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Úvod

Máme za sebou 6 rok činnosti neziskovej organizácie Vzdelávacie a inovačné centrum - Velmax, n. o.
/ VIC-Velmax, n. o.
Nezisková organizácia "Vzdelávacie a inovačné centrum-Velmax, n.o." / VIC-Velmax,n.o. je založená
firmou Velmax,s.r.o. a fyzickou osobou (Ing. Radko Lapoš) za účelom poskytovania všeobecne prospešných
služieb.
Úspešne bola zaregistrovaná 14.1.2008. Hlavnou náplňou našich aktivít je prispievať k rozvoju
regiónu a zamestnanosti ako aj k posilneniu jeho konkurencieschopnosti prostredníctvom vzdelávania,
networkingu, výmeny skúsenosti a informácií.
Aj v 6 roku našej existencie sme sa venovali predovšetkým začínajúcim podnikaterom a ich
potrebám. Časť aktivít sme zamerali aj na podporu malých a stredných podnikov a ich zamestnancov
s cíerorn podporiť ich flexibilitu a adaptabilitu na trhu.
Našou misiou je pomáhať rozvíjať oblastí, ktoré značnou mierou prispievajú k zlepšeniu života obyvaterov
regiónu. Aktivity sú smerované hlavne do oblastí neformálneho vzdelávania a networkingu.

Ing. Radko Lapoš
predseda správnej rady
2.

Nezisková organizácia a jej zameranie

Názov neziskovej organizácie:
Sídlo neziskovej organizácie:
Dátum vzniku:
Zakladatelia neziskovej organizácie:

Vzdelávacie a inovačné centrum - Vel max, n.o.
v skr. VIC-VelmaXgn.o.
Budovaterská 38, 080 01 Prešov
14.01.2008
Velmax, s.r.o. so sídlom na Budovaterská 38, 080 01 Prešov,
IČO: 36 494 950,
zastúpená konaterorn Ing. Stanislav Handzuš

a
Ing. Radko Lapoš, r.č. 771214/9137,

Správna rada:

Ing. Vladislav Dziak,
Ing. Ivana Handzušová,
Ing. Radko Lapoš, predseda správnej rady

Riaditeľ:
Revízor:

Ing. Stanislav Handzuš - štatutárny zástupca n.o.
Monika Tomášová

Kanašská 89/48, 082 16 Fintice

Nezisková organizácia "Vzdelávacie a inovačné centrum - Velmax, n.o." / VIC-Velmax,n.o. bola založená za
účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb so zameraním na:

»
»

služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,

~

výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,

~

tvorbu a ochranu životného prostredia a ochranu zdlravia obyvaterstva,

»

tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt,

~

organizovanie seminárov, školení a stretnutí, konferencií a workshopov, študijných návšteva
výmenných pobytov, vrátane vydávania infonnačných publikácii a katalógov,

»

služby v oblasti vypracovania rôznych analýz, prieskumov, rozborov a infonnácií v oblasti získavania
domácich a zahraničných grantov

vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry,

Kontakt:

Vzdelávacie a inovačné centrum - Velmax, n.o. / VIC - Velmax, n.o.
Budovateľská 38, 08001 Prešov
IČO: 37887891
DIČ : 2022529069
Č. účtu: 4006109945/7500 ČSOB Prešov
tel.: 051/7581 598
fax; 051/7581 599
mobil; 0902/974206,
0915/840037
vicvelmax@vicvelmax.sk
vicvelmax@gmail.com
www.vicvelmax.sk
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Prehrad činností vykonávaných v roku 2013

Úlohou našej organizácie je poskytovať služby zamerané na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
Tie sú realizované prostredníctvom aktivít vzdelávania, networkingu a v rámci možnosti aj prostredníctvom
projektových aktivít v rámci rozvojových programov EU.
V rámci našich aktivít sa snažíme podporiť konkurencreschopnosŕ nášho regiónu s dôrazom na znalostnú
ekonomiku a inovácie, ako aj prispieť k zlepšeniu životnej úrovne obyvateľov regiónu a k ochrane
životného prostredia a zdravia obyvateľstva.
Vzdelávanie

trainin -<:}

"
"

~~

.~

..
lo.

Nezisková organizácia VIC-Velmax, n. o. poskytuje možnosť vzdelávania sa predovšetkým v
ekonomickej oblasti, ale aj v iných oblastiach. Cielom týchto aktivít je poskytnúť širokej
verejnosti aktuálne informácie z jednotlivých oblastí.
Vzdelávacie aktivity sú realizované formou školení, seminárov, kurzov a tréningov. Klient
má bližší kontakt s lektorom. Aktívne sa zúčastňuje vzdelávacieho procesu.

Vzhl'adom na súčasnú situáciu na trhu, vzdelávacie aktivity boli realizované v spolupráci so zakladateľom
"
fy. Velmax, s.r.o.

n.o.

Zrealizované vzdelávacie aktivity v roku 2013:
Názov

Počet preškolených účastníkov

Jednoduché účtovníctvo

4

Podvojné účtovníctvo

3

Networking - sieťovanie

Túto aktivitu smerujme do oblastí vyhľadávania a tvorby nových partnerstiev, výmeny
skúsenosti a tvorbu nových projektov na regionálnej, národnej úrovni a medzinárodnej
úrovni.
Práve networkingové aktivity otvárajú priestor pre rozvoj našich aktivít a napredovanie v oblasti rozvoja
regionu a zamestnanosti.
Na základe dobrých osobných kontaktov sa nám podarilo nadviazať zaujímavé partnerstvo so Slovenským
plastikárskym klastrom. Spolupracujeme pri príprave vzdelávacích programov pre oblasť "nákupu".
V rámci realizácie projektu Ulixes EYEsme zabezpečili partnerské stáže pre 6 začínajúcich podnikateľov, ktorí
strávili určitú dobu v inej krajine EU u svojho hostiteľského skúseného podnikateľa, kde si posilnili svoje
podnikateľské a manažérske zručnosti. Takáto networkingová aktivita posilňuje konkurencieschopnosť
a pozíciu začínajúcich podnikateľov na Európskom trhu. Taktiež sme spojili 8 skúsených podnikateľov
s mladými podnikateľmi z iných krajín EU, čo podporilo možnosti vzniku obchodných partnerstiev pre
skúsených podnikateľov.

Projektové aktivity

•

Za účelom podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti využívame rôzne pomoci z fondov EU,
ale aj iných podporných programov, podporujúcich posilnenie konkurencieschopnosti subjektov,
ako aj rozvoj zamestnanosti v regióne ..
V tomto smere sme v rámci rôznych partnerstiev pripravovali projektové žiadosti zamerané na
rozvoj regiónu a zamestnanosti.

V roku 2013 sme sa zapojili aj do výzvy v rámci BG na podporu partnerstiev Slovensko-Švajčiarskej
spolupráce. Tento projekt bol úspešne schválený a koncom roka 2013 sme začali s jeho realizáciou.
V spolupráci so Slovenským plastikárskym klastrom a Svajčiarskou asociáciou nákupcov budeme počas roka
2014 transŕerovaŕ a adaptovať vzdelávacie programy a ich obsah pre program "Odborný pracovník NAKUPU".
Poskytujeme aj odborné poradenstvo zamerané na prípravu a vypracovanie žiadosti o získanie NFP. Zároveň
sme pripravení implementovať projekty formou koordinácie a manažmentu projektu, ako aj zabezpečiť
administratívne práce súvisiace s realizádou projektov.
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PrehYad účasti na projektových aktivitách:

Realizované projekty v roku 2013:

I

Podpol'a cezhraničnej regionálnej e-spolupráce - v r.~'mciprogramu cezhraničnej spolupráce SR-PL
Projekt realizovaný v partnerstve s Univerzitou Prešo a Univerzitou Rzeszow, zameraný na tvorbu
a posilnenie e-spotupréce medzi firmami. Analýzy O chodných dokumentov a obchodných praktík
využívaných v cezhraničnom obchode.
SChválený rozpočet: 15.773 Eur
Apri/2011 - September 2013
UUXES EYEIV - v rámci programu Erasmus for young E trepreneurs.
Projekt je zameraný na podporu začínajúcich podni ateľov, formou podpory
v zahraničných firmách skúseného podnikateľa.
Žiadaný grant vo výške: 21.552 Eur
MaT' c 2012 - Október 2013

UUXES EYEV - v rámci programu Erasmus for young En repreneurs.
Projekt je zameraný na podporu začínajúcich podni ateľov, formou
v zahraničných firmách skúseného podnikateľa.
Žiadaný grant vo výške: 22.324 Eur
Máj

podpory

ich pracovných stáži

ich pracovných stáži

"Nákup/Einkauf/Purchasing - podpora konkurenci
hopnosti firiem v Slovenskej republike",
číslo projektu PP-2013-013 realizovaného v rámci BG a podporu partnerstiev Švajčiarsko-Slovenskej
spolupráce ), do ktorého sa zapojili dvaja slovenskí partn ri, a to Vzdelávacie a inovačné centrum-Velmax,
n.o. Prešov a Slovenský plastikársky k1aster Nitra. Zah ničným partnerom zo Švajčiarska je asociácia
nákupcov Procure.ch.
Cielom projektu je "zvýšiť konkurencieschopnosť firie
v SR systematickým vzdelávaním nákupcov
transferom vzdelávacích programov v oblasti "nékupu".
Práve na tomto stretnutí sme prebrali od
švajčiarskeho partnera vzdelávacie a učebné materiál,
ktoré budeme v rárncí projektu transferovať
a adaptovať pre slovenských záujemcov. zároveň sme nap ánovali tréningy slovenských trénerov, ktorí budú
vyškolení práve švajčiarskymi odborníkmi z oblasti nákupu
Žiadaný grant vo výške: 85.545 Eur
Dec mber 2013 - Január 2015

Pripravované projekty v roku 2013:
UUXES EYEVI - v rámci programu Erasmus for young E trepreneurs.
Projekt je zameraný na podporu začínajúcich podni ateľov, formou
v zahraničných firmách skúseného podnikateľa.
Žiadaný grant vo výške: 24.000 Eur

podpory

ich pracovných stáži

Nákup/Einkauf/Purchasing - podpora konku"rencies~Opnosti firiem v Slovenskej republike - bol
predkladaný v rámci BG na podporu partnerstiev SVajČiars~-sloVenSkej spolupráce
Spolu s partnerom Slovenský plastikársky klaster a švaj iarskym odborným združením Verein procure.ch
chceme zvýšiť konkurencieschopnosť firiem v SR syste atickým vzdelávaním nákupcov. Firmy vysokú
potrebu kvalifikovanej pracovnej sily v oblasti nákupu de larujú už dlhodobejšie a v čase narastá - vhodný
manažment v oblasti nákupu a riadenia dodávok môže výrazne znížiť ich náklady a zvýšiť
konkurencieschopnosť. V projekte bude v tejto téme v rá lci celého Slovenska vyškolených 30 absolventov
z firiem, 30 absolventov z radov mladých nezamestnaných a tiež 6 trénerov.
Žiadaný grant: 85.545 Eur

Stretnutia správnej rady:
Správna rada neziskovej organizácie zasadala v roku 2013 ce/kom 3 krét.:
22. 1.2013
- plán činnosti a rozpočtu neziskovej organ zácie, riešenie operatívnych úloh.
6. 6.2013
- schválenie výročnej správy za rok 2012,
18.12.2013
- monitoring a zhodnotenie činnosti a aktiv t organizácie, plány do budúcna,
- ukončenie úspešného roka 2013
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Ročná účtovná uzávierka a jej zhodnotenie

Ročná účtovná uzávierka bola vypracovaná na základe pravidiel o hospodárení neziskovej organizácie.
Príjmy organizácie tvoria príjmy z poskytovania služieb. Ide hlavne o príjmy z realizácie projektov EU formou grantov a vzdelávacích aktivít. Príjmy sú v súlade s rozpočtom.
Výdavky organizácie pozostávajú z výdavkov na zabezpečenie vzdelávacích aktivít (lektor/expert, finančné
výpomoci na realizáciu stáži, prenájom priestorov, občerstvenie účastníkov, materiály na semináre),
realizáciu odborných prác v rámci EU projektov, ako aj kancelársky tovar a poštovné. Výdavky sú v súlade
s rozpočtom jednotlivých projektov.
Nezdanovaná

Príjmy 2013 /Eur/
Výdavky 2013 /Eur/
Rozdiel príjmov a výdavkov
Daň z prijmov

činnosť

Zdaňovaná činnosť

59.765,21

1.816,44
1.394,53
421,91

30.803,05

28.962,16

/Eur/

97,03
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
2.183,00
10.300,00
-8.117,00

Učtovné obdobie
Majetok 2013 /Eur/
Záväzky 2013 /Eur/
Rozdiel majetku a záväzkov

34.567,15
2.000,00

32.567,15

/Eur/

5. VýrOk audítora k ročnej účtovnej závierke
Ročnú účtovnú uzávierku za rok 2013 audítor neoveroval.
6.

Prehl'ad liJeňažných príjmov a výdavkov

V roku 2013 nezisková organizácia mala nasledovné príjmy a výdavky
Č.r.

PRÍJMY

Z vldadu zriaďovateľa alebo zaldadateľa
Z majetku
Z darov a príspevkov
Z členských príspevkov
Z podielu zaplatenej dane z príjmov
Z verejných zbierok
Z úverov a pôžičiek
Z dedičstva
Z organizovania.podujati
Z dotácií
Z likvidačného zostatku inej účtovnej jednotky
Z predaja majetku
Z poskytovania služieb
Fond prevádzky, údržby a opráv
Ostatné
Príjmy celkom (súčet r. 01 až r. 15).

Zásoby
Služby
Mzdy, poistné a príspevky
Dary a príspevky iným subjektom,
Prevádzková réžia
Splátky úverov a pôžičiek
Sociálny fond
Ostatné
Výdavky celkom (súčet r. 17 až r. 23)
Rozdiel prijm ov a výdavkov (r.
Daň z príjmov

11
12
13
14
15
16

59.765,21

20

I

,

16 - r: 24)

150

2.000

1.816,44

Nezdaňovfmá
činnost'

"

1.816,44

Zdaňova1J.á
činnost'

25,08
16.280,98
13.470,00

1.388,83

221,99

5,70

21
22
23
24
25

30.803,05

1.394,53

26

28.962,16

421,91

27

5

Zdaňovaná
činnost'~:

57.615,21

17
18
19

,

Nezdaňovaná
činnost'

01
02
03
04
05
06
07
08
09
JO

č»

"VÝDAVKY

IV Eur/:

780,00
25,00

97,03

Výročná správa o činnosti a hospodárení

VIC-Velmax, n.o.

7. Prehrad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podra zdrojov
Nevtoňovaná
činnost!
,
!Eu,.l

,

PRÍJMY

j

"

,"

Vklad zakladateľa
Dary a príspevky
Uvery a pôžičky
Z organizovanie podujatí
Dotácie
Príjmy celkom

Zdaňovaná,~
činnosť

tEur/,

0,00
150,00
2.000,00
0,00
57.6/5,21
59.765,21

[

8. Stava pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

O
O
O
1.816,44
O
1.816,44

lv EurI

,

MAJETOK

,

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Zásoby
Pohľadávky
Peniaze
Ceniny
Priebežné položky (+/-)
Bankové účty
Krátkodobé cenné papiere a ostat. krátkod fin.majetok
Maietok celkom (súčet r. Ol až r. 10).

0/
02
03
04
05
06
07
08
09

ZÁVAZKY

Cr.

Záväzky
z toho: sociálny fond
fond prevádzky, údržby a opráv
Uvery a pôžičky
Záväiky celkom (súčet r. 12 a r.15)

Pl'edchddZIJjúce
účtovné obilobie

600,00

600,00

16,64

85,00

33.950,51

1.498,00

II

34.567,15

2.183,00

12
13
/4
15
16

UČIOvné
obdobie

Pl'edchádZlljuce
IÍČtovné obdobie
O

.;

2.000,00
2.000,00
32.567,15

Rozdiel majetku a záväzkov (r. 11 - r.16)

9.

i'

lO

I

'"

Učtovné
obdobie

Č.r.

O

,

10.300,00
10300,00,
- 8.117,00

Zmeny vykonané v štatúte a v zložení orgánov, ku ktorým došlo v roku 2013

V sledovanom období nedošlo k zmenám v štatúte a ani v zložení orgánov neziskovej organizácie.

10. Ďalšie údaje, ktoré určí správna rada
Správna rada neurčiia ďalšie údaje.
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Výročnú správu o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie za rok 2013 predložil na schválenie správnej
rade neziskovej organizácie riaditeľ neziskovej organizácie Ing. Stanislav Handzuš na zasadnutí správnej
rady konanej v sídle neziskovej organizácie dňa 4.6.2014.

V Prešove, dňa 4. 6. 2014

Vypracoval:

Ing. Stanislav Handzuš,

.................. ~

riaditeľ n.o.

.

~

Budovateľská 38, 080 Ol Prešov
IČO: 37887891

Schválil:

DIČ: 2022529069

Ing. Radko Lapoš,
predseda správnej rady n.o,

:

~ ..~
...............
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Vzdelávacie

a inovačné centrum - Vel max, n.o.
v skr. VIC - Vel max, n.o.

Budovateľská 38, 08001

Prešov, Slovenská republika

IČO: 37887891
DIČ : 2022529069
Č. účtu: 4006109945/7500
ČSOB Prešov
tel.: 051/7581 600,
0902/122 432
fax: 051/7581 599
vicvelmax@vicvelmax.sk
www.vicvelmax.sk
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