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1.  ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ 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 2017 
 

Odborné semináre :    semináre boli zamerané na aktuálne témy z oblastí zmien a novelizácií 

zákonov, z oblasti školstva a inovácií. 

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. 

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 spolupráci so školami sme realizovali sme vzdelávacie programy  

pre žiakov základných škôl zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti, históriu – od raného 

stredoveku po 19.storočie, environmentálnu výchovu. 
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3.2.  Zapojenosť do projektov  

 

ARWANCOVO BEZ PREDSUDKOV – v tomto roku sme získali grant od Nadácie 

Slovenskej sporiteľne na realizáciu projektu zameraného na podporu ľudských práva slobôd. 

Tento projekt sme realizovali v období apríl až december 2017 v spolupráci 

s dolnokubínskymi základnými školami v celkovom počte 60 účastníkov projektu a 20 

dobrovoľníkov. 

Vytvorením fiktívneho miesta Arwancova sme mladých ľudí učili sledovať, ovplyvňovať a 

poznávať svoje práva a povinnosti. Prostredníctvom workshopov na stretnutiach a tiež na 

dvojdňovom pobyte v neformálnom prostredí s lektormi aj z s Amnesty International sa mladí 

ľudia navzájom spoznávali, navzájom diskutovali a hľadali riešenia. Vo svojom okolí si 

všímali porušovanie ľudských práv. V priebehu projektu zbierali informácie o probléme a 

tieto prezentovali na koncerte pre ľudské práva. Hlavným cieľom projektu bolo zvyšovať 

povedomie mladých ľudí v oblasti ľudských práv a slobôd s rešpektom k odlišnostiam a k 

rôznorodosti. Naplnenie hlavného cieľa pozostávalo z dosiahnutia čiastkových cieľov, 

ktorými boli:  

- oboznámiť mladých ľudí so základnými pojmami v oblasti ľudských práv a slobôd,  

- odstraňovať predsudky a stereotypné myslenie, rasizmus, diskrimináciu, posilňovať sociálnu 

spravodlivosť a náboženskú toleranciu,  

- viesť k rešpektovaniu kultúrnych odlišností, životných štýlov rôznych societ, - naučiť ctiť si 

práva adôstojnosť každého človeka, vštepovať vzájomnú úctu, dať najavo svoju toleranciu, 

pochopenie, 

- aplikovať vedomosti v regionálnom výskume, angažovať sa v regionálnych médiách s 

dôrazom na aspekty multikultúrnej výchovy,  

- monitorovať a analyzovať porušovanie ľudských práv a slobôd v praxi. 

Realizáciou projektu sme poukázali na vážny problém súčasného sveta akým je migrácia, 

rasizmus, diskriminácia, hejtovanie, kyberšikana naučiť ctiť si práva a dôstojnosť každého 

človeka, vštepovať vzájomnú úctu, dať najavo svoju toleranciu, pochopenie. Poskytli sme 

žiakom stretnutie s lektorom Amnesty International, ktorý im ozrejmil základné pojmy z 

oblasti ľudských práv. Spolu viedli besedu o tom aj aké veci zaujímajú žiakov, akú pozornosť 

venujú správam, ktoré dostávajú, odkiaľ čerpajú informácie. Na dvojdňovom pobyte 

absolvovali rôzne techniky sociálnych zručností ako komunikácia, asertívne správanie, 

empatia, hodnoty či heuristické metódy pri riešení problémov. 



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

 

Vo svojich školách zrealizovali aktivity, ktoré boli prezentované na začiatku koncertu na 

záver projektu. 
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SPOZNAJ SVOJ KRAJ - v našom projekte pod názvom  „Spoznaj svoj kraj “  sme si 

za cieľ stanovili vytvoriť priestor pre deti a mládež, postarať sa o ich duševný rozvoj, 

poskytnúť im možnosť prejaviť sa a pripraviť pre nich aktivity, aby svoj voľný čas naplnili 

plnohodnotne.  

Cieľom tohto letného tábora bolo ukázať deťom krásy svojho rodného kraja, svojho 

rodného mesta a regiónu, rozvíjať u  detí vzťah  ku  tradíciám, rozvíjať národné povedomie 

a spoznávať svoju vlasť. Vyplniť  voľný  čas  detí , umožniť im spoznať aj nových kamarátov 

a kamarátky a spoznávať  nové prostredie a miesta putovaním po svojom rodnom kraji 

a regióne a  viesť ich k hrdosti na svoj región a tak rozvíjať národné povedomie. 

Počas otvorenia tábora sa zaviedla hlavná téma tábora na rozvíjanie osobnosti detí . Ďalšie 

programy v tábore boli hry a tvorivé dielne.  Účastníci navštívili ZOO Bojnice, Oravskú 

knižnicu A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne, Oravský hrad v Oravskom Podzámku, pre 

deti sme zorganizovali športový deň. Rôznymi aktivitami– futbalový zápas, cvičenia so 

švihadlami, štafetové preteky, loptové hry si deti overili svoje pohybové  zručnosti 

a schopnosti.  
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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  

 

 

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 3100,00  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 1164,00 
 

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 4264,00 0,05 
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VÝDAVKY Č. r.  
Nezdaňovaná 

činnosť 

Zdaňovaná 

činnosť 

    3 4 

Zásoby 17 647,74 32,50  

Služby 18 3507,35   

Mzdy, poistné a príspevky 19 
 

  

Dary a príspevky iným subjektom 20     

Prevádzková réžia – kancelárske potreby, 

poštovné,  
21 83,00   

Splátky úverov a pôžičiek 22 

  Sociálny fond 23     

Ostatné  

 
24            

 

Výdavky celkom (súčet r. 17 až r. 24) 25 4238,09 32,50 

Rozdiel príjmov a výdavkov (r. 16 - r. 

25) 
26 25,91 -32,43 

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 2,40 25,72  

Ceniny 07     

Priebežné položky (+/-) 08     

Bankové účty 09 723,94  707,14  

Krátkodobé cenné papiere a ostatný krátkodobý finančný 

majetok 
10     

Majetok celkom (súčet r. 01 až r. 10) 11 726,34 732,86 
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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) 17 726,34 732,86 

 

 

 

 

4.3 Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie 

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

2017  neboli žiadne. 

 

ZÁVER 

 

    Rok 2017 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  19.marec 2018                                                        Ing. Lucia Badáňová, PhD.                                                 


