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Úvod

Nezisková organizácia Invencia to je umenie n.o. so sídlom na Trhovej 54, 841 01 
Bratislava; IČO: 50 095 862 vznikla dňa 10.12.2015. Hlavnými cieľmi organizácie sú 
najmä:

• organizácia seminárov, školení, kurzov, prezentácií, stretnutí a ďalšie služby v oblasti 
tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt

• služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb

• analýzy, rozbory, prieskumy, spracovanie a realizácia projektov

Základné informácie o neziskovej organizácii:

Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila predloženú výročnú správu a účtovnú 
závierku dňa 18.05.2018.

1. Prehľad činností uskutočnených organizáciou za rok 2017

Od konca roka 2016 sme organizovali pravidelné stretnutia pre študentov, ktorí mali 
záujem zúčastniť sa súťaže Istrobot alebo pracovať na vlastných projektoch. Pod našou 
“vlajkou” sa súťaže Istrobot dňa 22.04.2017 zúčastnili so svojimi robotmi jeden dvojčlenný 
tím a jeden jednotlivec. Tím poskladal dvojnohého kráčajúceho robota a vyhral 1. miesto, 
jednotlivec sa zúčastnil kategórie Voľná jazda a vyhral 2. miesto. V rámci súťaže sme sa 
prezentovali aj stánkom s robotmi a 3D tlačiarňami. V pravidelných Makerspace 
stretnutiach sme pokračovali počas celého roka.

V marci 2017 sa nám podarilo s vedením Fakulty elektrotechniky a informatiky STU 
v Bratislave uzavrieť Zmluvu o spolupráci, vďaka ktorej sme mohli celý rok 2017 využívať 
priestor pre naše aktivity na fakulte bezplatne. Ako protihodnotu za tento ústretový krok 
mali študenti fakulty k dispozícii naše vybavenie (3D tlačiarne, robotické platformy, náradie 
a pod.) na riešenie svojich projektov.

Okrem toho sa nám podarilo zaradiť sa do siete Makerspace-ov spoločnosti 
MathWorks, výrobcom známeho softwaru na výskum a vývoj - MATLAB-u. Tým sme prví 
na Slovensku a jediný v strednej Európe.

V lete a na jeseň sme pre žiakov British International School Bratislava organizovali  
spoločne s firmou Humusoft pravidelný kurz elektroniky a robotiky na vývojových doskách 
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Arduino prepojených so systémom MATLAB/Simulink. Jesennú časť podporil aj Magistrát 
hl. mesta SR Bratislavy grantom z Grantového programu pre voľný čas, šport a sociálne 
aktivity.

Z finančných darov a príspevkov z 2% daní sme obohatili naše vybavenie vo 
všetkých smeroch. Pre vývojové platformy Arduino sa dokúpilo rôzne príslušenstvo 
(senzory, káble a pod.), pre 3D tlačiarne sa kúpil materiál a upgrade kit na tlač viacerými 
farbami, rozšírili sme aj IT infraštruktúru.

Koncom roka sme získali aj veľký finančný dar na nákup vysoko-výkoného 
hardware potrebného na  výskum a implementáciu populárnych blockchain technológií. Je 
to smer, ktorému chceme v najbližších rokoch venovať pozornosť.

V zimnom semestri sme opäť ako po minulé roky v spolupráci so spoločnosťou 
Touch4IT s.r.o. organizovali pravidelné cvičenia k predmetu zameranému na vývoj iOS 
aplikácií v jazyku Swift pre študentov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.

Počas roka u nás tiež pracovníci spol. Humusoft viedli niekoľko workshopov 
zameraných na prepojenie Arduina s MATLABom, či počítačové videnie.

Okrem toho sa našim prístupom inšpirovali aj študenti Materiálovotechnologickej 
fakulty v Trnave a podľa nášho vzoru zakladajú začiatkom roka 2018 obdobný 
makerspace na svojej fakulte.

2. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v 
nej obsiahnutých

I. Informácia o počte zamestnancov
Nemá.

II. Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku
Nemá.

III. Informácie o dlhodobom hmotnom majetku
Nemá.

IV. Informácie o  vekovej  štruktúre pohľadávok

Názov položky V lehote 
splatnosti

Po lehote 
splatnosti Pohľadávky spolu

a b c d

Dlhodobé pohľadávky

Iné dlhodobé pohľadávky 0 0 0

Dlhodobé pohľadávky 
spolu 0 0 0

Krátkodobé pohľadávky

Daňové pohľadávky 0 0 0

Krátkodobé pohľadávky 
spolu 0 0 0

�  / �4 9



V. Informácie o krátkodobom finančnom majetku 

VI. Informácie o  rozdelení účtovného zisku alebo o  vysporiadaní 
účtovnej straty 

VII. Informácie  o záväzkoch

VIII. Informácie o čistom obrate

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Pokladnica, ceniny 64,46 39,22

Bežné bankové účty 2 332,21 895,44

Spolu 2 396,67 934,66

Názov položky
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

Účtovná strata 0

Účtovný zisk 807,83

Vysporiadanie účtovnej straty Bežné účtovné 
obdobie

Prevod do nevysporiadaného HV minulých rokov 807,83

Spolu 807,83

Názov položky
Bežné 

účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie

Záväzky po lehote splatnosti 0 0

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného 
roka vrátane 0 1 000,00

Krátkodobé záväzky spolu 0 1 000,00

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až 
päť rokov 1 000,00 0

Dlhodobé záväzky spolu 1 000,00 0

Názov položky Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Príspevky z podielu zaplatenej dane 1 916,77 0
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IX. Informácie o daniach z príjmov

X. Informácie o zmenách vlastného imania

Fianančné príspevky na podpora činnosti 3 300,00 15 000,00

Príjmy ostatné 2 084,05 0,68

Čistý obrat celkom 7 300,82 15 000,68

Názov položky
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie

Základ dane Daň Daň 
v % Základ dane Daň Daň 

v %

a b c d e f g

Výsledok 
hospodárenia pred  
zdanením, z toho:

597,84 0 x 807,83 0 x

teoretická daň x 125,55 21 x 177,72 22

Daňovo neuznané 
náklady 6 702,98 1407,62 21 14 192,85 3 122,43 22

Výnosy 
nepodliehajúce dani -7 300,82 -1 533,17 21 -15 000,68 -3 300,15 22

Umorenie daňovej 
straty x x x x x x

Spolu 0 0 x x x x

Splatná daň 
z príjmov x 0 x x x x

Odložená daň z 
príjmov 0 x x x x x

Celková daň 
z príjmov 0 0 x x x x

Položka vlastného 
imania

Bežné účtovné obdobie

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia  

Prírastky Úbytky Presuny

Stav na 
konci 

účtovného 
obdobia

a b c d e f

Základné imanie 0 0 0 0 0

Zákonný rezervný 
fond 0 0 0 0 0
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3. Výrok audítora k ročnej závierke

V roku 2017 nebolo potrebné overovať účtovnú závierku audítorom.

4. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Nevysporiadaný 
HV minulých rokov 0 0 0 807,83 807,83

Výsledok 
hospodárenia 
bežného 
účtovného obdobia

807,83 597,84 0 -807,83 597,84

Vyplatené 
dividendy 0 0 0 0 0

Názov položky
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie

Základ dane Daň Daň 
v % Základ dane Daň Daň 

v %

a b c d e f g

Výsledok 
hospodárenia pred  
zdanením, z toho:

807,83 0 0 0 0 x

teoretická daň x 177,72 22 x 0 x

Daňovo neuznané 
náklady 14 192,85 3 122,43 22 0 0 x

Výnosy 
nepodliehajúce dani -15 000,68 -3 300,15 22 0 0 x

Umorenie daňovej 
straty x x x x x x

Spolu 0 0 x x x x

Splatná daň 
z príjmov 0 0 x x x x

Odložená daň z 
príjmov x x x x x x

Celková daň 
z príjmov 0 0 x x x x
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Kumulatívny prehľad príjmov a výdavkov neziskovej organizácie je nasledovný:

5. Prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov 
organizácie 

Dar vo výške 50 000 € od COMUNIO o.z. bude použitý až v roku 2018.

6. Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie

Nezisková organizácia ku dňu 31.12.2017 neeviduje žiadny majetok. Má aktívnu Zmluvu o 
spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky, Slovenskej technickej univerzity v 
Bratislave na dobu určitú do 31.03.2018.

7. Zmeny a nové zloženie organizácie

Správna rada neuzniesla žiadne zmeny v štatúte ani zložení orgánov neziskovej 
organizácie.

8. Ďalšie údaje určené správnou radou

Správna rada nemala žiadne ďalšie údaje alebo pripomienky.

Celkové príjmy organizácie za rok 2017: 7 300,82 €

Celkové výdavky organizácie za rok 2017: 6 702,98 €

Konečný zostatok v pokladni k 31.12.2017: 64,46 €

Konečný zostatok na účte k 31.12.2017: 2 332,21 €

Konečný zostatok spolu k 31.12.2017: 2 396,67 €

Granty: 300 €

Dar od ECOFOCUS o.z.: 3 000 €

2% dane 1 916,77 €

Iné príjmy 2 084,05 €

Príjmy za rok 2017 spolu: 7 300,82 €
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Záver

Nezisková organizácia Invencia to je umenie n.o. v roku 2017 priniesla posun v plnení 
cieľov neziskovej organizácie zabezpečením odborného vzdelávania a workshopov pre 
študentov rôznych vekových kategórií. Hlavnými témami boli opäť vývoj softwaru, robotika, 
low-cost hardware a 3D tlač. Novou oblasťou, ktorej sa plánujeme intenzívnejšie venovať 
sú technológie block-chain a ich vplyv na spoločnosť.

Rozšírili sme spoluprácu s partnermi, ktorí podporili činnosť našej organizácie. 
Medzi najvýznamnejšie patrí Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, spol. MathWorks 
a Magistrát hl. mesta SR Bratislavy.

Finančné prostriedky z darov, grantov a 2% daní sme použili predovšetkým na 
rozšírenie vybavenia Makerspace a nákup spotrebného materiálu (napr. pre 3D tlač).

Prílohy

Ročná účtovná závierka za rok 2017
Súvaha
Výkaz ziskov a strát

Tomáš Ludwig
(riaditeľ)

Ing. Martin Foltin, PhD.
(zakladateľ)
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