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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 05.03.2021.

1. Prehľad činností uskutočnených organizáciou za rok 2020

V roku 2020 sme pokračovali v našich pravidelných aktivitách podpory vzdelávania 
študentov v oblasti robotiky, elektroniky a UX/UI dizajnu, či už formou podpory pri tvorbe 
ročníkových projektov alebo projektov pre rôzne súťaže.

Vzhľadom na pandemickú situáciu a s ňou spojený prechod na dištančné 
vzdelávanie sme boli nútení zrušiť osobné stretnutia a workshopy a presunúť sa do online 
priestoru. Veľkú časť roka bol tiež výrazne obmedzený vstup do priestorov Fakulty 
elektrotechniky a informatiky STU, kde máme priestory a hardwarové vybavenie.

Napriek tomu sa podarilo organizačne a technicky podporiť prvý ročník robotickej 
súťaže road2FEI, zameranej najmä na stredné školy. Súťaž prebiehala online. V roku 
2021 má pokračovanie druhým ročníkom. 

Tradičná súťaž robotov Istrobot sa v klasickej podobe nekonala kvôli pandémii, 
preto sme na nej tentokrát nemali zastúpenie.

V roku 2020 sme získali nové financie iba z poukázaného podielu dane z príjmu a 
tie sme použili na režijné náklady.

Tradične u nás pracovníci z partnerskej spol. Humusoft podporovali študentov pri 
práci s MATLABom a robotickými platformami, Arduino Engineering Kitom alebo s 
algoritmami pre image processing.

Registračné číslo: OVVS-104307/475/2015-NO

Sídlo: Trhová 54, 841 01 Bratislava

IČO: 50 095 862

Zakladatelia: Ing. Martin Foltin, PhD.
Jozef Brhel

Štatutárny orgán: Tomáš Ludwig (riaditeľ)
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2. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v 
nej obsiahnutých

Informácia o počte zamestnancov
Nemá.

Informácie o dlhodobom nehmotnom majetku

Informácie o dlhodobom hmotnom majetku

Informácie o  rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej 
straty 

Názov položky Obstarávacia 
cena

Ročný daňový 
odpis vrátane 

oprávok
Zostatok

SW algoritmus  sprac. 
obrazu v reálnom čase 13 800,00 7 286,04 6 513,96

SPOLU 13 800,00 7 286,04 6 513,96

Názov položky Obstarávacia 
cena

Ročný daňový 
odpis vrátane 

oprávok
Zostatok

MacBook 15” Touch Bar 3 079,00 1 604,75 1 474,25

CTO MacBook Pro 15” 2 713,70 1 414,43 1 299,27

Hokuyo - laserový diaľkomer 7 051,12 3 672,78 3 378,34

NVIDIA Jetson Xavier 
System 3 060,09 1 595,02 1 465,07

SPOLU 15 903,91 8 286,98 7 616,93

Názov položky
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

Účtovná strata

Účtovný zisk 3 147,40

Vysporiadanie účtovnej straty Bežné účtovné 
obdobie

Prevod do neuhradenej straty minulých rokov 0,00

Prevod do nevysporiadaného HV minulých rokov 25 798,66

Spolu 28 946,06
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Informácie  o záväzkoch

Informácie o čistom obrate

Informácie o zmenách vlastného imania

Názov položky
Bežné 

účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie

Záväzky po lehote splatnosti 0,00 0,00

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

Krátkodobé záväzky spolu 1 000,00 1 000,00

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

Dlhodobé záväzky spolu 0,00 0,00

Názov položky Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Prijaté dary 0,00 26 200,09

Príspevky z podielu zaplatenej dane 322,89 6 372,09

Iné ostatné príjmy 31 490,02 19 166,00

Čistý obrat celkom 31 812,91 51 738,18

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 - - - - -

Zákonný rezervný 
fond - - - - -

Nevysporiadaný 
HV minulých rokov 3 147,40 25 798,66 0,00 0,00 28 946,06

Výsledok 
hospodárenia 
bežného 
účtovného obdobia

25 798,66 -18 128,96 0,00 25 798,66 -18 128,96
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3. Výrok audítora k ročnej závierke

V roku 2020 nebolo potrebné overovať účtovnú závierku audítorom.

4. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch

Kumulatívny prehľad príjmov a výdavkov neziskovej organizácie je nasledovný:

5. Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie

Nezisková organizácia ku dňu 31.12.2020 eviduje dlhodobý majetok v rozsahu podľa 
tabuľky v časti 2 ods. III. Má aktívnu Zmluvu o spolupráci s Fakultou elektrotechniky a 
informatiky, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na dobu určitú do 31.03.2021.

6. Zmeny a nové zloženie organizácie

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

7. Ďalšie údaje určené správnou radou

Správna rada nemala žiadne ďalšie údaje alebo pripomienky.

Vyplatené 
dividendy - - - - -

Celkové príjmy organizácie za rok 2020: 31 812,91 €

Celkové výdavky organizácie za rok 2020: 49 941,87 €

Konečný zostatok v pokladni k 31.12.2020: 99,45 €

Konečný zostatok na účte k 31.12.2020: 9 383,89 €

Konečný zostatok spolu k 31.12.2020: 9 483,34 €
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Záver

Nezisková organizácia Invencia to je umenie n.o. v roku 2020 priniesla posun v plnení 
cieľov neziskovej organizácie zabezpečením odborného vzdelávania, výskumu a vývoja a 
organizácie workshopov pre študentov. Hlavnými témami boli opäť robotika, low-cost 
hardware a UX/UI dizajn.

Naďalej spolupracujeme s významnými partnermi, ktorí dlhodobo podporujú našu 
činnosť, ako Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, spol. MathWorks v zastúpení spol. 
Humusoft a organizáciou Blockchain Slovakia.

Finančné prostriedky sme použili predovšetkým na rozšírenie vybavenia pre 
podporu online projektov a režijné náklady.

Prílohy

Ročná účtovná závierka za rok 2020
Súvaha
Výkaz ziskov a strát

Tomáš Ludwig
(riaditeľ)

Ing. Martin Foltin, PhD.
(zakladateľ)
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