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1.   Úvod 

 Máme za sebou 8. 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.  
 Zaregistrovaná bola 14.1.2008 s cieľom prispievať k rozvoju regiónu a zamestnanosti ako aj 
k posilneniu jeho konkurencieschopnosti prostredníctvom vzdelávania, networkingu, výmeny skúsenosti 
a informácií. Aj v 8. roku našej existencie sme sa venovali predovšetkým začínajúcim podnikateľom a ich 
potrebám. Časť aktivít sme zamerali aj na podporu malých a stredných podnikov a ich zamestnancov s cieľom 
podporiť ich flexibilitu, adaptabilitu a konkurencieschopnosť na trhu.  
Našou misiou je pomáhať rozvíjať oblastí, ktoré značnou mierou prispievajú k zlepšeniu života obyvateľov 
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:   Vzdelávacie a inovačné centrum – Velmax, n.o.  
     v skr.  VIC-Velmax,n.o.  
Sídlo neziskovej organizácie:   Budovateľská 38, 080 01 Prešov 
Dátum vzniku:     14.01.2008 

 

Zakladatelia neziskovej organizácie: Velmax, s.r.o. so sídlom na Budovateľská 38, 080 01 Prešov,  
     IČO: 36 494 950,  
     zastúpená konateľom Ing. Stanislav Handzuš 
     a 
     Ing. Radko Lapoš, r.č. 771214/9137, Kanašská 89/48, 082 16 Fintice 
 
 
Správna rada:  Ing. Vladislav Dziak,   
   Ing. Ivana Handzušová, 
   Ing. Radko Lapoš,   predseda správnej rady  
 
Riaditeľ:  Ing. Stanislav Handzuš – štatutárny zástupca n.o. 
Revízor:  Monika Tomášová 
   

 
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, 

� vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry, 

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

� tvorbu a ochranu životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva, 

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

� organizovanie seminárov, školení a stretnutí, konferencií a workshopov, študijných návštev a 
výmenných pobytov, vrátane vydávania informačných publikácii a katalógov, 

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

 

 

Kontakt:    Vzdelávacie a inovačné centrum – Velmax, n.o.  /  VIC – Velmax, n.o. 

  Budovateľská 38, 080 01 Prešov 
�    IČO: 37887891           DIČ : 2022529069 č. účtu: 4006109945/7500 ČSOB Prešov   

              tel.: 051/7581 598  fax: 051/7581 599 mobil: 0902/974 206,   
  vicvelmax@vicvelmax.sk        vicvelmax@gmail.com        www.vicvelmax.sk 
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3. Prehľad činností vykonávaných v roku 2015 

 
Úlohou našej organizácie je poskytovať služby zamerané na podporu regionálneho rozvoja 
a zamestnanosti. Tie sú realizované prostredníctvom aktivít vzdelávania, networkingu a prostredníctvom 
projektových aktivít v rámci rozvojových programov EU.  

Našim poslaním je podporovať konkurencieschopnosť 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 

Nezisková organizácia VIC-Velmax, n. o. poskytuje možnosť vzdelávania sa predovšetkým v 
ekonomických oblastiach. Cieľom týchto aktivít je poskytnúť hlavne zamestnávateľom 
a zamestnancom, ale aj širokej verejnosti aktuálne informácie z trhu a hospodárstva. 

Vzdelávacie aktivity sú realizované formou školení, seminárov alebo kurzov. Klient má bližší 
kontakt s lektorom. Aktívne sa zúčastňuje vzdelávacieho procesu.   

  
Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu, niektoré vzdelávacie aktivity boli realizované aj v spolupráci so 
zakladateľom n.o. - fy. Velmax, s.r.o.  
Zrealizované vzdelávacie aktivity v roku 2015: 
 

Názov  Počet preškolených 
účastníkov 

Učme dane a účtovníctvo efektívne 
(účtovníctvo-20 hod., dane 20 hod., práca s účtov. softvérom 12 hodín ) 

13 

Kurz personalistiky a miezd 4 

kurz podvojného účtovníctva 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 regiónu a zamestnanosti.  

 
V rámci realizácie projektu Ulixes EYE sme zabezpečili partnerské stáže pre 9 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 5 skúsených slovenských 
podnikateľov s mladými podnikateľmi z iných krajín EU, čo podporilo možnosti vzniku obchodných partnerstiev 
u skúsených podnikateľov.   
 
 
 
 Projektové aktivity  
 

Za účelom podpory regionálneho rozvoja a zamestnanosti snažíme sa využívať 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 vybudovaných partnerstiev pripravovali projektové žiadosti zamerané 
na rozvoj regiónu a zamestnanosti.  
 

Začiatkom roka 2015 sme ukončili projekt v rámci BG na podporu partnerstiev Slovensko-Švajčiarskej 
spolupráce v oblasti nákupu. V spolupráci so Slovenským plastikárskym klastrom a Švajčiarskou asociáciou 
nákupcov sme transferovali a adaptovali vzdelávacie programy a ich obsah pre program „Odborný pracovník 
NÁKUPU“, ako aj programy „Základný kurz I. a Základný kurz II“.  
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Prehľad účasti na projektových aktivitách: 
 
 
 Realizované projekty v roku 2015:  
 
Nákup/ Einkauf/ Purchasing – podpora konkurencieschopnosti firiem v Slovenskej republike 

- v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce 
 

Začiatkom roka 2015 sme ukončili projekt Nákup/ Einkauf/ Purchasing – podpora konkurencieschopnosti 
firiem v Slovenskej republike PP-2013-013.  Uviedli sme na trhu 3 vzdelávacie programy v oblasti nákupu. 
„Tento projekt je podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej 
Európskej únie“. V projekte participovali dvaja slovenskí partneri - Vzdelávacie a inovačné centrum-Velmax, 
n.o. Prešov a Slovenský plastikársky klaster Nitra. Zahraničným partnerom bola asociácia nákupcov 
Procure.ch (Švajčiarsko).  
Cieľom projektu bolo „zvýšiť konkurencieschopnosť firiem v SR systematickým vzdelávaním nákupcov 
transferom vzdelávacích programov v oblasti "nákupu". Takto projekt pripravil do praxe skúsených a odborne 
zdatných expertov, ktorí sú pripravení podporovať oblasť nákupu na slovenskom trhu.  
Žiadaný grant vo výške:  85.545 Eur    December 2013 -  Január 2015 
 
ULIXES EYE VI – v rámci programu Erasmus for young Entrepreneurs. 
Projekt je zameraný na podporu začínajúcich podnikateľov, formou podpory ich pracovných stáži 
v zahraničných firmách skúseného podnikateľa.  
Žiadaný grant vo výške:  63.120  Eur   Február 2014 -  Február 2016 
 
"Učme dane a účtovníctvo efektívne" 
- zabezpečenie odborných vzdelávacích aktivít pedagogických zamestnancov OA, 
- kurz sa realizoval na základe Zmluvy o dielo z 20. 10. 2014. 
- ďalej Zmluva o poskytnutí NFP číslo 022/2014/1.1/OPV medzi MŠVVaŠ SR v zastúpení Agentúrou MŠVVaŠ 
pre štrukturálne fondy EÚ a Obchodnou akadémiou Prešov, Volgogradská 3, 080 74 Prešov, 
- operačný program - Vzdelávanie, Prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, 
- opatrenie - 1.1 Premena tradičnej školy na modernú, 
- Vzdelávací program: časť účtovníctvo - 20 hodín, dane 20 hodín, práca s účtovným softvérom 12 hodín, 
- absolvovalo 13 účastníkov  ( 11/2014 – 03/2015 ) 
zmluvne dohodnutá cena 4.380,- eur, 
 
ULIXES EYE VII – v rámci programu Erasmus for young Entrepreneurs. 
Projekt je zameraný na podporu začínajúcich podnikateľov, formou podpory ich pracovných stáži 
v zahraničných firmách u skúseného podnikateľa.  
Žiadaný grant vo výške:  58.020  Eur   Oktober 2015 -  Február 2017 
 
 
Pripravované projekty v roku 2015: 
 
ULIXES EYE VIII – v rámci programu Erasmus for young Entrepreneurs. 
Projekt je zameraný na podporu začínajúcich podnikateľov, formou podpory ich pracovných stáži 
v zahraničných firmách u skúseného podnikateľa.  
Žiadaný grant vo výške:  71.150  Eur       
 
 
 Stretnutia správnej rady: 
 

Správna rada neziskovej organizácie zasadala v roku 2015 celkom 3 krát.: 
20.  1.2015  – plán činnosti a rozpočtu neziskovej organizácie, riešenie operatívnych úloh. 
19.  6.2015  – schválenie výročnej správy za rok 2014,  
22.12.2015  – monitoring a zhodnotenie činnosti a aktivít organizácie, plány do budúcna, 
  - ukončenie roka 2015 
 
 
 

4. 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 – vzdelávacie aktivity. Ale aj príjmy z realizácie 
projektov EU – formou grantov na podporu stáži podnikateľov (program Erasmus for young Entrepreneurs ).   
Výdavky organizácie pozostávajú z výdavkov na zabezpečenie vzdelávacích aktivít (lektor/expert, prenájom 
priestorov, občerstvenie účastníkov, materiály na semináre), finančné výpomoci na realizáciu stáži, ako aj 
kancelársky tovar a poštovné.  
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 Nezdaňovaná činnosť Zdaňovaná činnosť Spolu 
Výnosy  2015   /Eur/ 38.068,02,- 4.389,45- 42.457,47- 
Náklady 2015   /Eur/ 38.303,78,- 4.228,53- 42.532,31- 
Rozdiel Výnosov a Nákladov  /Eur/ -235,76 - 160,92 - -74,84 - 
Daň z príjmov  35,40 - 35,40 - 
 
 
 
 
 
 

Prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo k 1.1.2014, z dôvodu sprehľadnenia finančných tokov v rámci 
jednotlivých projektov.   

 

 
 

5. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke  
 

Ročnú účtovnú uzávierku za rok 2015 audítor neoveroval. 
 
 
 
 

6. Prehľad nákladov a výnosov 
 

V roku 2015 nezisková organizácia mala nasledovné náklady a výnosy  /v Eur/: 
 

NÁKLADY 
Nezdaňovaná  
činnosť 

Zdaňovaná  
činnosť 

Spolu 

501  Spotreba materiálu  166,42 166,42 
512  Cestovné 223,60  223,60 
518  Ostatné služby 20.619,70 4.062,11 24.681,81 
521  Mzdové náklady 12.284,50  12.284,50 
524  Zákonné sociálne a zdravotné poistenie 4.142,13  4.142,13 
549  Iné ostatné náklady 126,85  126,85 
551  Odpisy dlhodobého nehmot. a hmot. majetku  907  907 
NÁKLADY  celkom                                   38.303,78 4.228,53 42.532,31 

 
 

VÝNOSY 
Nezdaňovaná  
činnosť 

Zdaňovaná  
činnosť 

Spolu 

602 Tržby z predaja služieb  4.382,45 4.382,45 
604 Tržby za predaný tovar  7 7 
644 Úroky 2,57  2,57 
646 Prijaté dary 4.893,89  4.893,89 
662 Prijaté príspevky od iných organizácií 10.208,96  10.208,96 
691Dotácie 22.962,60  22962,60 
VÝNOSY  celkom 38.068,02 4.389,45 42.457,47 
    
Výsledok hospodárenia pred zdanením - 235,76 160,92 - 74,84 
591  Daň z príjmov  35,40 35,40 

 
 

7. Prehľad rozsahu výnosov v členení podľa zdrojov 
 

VÝNOSY 
Nezdaňovaná  
činnosť 
/Eur/ 

Zdaňovaná  
činnosť 
/Eur/ 

Prijaté dary 4.893,89 0 
Prijaté príspevky od iných organizácií 10.208,96 0 
Dotácie 22.962,60 0 
Iné 2,57 4.389,45 
Výnosy  celkom  38.068,02 4.389,45 

 

 

 Účtovné obdobie Bezprostredne predchádz. účt. obdobie 
Aktíva  2015   /Eur/ 53.257,24- 12.186,01- 
Pasíva  2015   /Eur/ 53.257,24- 12.186,01- 
Rozdiel majetku a záväzkov    /Eur/ 0 0 
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8. Stav a pohyb Aktív a Pasív  (majetku a záväzkov) neziskovej organizácie  /v Eur/ 
 

 AKTÍVA Brutto Korekcia Netto 
Dlhodobý nehmotný majetok                                                      11.800 11.800 0 
Dlhodobý hmotný majetok                                                          0 0 0 
Dlhodobý finančný majetok                                                        0 0 0 
Zásoby                                                                                       0 0 0 
Dlhodobé pohľadávky                                                                                0 0 0 
Krátkodobé pohľadávky 0 0 0 
Finančné účty            
-  pokladnica 
- bankové účty                                                                           

53.257,24 
757,03 

52.500,21 

- 53.257,24 
757,03 

52.500,21 
Časové rozlíšenie 0 0 0 
AKTÍVA   celkom  65.057,24 - 11.800,- 53.257,24 - 

 
 

PASÍVA 
Účtovné obdobie Predchádzajúce 

účtovné obdobie 
Imanie a peňažné fondy 99,58 99,58 
Fondy tvorené zo zisku 3,85 3,85 
Nevysporiadaný výsledok minulých rokov -119,07 254,88 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -110,24 -373,95 
Rezervy 0 0 
Dlhodobé záväzky 0 0 
Krátkodobé záväzky -3.036,48 3.368,74 
Bankové výpomoci a pôžičky 0 0 
Časové rozlíšenie 56.419,60 8.832,91 
PASÍVA  celkom                                    53.257,24 12.186,01 

 

9.    Zmeny vykonané v štatúte a v zložení orgánov n.o., ku ktorým došlo v roku 2015 

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

10.  Ďalšie údaje, ktoré určí správna rada  
 
Správna rada neurčila ďalšie údaje. 
 
 
 
 
 
Výročnú správu o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie za rok 2015 predložil na schválenie správnej 

rade neziskovej organizácie riaditeľ neziskovej organizácie Ing. Stanislav Handzuš na zasadnutí správnej rady 

konanej v sídle neziskovej organizácie dňa 24.6.2016. 

  
V Prešove,  dňa   24. 6. 2016 
    

 

   Vypracoval:   Ing. Stanislav Handzuš,  

   riaditeľ n.o.             .................................................... 
   
 
 

Schválil:  Ing. Radko Lapoš,  
   predseda správnej rady n.o.   .................................................... 
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Vzdelávacie a inovačné centrum – Velmax, n.o. 
v skr. VIC – Velmax, n.o. 

Budovateľská 38, 080 01 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  

 
 
 

 
 


