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Identifikácia občianskeho združenia 

Základné údaje 
 

Názov:   Spoločenstvo poznania, o. z. 

Adresa:  Poľnohospodárska 10, 821 07 Bratislava  

Kontakty:  kancelaria@societas.sk 

   http://societas.sk/ 

 

Dátum vzniku: 22.12.2008 

 

Združenie je právnickou osobou registrovanou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky ako združenie 

v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení. 

 

IČO:   42138892 

DIČ:    2022906072 

Štatutárny orgán: Mgr. Peter Serina, Prezident 

Kontrolný orgán: Ing. Katarína Serinová, Kontrolórka 

 

Bankoví spojenie: Fio banka a.s. 

Bankový účet:  SK76 8330 0000 0027 0088 0693 

Ciele občianskeho združenia 
 

Cieľom združenia je všestranný rozvoj a podpora vzdelávania v spoločnosti, ochrana kultúrneho 

dedičstva, podpora a rozvoj občianskej spoločnosti, podpora a rozvoj ľudských práv a slobôd, boja proti 

diskriminácii a podpora a rozvoj demokracie v Slovenskej republike  

a Európskej únii. 

Činnosť občianskeho združenia 

 

Za účelom naplnenia svojho cieľa bude združenie vyvíjať činnosť predovšetkým v týchto oblastiach: 

 podpora vzdelávania širokej verejnosti 

 podpora, rozvoj a ochrana ľudských práv a demokracie 

 podpora a rozvoj ochrany kultúrneho dedičstva 

 

Za účelom naplnenia cieľov v jednotlivých oblastiach bude združenie využívať predovšetkým tieto 

formy: 

nadväzovanie spolupráce s tretími osobami za účelom skvalitnenia a presadenia cieľov  

združenia, 

poskytovanie informácií, rád a nepeňažnej pomoci širokej verejnosti 

organizácia vzdelávacích stretnutí, seminárov a prednášok 

príprava, vypracúvanie a vyhodnocovanie odborných analýz, vypracovanie a podávanie projektov 

a žiadostí  

 

Personálne zabezpečenie 
Ing. Katarína Serinová, je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave, Fakulta podnikového 

manažmentu. Po ukončení štúdia pracovala v bankovom sektore sedem rokov na rôznych pozíciách 

v Tatra banke a Istrobanke. Pôsobila ako vysokoškolská pedagogička na Ekonomickej univerzite, 

mailto:kancelaria@societas.sk
http://societas.sk/
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Národohospodárska fakulta, Katedra poisťovníctva v rokoch 2007 až 2009. Od založenia spoločnosti 

KPS Poradenské centrum s.r.o. (člen skupiny INSIA) je jej konateľkou a od roku 2014 je aj znalkyňou 

v odbore Ekonómia a manažment, odvetvie Účtovníctvo a daňovníctvo.   

 

Mgr. Peter Serina, je absolventom Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, kde v roku 2004 ukončil štúdium 

na Právnickej fakulte. Po absolvovaní koncipientskej praxe založil v roku 2008 advokátsku kanceláriu 

Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o., v ktorej pôsobí do súčasnosti. Je členom Slovenskej 

advokátskej komory a rozhodcom Rozhodcovského súdu SAK  

Ciele činnosti v školskom roku 2018/2019 
 

Projekt “Vedomosťami proti kríze“ 

Naďalej sa budeme venovať finančnému vzdelávaniu v projekte Vedomosťami proti kríze. Zameriame sa 

na žiakov základných škôl a študentov stredných odborných škôl v Bratislave. 

 

Žiaci 9.ročníka základných škôl v Bratislave – čaká ich prvé vážne rozhodnutie, a to výber ďalšieho 

štúdia na strednej škole. Niektorí z nich budú študovať mimo svojho bydliska, čo predpokladá istú mieru 

samostatnosti a zaobchádzania s vlastnými peniazmi.  

 

Študenti stredných škôl v  Bratislave – mladí ľudia vo veku od 15 do 19 rokov majú všeobecne málo 

informácií o pracovných pohovoroch, finančných produktoch, rozpočte a hospodárení s peniazmi, avšak 

tieto informácie im pomôžu zariadiť sa počas ďalšieho štúdia na vysokej škole, či po nastúpení do 

zamestnania.  

 

Partnermi projektu sú spoločnosti: 

KPS Poradenské centrum s.r.o.,  

Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o.   

 

Projekt Všetci chcú Vaše dobro... Nenechajte si ho vziať
®

 

Naďalej sa budeme venovať právnemu vzdelávaniu. V šk. roku 2017/2018 sme nadviazali spoluprácu 

s Gymnáziom J. Papánka, na Vazovovej, Bratislava  a SOŠ Hotelových služieb a obchodu v Bratislave. 

 

Partnerom projektu je spoločnosť: 

Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o.  

 

 

Projekt Mládež proti rasizmu 

Projekt Mládež proti rasizmu budeme realizovať na Gymnáziu J. Papánka, Bratislava, pričom prejde 

zmenou v štruktúre. Zaradíme do neho aj časť venovanú kritickému mysleniu a schopnosti odlíšiť 

pravdivé informácie od nepravdivých. 

 

 

 

Partnermi projektu sú spoločnosti: 

KPS Poradenské centrum s.r.o.,  

Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o.   

 

Financovanie projektov zabezpečíme z vlastných zdrojov a darov.  
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Realizované projekty a činnosť v šk. roku 2017/2018 
 

V školskom roku 2017/2018 sme realizovali nasledujúce projekty: 

 

Projekt “Vedomosťami proti kríze“ – finančné vzdelávanie detí a mládeže od 15 rokov  

Projekt “Všetci chcú Vaše dobro... Nenechajte si ho vziať
®
“ - právne vzdelávanie detí  

a mládeže  

Projekt “Mládež proti rasizmu“ - vzdelávanie v oblasti rozpoznávania extrémizmu  

a neslobody 

 

Projekt Vedomosťami proti kríze  

 

Cieľom projektu je aktívnou a nenásilnou formou učiť deti od 15 rokov, dospelých pracujúcich s deťmi 

a znevýhodnené skupiny používať finančnú terminológiu, rozumieť finančným produktom, získať 

zručnosti ako je komunikácia s finančnou inštitúciou, zostavenie rodinného rozpočtu a hľadanie si práce. 

Popis projektu 

 

Projekt Vedomosťami proti kríze sme realizovali v 1.polroku školského roka 2017/2018 na ZŠ 

Rajčianska v Bratislave, 8 hodiny po 20 žiakov, na Gymnáziu Bilikova, 8 hodiny po 49 žiakov 

a ubytovacie zariadenie Fortunáčik 6 hodiny pre 4 žiakov. 

 

Účastníci absolvovali semináre, kde sa preberali témy ako založenie spoločnosti, bankové produkty,  

rozpočet, pracovný pohovor a moderné platobné nástroje. 

 

Veľmi sa nám osvedčila práca v skupinách na tvorbe podnikateľského plánu fiktívnej spoločnosti, a veľké 

rozčarovanie žiaci zažili, keď si prepočítali čistú mzdu. 

 

Niekoľko postrehov od účastníkov vzdelávania: 

 

- Najviac ma zaujímala časť, ako sa mám správať na pohovore do zamestnania.  

- Ja si chcem skúsiť viesť mesačný rozpočet, to bolo zaujímavé. 

 

Financovanie projektu  

 

Projekt bol financovaný zo zdrojov získaných z asignácie dane v roku 2016. Celkové náklady na projekt 

dosiahli 401,81€ a boli vynaložené do konca roka 2017. 
 

 

 

 

Partnermi projektu boli spoločnosti: 

KPS Poradenské centrum s.r.o.,  

Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o.   

 

História projektu Vedomosťami proti kríze 

 

Projekt Vedomosťami proti kríze sme realizovali od roku 2012 do roku 2015 v spolupráci s Nadáciou pre 

deti Slovenska. Od roku 2016 financujeme projekt iba zo svojich zdrojov a používame časť metodiky na 
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finančné vzdelávanie Nadácie pre deti Slovenska. Na odučenie jedného účastníka tak pripadá 7,97 € 

vynaložených prostriedkov. 

 

Tabuľka č.1: História projektu Vedomosťami proti kríze roky 2012-1.polrok 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Spoločenstvo poznania, o.z. 

Projekt Všetci chcú Vaše dobro... Nenechajte si ho vziať® 
 
Cieľom projektu je aktívnou a nenásilnou formou učiť deti od 15 rokov, dospelých pracujúcich s deťmi 

a znevýhodnené skupiny rozumieť právam a povinnostiam vyplývajúcim z právneho poriadku SR. 

Orientovať sa v práve a získať prehľad o štruktúre a zmysle práva nie len ako kategórie ale ako oblasti 

nevyhnutnej pre život. 

Popis projektu 

 

Projekt Všetci chcú Vaše dobro... Nenechajte si ho vziať
® 

bol realizovaný z prostriedkov Spoločenstva 

poznania, o.z. 

V rámci projektu sme sa venovali žiakom  

a) Gymnázia J. Papánka na Vazovovej, kde sme realizovali dve prednášky po troch hodinách, spolu 6 

hodín. Preberali sme témy Zločin a trest Trestnoprávna zodpovednosť, trestné činy všeobecne; trestné 

činy podľa výberu žiakov a Ja a moja rodina Moje práva, moje povinnosti, povinnosti rodičov, práva 

rodičov; rodičovstvo, manželstvo, rozvod.. 

 

Témy prednášok si zvolili vyučujúci zo zoznamu pripravených tém na www.societas.sk. Na každej 

prednáške sme ocenili najviac aktívneho účastníka a aktívnu účastníčku knihou. Rozdali sme 12 kníh. 

Celkovo sa našich prednášok zúčastnilo 76 žiakov. 

 

b) SOŠ Hotelových služieb a obchodu v Bratislave, kde sme realizovali 4 hodiny prednášok na tému Ja 

ako zamestnanec Brigáda, pracovná zmluva, pracovný pomer, mzda; práva a povinnosti v pracovnom 

pomere, na ktorých sa zúčastnilo 14 žiakov a rozdali sme 4 knihy pre žiakov a dve knihy do knižnice 

školy a pre vyučujúceho. 

 Možno konštatovať, že žiaci a žiačky sa po počiatočnom ostychu prejavili ako aktívni a rozmýšľajúci. 

Témy ich zaujali, živo sme o problematike diskutovali, pričom určovali okruh otázok, ku ktorým sme 

spoločne hľadali odpovede. Jednoznačne si dovolím tvrdiť, že žiakov a žiačky praktické témy zo života 

veľmi zaujímajú a že vzdelávacie osnovy im ani zďaleka nedokážu dať odpovede na otázky, ktoré ich 

zaujímajú a trápia. 

Financovanie projektu  

 

Na financovanie projektu boli použité prostriedky Spoločenstva poznania, o.z., pričom v školskom roku 

2017/2018 sa projektu zúčastnilo 90 účastníkov. S rovnakým počtom počítame aj v šk. roku 2018/2019. 

 

Rok Počet účastníkov Odučené hodiny Náklady 

2012 89 58 800 € 

2013 200 100 1 765 € 

2014 207 96 2 003 € 

2015 204 70 1 393 € 

2016 209 80 1 463 € 

2017/2018 73 22 401,81€ 

Celkom 982 426 7 825,81€ 

http://societas.sk/index/vsetci-chcu-vase-dobro-nenechajte-si-ho-vziat/
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Tabuľka č.2: Všetci chcú Vaše dobro... Nenechajte si ho vziať
®
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Spoločenstvo poznania, o.z. 

 

Partnermi projektu sú spoločnosti: 

Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o.   

História projektu Všetci chcú Vaše dobro... Nenechajte si ho vziať
® 

 

Projekt sme realizovali prvý krát v šk. roku 2016/2017, pričom od začiatku tento projekt financujeme 

projekt výlučne zo svojich zdrojov. Najväčšou prekážkou rozšírenia projektu je nedostatok lektorov. Na 

odučenie jedného účastníka pripadá 5,50 € vynaložených prostriedkov. 

 

Tabuľka č.3: História projektu Všetci chcú Vaše dobro... Nenechajte si ho vziať
®
 

 

Roky II. polrok 2016 - 1.polrok 2018 

 
 

 

 

 

Zdroj: Spoločenstvo poznania, o.z. 

Projekt Mládež proti rasizmu 
 

Cieľom projektu je aktívnou a nenásilnou formou vysvetliť deťom od 12 rokov čo sú to ľudské práva, 

povedať im o princípoch dodržiavania ľudských práv, priblížiť im formy porušovania ľudských práv, 

rozprávať s nimi o formách totalít a nebezpečenstve extrémistických ideológií. 

 

Na propagáciu projektu Mládež proti rasizmu sme vytvorili aj krátke video, pozrieť si ho môžete tu. 

Popis projektu 

 

Projekt je tvorený dvojhodinovými workshopmi, ktoré sú vedené odborníkmi na danú oblasť. Venujeme 

sa týmto témam: 

1. Čo sú ľudské práva 

2. Šikana -  ako jej predchádzať, ako reagovať 

3. Rasizmus na Slovensku - rómska menšina a spolužitie s ňou 

4. Komunizmus - žilo sa naozaj lepšie než dnes? 

5. Fašizmus a Slovenský štát - zákony, ktoré otvorili cestu koncentračným táborom 

 

Súčasťou projektu je aj návšteva Múzea holokaustu v Seredi s tematickou prednáškou. Účastníci hradia 

znížené náklady na dopravu a vstupné s prednáškou vo výške 3,-€ na osobu, čím sme chceli vyjsť 

v ústrety aj účastníkom zo sociálne slabšieho prostredia. 

 

Položky rozpočtu Schválený rozpočet 

Odmeny  0,- € 

Náklady na vybavenie 0,- € 

Knihy pre účastníkov 90,- € 

Občerstvenie 60,- € 

Celkom SPOLU 150,- € 

šk. rok Počet účastníkov Odučené hodiny Náklady 

2016/2018 82 6 790,- € 

2017/2018 90 10 150,- € 

Celkom 172 16 940,- € 

https://www.youtube.com/watch?v=marJfWHq-ts
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Projekt sme realizovali s Gymnáziom J. Papánka na Vazovovej v Bratislave, kde sme realizovali štyri 

prednášky po dvoch hodinách na témy Ľudské práva, Rasizmus na Slovensku - rómska menšina a 

spolužitie s ňou, Komunizmus - žilo sa naozaj lepšie než dnes?, Slovenský štát – zákony proti židom. 

Projektu sa zúčastnilo 30 žiakov. 

   

Projekt sme realizovali s ZŠ Rajčianska v Bratislave, kde sme realizovali päť prednášok po dvoch 

hodinách na témy Ľudské práva, Rasizmus na Slovensku - rómska menšina a spolužitie s ňou, 

Komunizmus - žilo sa naozaj lepšie než dnes?, Slovenský štát – zákony proti židom, Šikana – ako jej 

predchádzať. Projektu sa zúčastnilo 40 žiakov. 
 
Financovanie projektu  
 

Na financovanie projektu boli použité prostriedky Spoločenstva poznania, o.z., prioritne sme na projekt 

použili prostriedky získané z asignácie dane v roku 2016 a 2017.  

 

Finančné náklady na projekt boli 459,88€.   

 

Partnermi projektu sú spoločnosti: 

Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o.   

KPS Poradenské centrum s.r.o. 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava II 

Jozef Hajko, publicista, analytik 

 

Štatistika projektu Mládež proti rasizmu, roky II. polrok 2016 - 1.polrok 2018 

 

 

Tabuľka č.4: Štatistika projektu Mládež proti rasizmu, roky II. polrok 2016 - 1.polrok 2018 

 
 

 

 

 

Zdroj: Spoločenstvo poznania, o.z. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

šk. rok Počet účastníkov Odučené hodiny Náklady 

2016/2018 82 6 716,- € 

2017/2018 70 18 459,88 € 

Celkom 172 16 940,- € 
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Štatistika činnosti Spoločenstva poznania 2012 – I. polrok 2018 
 

Tabuľka č.5: Prehľad účastníkov, hodín, kníh a nákladov všetkých projektov 

Zdroj: Spoločenstvo poznania, o.z. 

Hospodárenie združenia v roku 2017 
 

Finančné krytie prevádzky združenia a projektu bolo zabezpečené z členských príspevkov, z asignácie 

dane, darov právnických a fyzických osôb. 

 

Tabuľka č.6: Prehľad finančných zdrojov v roku  2017 v EUR 

zdroj financovania výška príspevku 

členské príspevky 200 

Finančné dary PO 620 

Finančné dary FO 217 

príspevky z podielu 2% rok 2016 1 465,38 

príspevky z podielu 2% rok 2017 - minuté 90,24 

Nefinančné dary a iné výnosy 145,22 

celkom na financovanie v roku 2017 2 737,84 
Zdroj: Finančné výkazy za rok 2017, Spoločenstvo poznania, o. z. 

 

šk. rok Počet účastníkov Spolu 

účastníkov 

za šk. rok 

Odučené hodiny Náklady 

 Vedomosťami 

proti kríze 

Mládež 

proti 

rasizmu 

Všetci 

chcú Vaše 

dobro... ® 

 Vedomosťami 

proti kríze 

Mládež 

proti 

rasizmu 

Všetci chcú 

Vaše 

dobro... ® 

Celkovo za 

všetky 

projekty 

 

2012/2013 89   89 58   800,- € 

2013/2014 200   200 100   1.765,- € 

2014/2015 207   207 96   2.003,- € 

2015/2016 204   204 70   1.393,- € 

2016/2018 209 82 82 373 80 6 6 2.969,- € 

2017/2018 90 70 90 250 18 18 10 1.011,69 € 

Celkom po 

projektoch 

999 152 172  412 24 16  

Celkom vo  

všetkých 

projektoch 

 

1.323 účastníkov 

  

452 hodín 

   

9.941,69 € 

Náklady na 

vzdelanie 

jedného 

účastníka 

 

 

7,51€/účastník 

     

Celkom 

počet kníh 

odovzdaných 

účastníkom, 

školám a 

učiteľom 

 

34 
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Príspevok z asignácie dane v roku 2017 bol vo výške 302,26 EUR a z neho 90,24 EUR bolo použitých 

v roku 2017. Nepoužitý rozdiel 212,02 EUR je prenesený do kalendárneho roka 2018 na financovanie 

hlavnej činnosti. 

 

 

 

 

Hospodárenie združenia v roku 2017 z hľadiska nákladov.        

 

Tabuľka č.7 Prehľad nákladov  v roku 2017 v EUR 

druh nákladu Výška v € 

prevádzkové náklady 206,46 

náklady na projekty  1 216,88 

Poskytnuté príspevky 0 

Celkom 1 423,34 
Zdroj: Finančné výkazy za rok 2017, Spoločenstvo poznania, o. z. 

 

Hospodársky výsledok združenia za rok 2017 je + 1.314,50 EUR a bude použitý na financovanie ďalšej 

činnosti. 

 

Abecedný zoznam známych podporovateľov činnosti občianskeho združenia Spoločenstvo poznania o.z. 

v roku 2017: 

 

Andrea Pribylková 

Branislav Královič – SKLENÁRSTVO, s.r.o. 

D.P.A. Brokerage s.r.o. 

Ing. Dana Osif 

Insia SK, s.r.o. 

Insia – S, s.r.o. 

Insia Consult s.r.o. 

Insuria Consulting s.r.o. 

J&E business conuslting, s.r.o. 

KPS Poradenské centrum s.r.o. 

Mgr.Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o. 

Monika Vlčková 

Teralex, s.r.o. 

Uni-Poist, s.r.o. 

Všetkým prispievateľom zo srdca ďakujeme a veríme, že nám prejavia priazeň aj v budúcnosti. 


