramotnosti vyučovaním práce s informačno-

komunikačnými technológiami,  

c) zvyšovanie jazykovej gramotnosti vyučovaním jazyka anglického, 

nemeckého,  francúzskeho, slovenského, 

d) vzdelávanie detí a mládeže formou doučovacích kurzov matematiky, 

informatiky, 

e) hľadanie, podporovanie a realizovanie nových foriem mimoškolskej 

činnosti,  

 

Nezisková organizácia poskytuje  aj služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, 

najmä:      

a) realizovanie vzdelávacích aktivít a rekvalifikačných kurzov podľa 

požiadaviek a potrieb trhu práce,  

b) zisťovanie schopností a odborných zručností nezamestnaných občanov   

                            prostredníctvom jazykových testov a testov počítačovej gramotnosti so   

                            zreteľom ich využitia na trhu práce,  

c) poskytovanie poradenstva nezamestnaným pri voľbe povolania a výbere 

zamestnania a pomoc pri vzdelávaní v cudzích jazykoch, 

d) tvorba štúdií, koncepcií a analýz v oblasti regionálneho rozvoja 

a zamestnanosti. 
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3. ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE 

 
3.1. Prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku 2016 
 
Odborné semináre :     

� Schválený nový zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z., platný od 18.4.2016 – 

obsahové rozdiely oproti súčasnému stavu 

� Elektronické trhovisko – nové možnosti skončenia zmluvného vzťahu (konflikt záujmov), 

Elektronické trhovisko – zmena v referenciách 

� Elektronické trhovisko – zmena v objednávaní cez Katalóg ponúk, nadlimitné zákazky – 

bežne dostupné tovary a služby 

� Elektronická komunikácia Zákazky podľa s nízkou hodnotou 

� Inovačné funkčné vzdelávanie pre riadiacich zamestnancov škôl a školských zariadení 

Kurzy  – boli zamerané na  pomoc pri vzdelávaní v cudzích jazykoch,  matematike, 

slovenskom jazyku a informatike.  

� Komunikačné zručnosti zamerané  na získanie komunikačných zručností a skúseností 

s verbálnou a neverbálnou komunikáciou. Školenie postavené na metódach neformálneho 

vzdelávania a zážitkového učenia.  Využíva sa pritom mentoring, diskusia, trénovanie 

nových zručností, simulácia a kreatívne hry, simulácie, scénky, praktické príklady, tímové 

aktivity, prezentácia. 

� Zamerali sme sa na individuálnu výučbu a pomoc mladým ľuďom – nezamestnaným, 

ktorým sme poskytovali poradenstvo pri voľbe povolania a výbere zamestnania, pri výbere 

školy , pri výbere rekvalifikačných kurzov, poskytovali sme pomoc pri možnostiach 

ďalšieho štúdia na vysokej škole a ich príprave na prijímacie pohovory. Vychádzali sme 

z potrieb a záujmu účastníkov.  

� Uskutočnili sme s organizáciami teambuildingy zamerané na rôznorodosť práce,  

budovanie tímu, rôzne pohybové a tvorivé aktivity, ktorých hlavným cieľom bolo  

uvedomenie si dôležitosti tímovej spolupráce a potreba prispôsobenia sa kolektívnemu 

rozhodnutiu. 
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Mimoškolská činnosť – športové súťaže a aktivity pre deti a mládež, pre deti so sociálne 

znevýhodneného prostredia zamerané na rozvoj tvorivosti, rozvoj pohybových zručností, 

aktívne vyplnenie voľného času. 

 

Odborné prednášky -  v rámci spolupráce so Základnou  školou  s materskou školou, 

Komenského 279/323 v Dolnom Kubíne, ktorá realizovala projekt „ O čom sníva Zem “  naša 

organizácia uskutočnila prednášky  na témy : Znečistenie životného prostredia, Ako chrániť 

našu zem, Triedenie odpadu.  

V projekte „Zober do rúk loptu a raketu, nie fľašu a cigaretu“ sme zabezpečovali odborné 

prednášky na prevenciu a podporu zdravia so špeciálnou pozornosťou venovanou redukcii 

rizikového správania a averzii voči negatívnym následkom užívania drog. 

 

V rámci odborných prednášok sme sa zamerali aj na predchádzanie a zvládanie agresivity 

a riešenie konfliktov - ako riešiť konflikt v jeho raných etapách  prostredníctvom správnej 

komunikácie. Pri riešení konfliktu je dôležité poznať svoje medze.  Nie je hanba požiadať o 

pomoc. Niekedy je potrebné zapojiť niekoho iného, napríklad niekoho skúsenejšieho. Je lepšie 

požiadať o pomoc, ako vstúpiť do konfliktu a celú situáciu len zhoršiť. 

 

3.2.  Zapojenosť do projektov  
 
O ČOM SNÍVA ZEM? – boli sme partnermi v projekte zameranom na minimalizáciu, 

separovanie, ale aj znovu používanie odpadu. 

Cieľom projektu bolo rozvíjať tvorivosť a kritické myslenie žiakov a prepojiť spoluprácu 

s rodičmi a širšou verejnosťou v oblasti environmentálnej výchovy, vzťah k životnému 

prostrediu a  k vytváraniu trvalých pozitívnych návykov a k zodpovednému vzťahu k prírode. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



VPV – ARWA, n. o., Nemocničná 1948/47-32, 026 01 Dolný Kubín 
 

 
 

3.3.  Spolupráca s partnermi 

� Mesto Dolný Kubín 

� Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní Bratislava 

� Základná škola Petra Škrabáka, Ulica M. Hattalu 2151, Dolný Kubín,  

� Základná škola s materskou školou, Komenského 279/32, Dolný Kubín,  

� Základná škola Janka Matušku, Kohútov sad Dolný Kubín 

� Základná škola Martina Kukučína, Dolný Kubín   

� MsKS Dolný Kubín 

� OZ Štvororlístok pri ZŠ s MŠ Dolný Kubín  

� Školský úrad Námestovo 

� Školský úrad Kysucké Nové Mesto 

 
 
4. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 

 

PRÍJMY Č. r.  Nezdaňovaná 
činnosť 

Zdaňovaná 
činnosť 

    1 2 
Z vkladu zriaďovateľa alebo 
zakladateľa 

01     

Z majetku 02     

Z darov a príspevkov 03   x 

Z členských príspevkov 04   
 

Z podielu zaplatenej dane z príjmov 05 
 

x 

Z verejných zbierok 06 
  

Z úverov a pôžičiek 07 
 

x 

Z dedičstva 08 
 

x 

Z organizovania podujatí 09 1636,00 
 

Z dotácií 10 
  

Z likvidačného zostatku inej účtovnej 
jednotky 

11     

Z predaja majetku 12     

Z poskytovania služieb 13     

Fond prevádzky, údržby a opráv 14     

Ostatné 15   0,06 

Príjmy celkom (súčet r. 01 až r. 15) 16 1636,00 0,05 
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VÝDAVKY Č. r.  
Nezdaňovaná 

činnosť 
Zdaňovaná 
činnosť 

    3 4 

Zásoby 17 131,50    

Služby 18 810,36    

Mzdy, poistné a príspevky 19 
 

  

Dary a príspevky iným subjektom 20     

Prevádzková réžia – kancelárske potreby, 
poštovné,  

21 78,90   

Splátky úverov a pôžičiek 22 

Sociálny fond 23     

Ostatné  
 

24            507,36 110,50 

Výdavky celkom (súčet r. 17 až r. 24) 25 1528,12 110,50 
Rozdiel príjmov a výdavkov (r. 16 - r. 
25) 

26 107,88 -110,45 

Daň z príjmov 27 0,00 0,00  
 
 
4.2 Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie 

           

MAJETOK Č. r.  
Účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

Dlhodobý nehmotný majetok 01     

Dlhodobý hmotný majetok 02     

Dlhodobý finančný majetok 03     

Zásoby 04     

Pohľadávky 05     

Peniaze 06 25,72 60,21  

Ceniny 07     

Priebežné položky (+/-) 08     

Bankové účty 09 707,14  675,22  

Krátkodobé cenné papiere a ostatný krátkodobý finančný 
majetok 10     

Majetok celkom (súčet r. 01 až r. 10) 11 732,86 735,43 
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ZÁVÄZKY Č. r.  
Účtovné 
obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie 

    3 4 

Záväzky 12   
 

z toho: sociálny fond 13     

             fond prevádzky, údržby a opráv 14     

Úvery a pôžičky 15     

Záväzky celkom (súčet r. 12 a r.15) 16 
  

Rozdiel majetku a záväzkov (r. 11 - r.16) 17 732,86 735,43 

 
 
 
 

4.3 Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie 

Zmeny v Zakladacej listine VPV – Arwa, n.o.  a v orgánoch neziskovej organizácie v roku 

2016  neboli žiadne. 

 

ZÁVER 

 

    Rok 2016 bol rok realizácie aktivít v zmysle poslania našej neziskovej organizácie  a v 

ďalšom období chceme realizovať činnosti, ktoré budú rozvíjať ďalšie aktivity podľa druhov 

poskytovaných všeobecne prospešných služieb. 

 

 

 

 

 

 

Dolný Kubín  17.marec 2017                                                        Ing. Lucia Badáňová, PhD.                                                


