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Nadácia Petra Dvorského HARMONY je nezávislá organizácia so 

špeciálnym zameraním na komplexnú starostlivosť o zdravotne postihnuté deti a mládež.  

  

Vznikla v roku 1991 za účelom zriadenia a prevádzkovania činností Rehabilitačného centra 

pre zdravotne postihnuté  deti. Iniciátormi a zriaďovateľmi centra sa stali manželia Dvorskí.  

Centrum pôsobí v bývalej budove detských jasieľ, v mestskej časti Bratislava – Dúbravka, na 

Kudlákovej ulici č. 2, ktorú Rada miestneho zastupiteľstva poskytla  na tieto účely . 

 

Poskytujeme starostlivosť deťom s  ortopedickými, neurologickými  a traumatologickými 

diagnózami, vrodenými vývojovými poruchami, ale veľkú časť pacientov  tohto  centra tvoria deti 

s poškodením centrálneho nervového systému (CNS) - s detskou mozgovou obrnou. 

Toto ochorenie postihuje pohybový vývoj a v rôznom rozsahu aj psychiku dieťaťa. Vonkajším 

prejavom je postihnutie  pohybového aparátu až po úplnú bezvládnosť. Takto postihnuté dieťa 

bez pravidelného cvičenia nedokáže vykonávať základné pohyby. 

 

 Od vzniku Nadácie sú jej hlavnými prioritami : 

-    podpora zdravotnej starostlivosti  Rehabilitačného centra Harmony, n.o. 

- sociálny program pre pacientov Rehabilitačného centra Harmony, n.o. – poskytovanie 

rehabilitačných služieb pre pacientov . 

  

Hlavnou činnosťou nadácie HARMONY je poskytovanie sociálnych služieb, väčšinou formou 

rehabilitačných pobytov  v našom zariadení a tým umožniť väčšiu dostupnosť rehabilitácie deťom s 

rôznymi pohybovými  problémami z celého Slovenska. 

 

V priestoroch nadácie sa nachádza 7 izieb s možnosťou ubytovania pre cca. 20 osôb (ide 

prevažne o matky s deťmi vo veku od 0 – 18 r. ), kuchynka, spoločenská miestnosť, miestnosť na 

individuálnu rehabilitáciu a sociálne zariadenia.  Do všetkých miestností je bezbariérový prístup. 
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a) prehľad činností v roku 2009 
  

Aj v roku 2009 bolo hlavnou činnosťou nadácie HARMONY poskytovanie sociálnych 

služieb, väčšinou formou rehabilitačných pobytov  v našom zariadení. Naďalej  sme sa 

snažili umožniť väčšiu dostupnosť prístroja  Lokomat a ostatnej rehabilitácie deťom s 

rôznymi pohybovými  problémami z celého Slovenska. 

 V roku 2009 využilo sociálne služby nášho zariadenia 64  malých klientov s rodičmi  

(čo je oproti roku 2008 nárast o 11 klientov).  Služby sme poskytli 33 novým klientom a 31 

klientom stabilným, ktorí nás navštevujú  pravidelne niekoľko rokov.  Z toho bolo 37 klientov 

na jednom rehabilitačnom pobyte, 18 klientov na dvoch rehabilitačných pobytoch, 6 klientov 

na troch rehabilitačných pobytoch, 3 klienti na štyroch rehabilitačných pobytoch.  Dĺžka 

pobytov je  priemerne od jedného týždňa po jeden mesiac. 

 Zároveň nadácia pokračovala vo vedení účtov  pre rodičov zdravotne postihnutých 

detí s diagnózou detská mozgová obrna. Z účtu sú preplácané liečebné náklady, ktoré nie 

sú hradené zdravotnými poisťovňami. 

 V roku 2009 sme zároveň zahájili spoluprácu s Britskou obchodnou komorou na 

charitatívnych projektoch, z ktorých finančný výťažok  bol a bude  venovaný pre potreby 

Nadácie Harmony a na jej sociálny program. 

 

b) ročná účtovná závierka za rok 2009 zhodnotenie základných 
údajov  účtovnej závierky a výrok audítora k ročnej účtovnej 
závierke 
 
 
 Nadácii Harmony sa aj v roku 2009 podarilo naplniť hlavné ciele v oblasti zdravotnej 

a sociálnej. 

 Naďalej sa vytvárali podmienky pre liečbu pacientov. Táto činnosť spája sociálny aj 

zdravotný cieľ, nakoľko z týchto prostriedkov sú uhrádzané liečebné náklady, ktoré 

zdravotné poisťovne pacientom nepreplácajú. 

V sociálnom programe nadácie  - v poskytovaní rehabilitačných služieb pacientom sa 

nám darí pokračovať.  K tomuto účelu sú zamestnaní traja zamestnanci  a títo zabezpečujú 

servis pre  deti s rodičmi 24 hodín počas pracovného týždňa. 

Účtovná závierka nadácie za rok 2009 bola overená audítorom a audítorská správa 

a účtovná závierka je neoddeliteľnou prílohou tejto výročnej správy. 
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c) prehľad  príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu v EUR 
 

Príjmy  Nadácie:  
 

 Výnosy spolu 23 947,58 
            Z toho :  
1 Tržby z predaja služieb 8 600,00 
2 Kurzové zisky z prechodu na euro 0,01 
3 Prijaté dary 3 532,94 
4 Kreditný úrok 53,71 
5 Prijaté príspevky od PO 3 742,00 
6 Prijaté príspevky od FO 249,84 
7 Prijaté príspevky na deti 600 
8 Príspevky z podielu zapl. Dane 

(časovo nerozlišované – použité v celom rozsahu v r. 2009) 
6 144,08 

9 Prijaté príspevky z verejných zbierok 1 025,00 
 

3. Prijaté dary 
  

Saga Trade 3 532,94 
SPOLU 3 532,94 

 
5. Prijaté príspevky od PO 

 
Humanitná spoločnosť 2 332,00 
Britská obchodná komora 1 410,00 
SPOLU 3 742,00 

 
6. Prijaté príspevky  od FO 

 
Adam Prášek 10,00 
Prášek Peter 200,00 
Spoter Peter 39,84 
SPOLU 249,84 

 
 

7. Prijaté príspevky  na deti 
 

Deti Dunaja 300,00 
Žiak 300,00 

SPOLU 600 
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8. Príspevky z podielu zaplatenej dane 
                                                

 
Použité na :  
Sociálny program nadácie 6144,08 
(časovo nerozlišované – použité v celom rozsahu v r. 2009  
SPOLU 6 144,08 

   
9. Príspevky z verejných zbierok  
 

VZ – Britská obchodná komora 1025,00 
SPOLU 1 025,00 

 
d) prehľad  o darcoch Nadácie 

 
Finančné dary, príspevky od právnických osôb a fyzických osôb a verejná zbierka 
 
 

Darca Suma eur Dátum 
Sága Trade s.r.o. 3 532,94 10.2.2009 
Humanitná spoločnosť 2 332,00 20.3.2009 
Britská obchodná komora 1 410,00 December 2009 
Spoter Peter 39,84 2009 
Prášek Peter 200 17.6.2009 
Prášek Adam 10 16.12.2009 
Jozef Žiak 300 2.10.2009 
Deti Dunaja 300 30.4.2009 
Verejná zbierka 1 025,00 December 2009 
   
Spolu: 9 149,78  

 
 
Z toho :  
 

Finančné dary a príspevky od právnických a fyzických osôb určené pre 
jednotlivých pacientov 

 
 

Darca Suma eur Dátum klient 
Jozef Žiak 300,00 2.10.2009 Martin Žiak 
Deti Dunaja 300,00 30.4.2009 Martin Žiak 
    
    
Spolu 600,00   
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e) Prehľad o FO a PO, ktorým nadácia poskytla prostriedky na 
verejnoprospešný účel, na ktorý bola nadácia založená 
a informácia, akým spôsobom sa tieto prostriedky použili 
 

Účel Suma eur klient 
Finančný príspevok 1 660,00 Fakultná nemocnica Trnava 
Liečebné náklady 940,00 Juraj Roháčik 
Spolu 2 600,00  

 
 

f) Celkové náklady v členení na náklady podľa jednotlivých 
druhov činností nadácie a osobitne výška nákladov na správu 
nadácie vrátane rozhodnutia správnej rady podľa § 28 ods.1 
a v členení podľa § 28 ods.2 a 3 
 
 

 Náklady  nadácie spolu v eur 63 445,18 
1 Výdavky na liečebné náklady  zdravotne postihnutých detí 2 600,00 
2 Výdavky na správu nadácie 60 845,18 
 a) ochrana a zhodnotenie 0,00 
 b) propagácia verejnoprospešného účelu 709,24 
 c) prevádzka nadácie 60 135,94 
 - drobný hmotný majetok  314,00 
 - kancelársky materiál a literatúra 250,72 
 - čistiace prostriedky 122,49 
 - materiál - prevádzka 70,50 
 - spotreba energie 5 647,00 
 - opravy a udržiavanie  316,91 
 - telefón, pošta, internet 552,75 
 - náklady na reprezentáciu 10,01 
 - čistiareň, žehlenie 742,02 
 - ostatné služby 1 967,05 
 - drobný nehmotný majetok 16,32 
 d) odmena za výkon funkcie správcu 4 417,50 
 e) náhrady výdavkov podľa osobit. predpisu                                  0,00 
 f) mzdové náklady  ( mzdy a odvody do SP a ZP)               16 236,98 
 g) iné náklady na ostatné činnosti spojené 

s prevádzkou nadácie 
0,00 

4 Služby - budova  248,12 
5 Odpisy 27 484,00 
6 Kurzové rozdiely, dane a bankové poplatky   641,64 
7 Zákonné sociálne náklady (tvorba SF, SL) 1 097,93 
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g)  Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov 

v hodnotenom období boli nasledovné : 
 
 

a.) článok IX,- Členovia orgánov, bod 2. - zmena správcu 
 
Dňom 31.12.2008 bol na základe Zák. č.34/2002 Z.Z. o nadáciách p. Roman Vokoun 

odvolaný z výkonu funkcie správcu nadácie. Správna rada  na svojom zasadnutí dňa 

25.2.2009  zvolila nového  správcu nadácie -  Mgr. Denisu Vidovú, s účinnosťou od 

16.3.2009.  

Dňa 26.3.2009 bola táto zmena oznámená MV SR, a bolo požiadané o zápis zmeny 

v nadačnej listine. 

 

b.) článok V  - Hodnota nadačného imania 
článok VI – Hodnota a predmet majetkového vkladu 

 
 Dňom 1.1.2009  prišlo na území SR k zmene oficiálnej meny zo slovenskej koruny na 

euro. Vzhľadom na túto skutočnosť správna rada žiadala o zápis zmeny  hodnoty 

nadačného imania  v nadačnej listine, ktorá je  zároveň  aj  peňažným  vkladom  vytvoreným  

nadáciou  v  súlade  s  §42  ods.1 Zák. 34/2002 Z.z. 

Dňa 15.4. 2009 bola táto zmena oznámená MV SR, a bolo požiadané o zápis zmeny 

v nadačnej listine. 

 
c.) článok III - Verejnoprospešný účel nadácie 

 
Po zvážení všetkých dostupných možností podpory zdravotnej a sociálnej starostlivosti 

zdravotne postihnutých dedí sa správna rada rozhodla rozšíriť verejnoprospešný účel 

nadácie o nasledujúcu činnosť : 

4. Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí včítane edičnej činnosti 

Možnosť rozšírenia je v súlade so zákonom 34/2002 Z.z. § 29, kedy finančné 

prostriedky získané takouto činnosťou budú použité  na plnenie ďalšieho sociálneho a 

humanitného účelu nadácie. 

Dňa 4.12. 2009 bola táto zmena oznámená MV SR, a bolo požiadané o zápis zmeny 

v nadačnej listine. 
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Správna rada Nadácie Petra Dvorského HARMONY v roku 2009 
 
Správna rada:  Peter Dvorský - prezident 

    Marta Dvorská 

    Alojz Halás  

Revízor:   Marta Zemanová 

Správca:   Mgr. Denisa Vidová 

Sídlo:    Kudlákova 2, 841 01 Bratislava 

IČO:     17323452 

DIČ:    2021365291 

Telefón/ fax   02/64461164 

Bankové spojenie:  ČSOB :  

   584745953/7500 prevádzkový účet 

    

    Tatra banka : 

 2667455037/1100 prevádzkový účet 

                          3023455263/1100 termínový účet 

                           

V roku 2009 boli zrušené nasledovné účty : 
   ČSOB :     583421703/7500  

    602032843/7500  

           Tatra banka :   266545009/1100  

 

 
 

    h)  Odmeny za výkon správcu       
      

Boli odsúhlasené správnou radou nadácie. 
 
 
 
    i)  Prehľad o nadačných fondoch 
     

 Nadačný fond v roku 2009 nebol vytvorený. 
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j) Ďalšie údaje 
 

     Plán činnosti nadácie na rok 2010 
 

Základnou úlohou Nadácie v roku 2010  bude podobne ako v predchádzajúcich 

rokoch podporovať existujúci sociálny program a podieľať sa na jeho ďalšom rozširovaní. 

Zároveň bude pokračovať spolupráca s  Rehabilitačným centrom Harmony n.o.  Našou 

snahou je  aj naďalej poskytovať sociálne služby spojené s liečebným pobytom pre 

mimobratislavských pacientov, udržať  a zvyšovať doterajší štandard poskytovaných služieb.   

V roku 2009 sa rozbehla charitatívna spolupráca s Britskou obchodnou komorou. 

V rámci spolupráce by v roku 2010 mali byť zorganizované dva charitatívne koncerty, 

z ktorých výťažok bude venovaný v prospech nadácie Harmony.   

V roku 2010 by sme radi aj naďalej pokračovali v obnove a oprave našich priestorov. 

Rozpočet   na rok 2010 
   
 PRÍJMY EUR 

 predpokladaná 2 %daň za rok 2010    15000 

 Dary do FO a  PO                           25000 

 PRÍJMY  SPOLU 40000 

 NÁKLADY  NADÁCIE   

1 Výdavky na liečebné náklady zdravotne postihnutých detí 3000 

2 Výdavky  nadácie (z toho na správu 10%)  

 a) propagácia verejnoprospešného účelu 500 

 b) prevádzka nadácie  

 - spotrebný materiál  750 

 - spotreba energie  6000 

 - telefón, pošta, internet 550 

 - čistiareň, žehlenie 800 

 - ostatné služby 2000 

 c) odmena za výkon funkcie správcu 5580 

 d) mzdové náklady  ( mzdy a odvody do SP a ZP)               16300 
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 e) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou 
nadácie 

0 

3 Oprava a údržba budovy  500 

4 Kurzové rozdiely a bankové poplatky   650 

5 Zákonné sociálne náklady (tvorba SF, SL) 1100 

 NÁKLADY  NADÁCIE SPOLU  37730 

  
1. odôvodnenosť výdavkov predpokladá využitie finančných prostriedkov z 2 % dane  za rok 2009 
2. odmena  za výkon správcu  ( stabilná mesačná odmena správcu 465 EUR/mesiac je zakotvená v pracovnej zmluve z r. 2009)  
 

V Bratislave  10.04.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R Í L O H Y : 
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