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Dionýz Ilkovič
Profesor, fyzik a fyzikálny chemik 

(18. január 1907 – 3. august 1980)
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Tento objav vyniesol Dionýza Ilkoviča až na vedecký 

Olymp. V roku 1934 odvodil Dionýz Ilkovič ako člen tímu 

držiteľa Nobelovej ceny Jaroslava Heyrovského vzťah 

medzi polarografickým difúznym prúdom, koncentráciou 

roztoku a charakteristikami kvapkovej ortuťovej elektródy. 

Dnes je známy ako Ilkovičova rovnica. Je najdôležitejším 

teoretickým objavom polarografie. To je veda, ktorá 

umožňuje určovať prítomnosť chemických látok v roztoku 

meraním elektrického napätia a prúdu medzi dvojicou 

elektród.



Úvod 
Pretrvávajúca koronakríza ovplyvnila v roku 2021 všetky aspekty života na Slovensku, vrátane 

oblasti školstva.  Nevyhla sa ani verejnoprospešnej činnosti Nadácie Dionýza Ilkoviča (NDI), 

ktorá sa už tretí rok snaží vyhľadávať a oceňovať výnimočných učiteľov prírodných vied 

základných a stredných škôl. Hoci odborná porota vybrala z predložených nominácií troch 

finalistov a dobrovoľnícky tím NDI pod vedením predsedu správnej rady, Mariána Mareka, bol 

pripravený zorganizovať tradičné slávnostné odovzdávanie Ceny Dionýza Ilkoviča, pandemická 

situácia tomu zabránila. Ceny napokon odovzdával na pôde Ministerstva školstva, mládeže  

a športu osobne minister Branislav Gröhling so zástupcami NDI až začiatkom roka 2022.

Ciele nadácie
Ďalší rozvoj aktivít projektu výročnej Ceny Dionýza Ilkoviča. Snahou nadácie je získať pre svoju 

činnosť partnerov a zabezpečiť tak dlhodobú udržateľnosť projektu pri napĺňaní nasledovných 

verejnoprospešných cieľov:

• oceňovanie výnimočných osobností, pedagógov, ale aj nepedagogických dobrovoľníkov  

z oblasti prírodných vied najmä za rozvoj mimoškolskej činnosti pre žiakov základných 

a stredných škôl v prírodovedných predmetoch matematika, fyzika, chémia, biológia  

a informatika,

• podpora rozvoja mimoškolskej činnosti pedagógov a nepedagogických dobrovoľníkov  

v oblasti prírodných vied, predovšetkým v predmetoch matematika, fyzika, chémia,  

biológia a informatika,

• podpora žiakov a pedagógov základných a stredných škôl v účasti na medzinárodných 

súťažiach v oblasti prírodných vied, predovšetkým v matematike, fyzike, chémii, biológii  

a informatike,

• podpora vzdelávania v oblasti prírodných vied na základných a stredných školách, 

predovšetkým v predmetoch matematika, fyzika, chémia, biológia a informatika,

• zvyšovanie povedomia verejnosti o potrebe výuky prírodných vied na základných  

a stredných školách.



Prehľad aktivít nadácie v roku 2021
Oceňovanie učiteľov 

Kľúčová aktivita nadácie – udeľovanie Ceny Dionýza Ilkoviča pedagógom základných  

a stredných škôl za rozvoj mimoškolskej činnosti žiakov v prírodovedných predmetoch  

– pokračovala aj v  roku 2021. Prostredníctvom svojej web stránky, klasických i sociálnych 

médií, nadácia vyhlásila možnosť nominovať výnimočných pedagógov.

Nominovať učiteľov na Cenu Dionýza Ilkoviča môže ktokoľvek na stránke www.cenadi.sk, kde sú 

aj ďalšie informácie o ocenení. Ocenenie sa udeľuje za rozvoj mimoškolskej činnosti pre žiakov 

základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, informatika, chémia a od roku 

2021 aj biológia. 

Odborná porota

Predseda poroty: doc. RNDr. Martin Plesch, PhD., Fyzikálny ústav SAV 

Členovia poroty: prof. Ing. Ivo Čáp, CSc. Žilinská Univerzita

doc. RNDr. František Kundracik, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave

prof. RNDr. Tomáš Opatrný, DrSc., Univerzita Palackého, Olomouc

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave

prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave

Aktivity NDI sú významne podporované dobrovoľníckou činnosťou priaznivcov a zamestnancov partnerských spoločností.  



Z celkovo 52 nominácií na 41 pedagógov porota v priebehu septembra a októbra vybrala 3 finalistov.  

Víťazkou CDI 2021 sa stala Ing. Elena Kulichová 

učiteľka chémie zo Strednej odbornej školy v Novákoch. 

Ďalšími finalistkami boli:  
učiteľka matematiky pani RNDr. Mária Dományová z Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach  

a RNDr. Miriam Feretová, ktorá učí biológiu na Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša v Prešove.

Ceny Dionýza Ilkoviča ročníka 2021 boli finalistkám odovzdané na slávnostnom podujatí v priestoroch 

Ministerstva školstva, mládeže a športu osobne ministrom Branislavom Gröhlingom a zástupcami NDI 

až nasledujúci rok, 31. marca 2022. Okrem vecných cien si finalistky rozdelili aj finančnú odmenu vo 

výške 6 000 Eur.

Ing. Elena Kulichová RNDr. Mária Dományová RNDr. Miriam Feretová

Inšpiratívne príbehy ocenených učiteliek  
si môžete pozrieť na stránke nadácie.



Záznam je dostupný 
na stránke nadácie. 



Pomoc NDI Turnaju mladých fyzikov 

Turnaj mladých fyzikov (TMF) je medzinárodná súťaž pre zväčša 

5-členné družstvá stredoškolákov vo fyzike. Spája v sebe 

myšlienky Fyzikálnej olympiády (riešenie príkladov) s myšlienkami 

stredoškolskej odbornej činnosti (prezentácia riešenia nejakého 

problému pred odbornou porotou). V roku 2021 došlo k ohrozeniu 

účasti slovenského tímu z finančných dôvodov. 

NDI pomohla v máji 2021 zabezpečiť Výberové sústredenie TMF 

na medzinárodnú súťaž IYPT, ktorá sa konala v júli v gruzínskom 

Kutaisi. Okrem toho venovala družstvu tímové tričká. Prostriedky 

Nadácie sa použili na úhradu ubytovania a stravy účastníkov, ako 

aj nákup materiálu na experimenty. 

 

Sústredenie bolo kľúčovou aktivitou, nakoľko na ňom došlo  

k výberu slovenského reprezentačného družstva z úspešných 

účastníkov Celoštátneho kola TMF. Výsledkom bolo, že Slovensko 

získalo na medzinárodnej scéne mimoriadny úspech – absolútne 

prvé miesto vo výberovej časti súťaže, druhé miesto vo finále  

a výslednú zlatú medailu.

Zo sveta mladých vedcov

V snahe verejne poukázať na pozitívne príklady výnimočných výsledkov žiakov a ich 

učiteľov, obohatili sme web stránku nadácie o pravidelnú rubriku „Zo sveta mladých 

vedcov“.  Ako názov napovedá, ponúkame tu novinky zo sveta mladých, ktorí sa spolu so 

svojimi pedagógmi venujú prírodným vedám aj po zvonení, úspešne reprezentujú svoje 

školy na súťažiach a ich zanietenie im často otvára cestu na prestížne medzinárodné 

školy či stáže v zahraničí. 



Minister školstva B. Gröhling ocenil tri výnimočné
pedagogičky Cenou Dionýza Ilkoviča

MŠVVŠ SR |MM|  Z rôznych kútov Slovenska pricestovali do Bratislavy tri výnimočné učiteľky aby si prevzali z rúk
ministra školstva Cenu Dionýza Ilkoviča za rok 2021. Absolútnou víťazkou sa stala učiteľka chémie Elena Kulichová

z Novák. Ďalšími dvoma nalistkami, vybranými odbornou porotou, sú matematikárka Mária Dományová z

Michaloviec a Miriam Feretová, ktorá učí biológiu v Prešove. Záštitu nad ocenením prevzalo Ministerstvo školstva.

Cenu Dionýza Ilkoviča každoročne udeľuje Nadácia Dionýza Ilkoviča a je určená 

pre pedagógov a nepedagogických pracovníkov, ktorí sa venujú rozvoju talentovaných žiakov v oblasti prírodných

vied v rámci mimoškolskej činnosti. To znamená, že so žiakmi po zvonení pracujú na experimentoch a pripravujú

ich na domáce aj medzinárodné prírodovedné súťaže.

Cena Dionýza Ilkoviča bola udelená už piatykrát. Avšak až teraz ju odovzdal do rúk nalistkám osobne minister

školstva. „Práve uplynulé obdobie nám ukázalo, ako veľmi potrebujeme ľudí, ktorí pracujú vo vedných odvetviach

– či už hovoríme o vedcoch a výskumníkoch, ktorí hľadajú lieky na ochorenia a spôsoby, ako im predchádzať,

alebo hovoríme o lekároch, ktorí nás liečia z ochorení, alebo sú to informatici a vývojári technológií, vďaka ktorým

sme, aj napriek tomu, že sme boli zatvorení doma, sa mohli spojiť so svojimi blízkymi a komunikovať s nimi. 
Na začiatku kariéry všetkých týchto ľudí stáli učitelia. Boli to učitelia, ktorí mladého človeka nadchli, prebudili v

ňom záujem o vedu či výskum a pomohli tak vychovať talentovaných ľudí dneška. Cena Dionýza Ilkoviča oceňuje

práve takýchto učiteľov,” povedal po odovzdaní cien minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav

Gröhling.

Pedagógov na Slovensku ubúda a ich priemerný vek rastie. Preto je jednou z hlavných obáv zástupcov Nadácie

Dionýza Ilkoviča to, čo sa stane keď odídu do dôchodku aj poslední zanietení učitelia. „Priemerný vek pedagógov,

ktorí sa venujú mimoškolskej činnosti, najmä 
v oblasti prírodných vied je dobre cez 50 rokov. Aj od nich samotných vieme, že mladých učiteľov nepribúda. A

preto sa pýtame, kto bude trénovať naše budúce vedecké hviezdy. A čo sa stane s našou krajinou, ak

nepodporíme tých, ktorí majú potenciál posunúť Slovensko vpred a vytvárať pracovné miesta,” varuje predseda

správnej rady Nadácie Dionýza Ilkoviča Marián Marek. Jeho slová potvrdzuje fakt, že aj keď v minulom roku získali

slovenskí žiaci 

na medzinárodných prírodovedných súťažiach viac ako 40 medailí, trend ukazuje skôr 

na neustály pokles úspešnosti.

Od  redakcia  - 31. marca 2022, 12:45

Domov  Aktuality

 Minister školstva B. Gröhling ocenil tri výnimočné pedagogičky Cenou

Dionýza Ilkoviča

Minister školstva B. Gröhling
ocenil tri výnimočné
pedagogičky Cenou Dionýza
Ilkoviča

  31.03.2022 - Tlačové správy - Ministerstvo - Foto: TASR

 Zdieľať

Z rôznych kútov Slovenska pricestovali do

Bratislavy tri výnimočné učiteľky, aby si prevzali z

rúk ministra školstva Cenu Dionýza Ilkoviča za rok

2021. Absolútnou víťazkou sa stala učiteľka

chémie Elena Kulichová z Novák. Ďalšími dvoma

nalistkami, vybranými odbornou porotou, sú

matematikárka Mária Dományová z Michaloviec a

Miriam Feretová, ktorá učí biológiu v Prešove.

Záštitu nad ocenením prevzalo Ministerstvo

školstva. 
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Z rôznych kútov Slovenska pricestovali do Bratislavy tri
výnimočné učiteľky, aby si prevzali z rúk ministra školstva Cenu
Dionýza Ilkoviča za rok 2021. Absolútnou víťazkou sa stala
učiteľka chémie Elena Kulichová z Novák. Ďalšími dvoma
finalistkami, vybranými odbornou porotou, sú matematikárka
Mária Dományová z Michaloviec a Miriam Feretová, ktorá učí
biológiu v Prešove. Záštitu nad ocenením prevzalo Ministerstvo
školstva. 

Cenu Dionýza Ilkoviča každoročne udeľuje Nadácia Dionýza
Ilkoviča a je určená 
pre pedagógov a nepedagogických pracovníkov, ktorí sa venujú
rozvoju talentovaných žiakov v oblasti prírodných vied v rámci
mimoškolskej činnosti. To znamená, že so žiakmi po zvonení
pracujú na experimentoch a pripravujú ich na domáce aj
medzinárodné prírodovedné súťaže.

Cena Dionýza Ilkoviča bola udelená už piatykrát. Avšak až teraz
ju odovzdal do rúk finalistkám osobne minister školstva. „Práve
uplynulé obdobie nám ukázalo, ako veľmi potrebujeme ľudí,
ktorí pracujú vo vedných odvetviach - či už hovoríme o vedcoch
a výskumníkoch, ktorí hľadajú lieky na ochorenia a spôsoby, ako
im predchádzať, alebo hovoríme o lekároch, ktorí nás liečia
z ochorení, alebo sú to informatici a vývojári technológií,
vďaka ktorým sme, aj napriek tomu, že sme boli zatvorení
doma, sa mohli spojiť so svojimi blízkymi a komunikovať
s nimi. Na začiatku kariéry všetkých týchto ľudí stáli učitelia.
Boli to učitelia, ktorí mladého človeka nadchli, prebudili v ňom
záujem o vedu či výskum a pomohli tak vychovať talentovaných

Minister školstva B. Gröhling ocenil tri
výnimočné pedagogičky Cenou Dionýza

Ilkoviča
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Oznámenie: Odovzdávanie Cien Dionýza
Ilkoviča
30. marca 2022 11:59

 Odovzdávanie Cien Dionýza Ilkoviča trom učiteľkám, ktoré rozvíjajú u žiakov záujem o vedu, 
sa uskutoční vo štvrtok 31. marca o 10.20 h v presscentre na prízemí Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, na Stromovej 1 v Bratislave. 
 Hostia: Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 
 Ľudovít Paulis - štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a vysoké školstvo 
 Marián Marek - predseda správnej rady Nadácie Dionýza Ilkoviča 
 Martin Plesch - vedúci fyzikálneho ústavu SAV, odborný garant a predseda poroty Ceny 
Dionýza Ilkoviča 
 - finalistky a finalisti Ceny Dionýza Ilkoviča 2021 

 Možnosť parkovania: V prípade záujmu o parkovacie miesto je potrebné zaslať na emailovú 
adresu tlacove@minedu.sk EČV a typ vozidla najneskôr do štvrtka 31. marca, do 8.00 h. Počet 
parkovacích miest vyhradených pre novinárov je obmedzený.  
 Poznámka: Cena je určená pre výnimočných pedagógov a nepedagogických pracovníkov, 
ktorí pracujú s deťmi počas mimoškolskej činnosti (krúžky) v oblasti prírodných vied: matematika, 
fyzika, chémia, informatika a biológia. CDI spravidla vyhrávajú učitelia a učiteľky, ktorí dlhodobo 
rozvíjajú talentované deti a majú s nimi úspechy na domácich aj medzinárodných súťažiach. 

 TASR o tom dnes informovali z odboru komunikácie a marketingu MŠVVaŠ SR. 

 Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, 
dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o 
periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. 
Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 
3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo 
verejnom záujme. 
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Na Slovensku operovali 154 pacientov z Ukrajiny  SaS s daňovým bonusom nesúhlasí, no nebude ho vetovať  Školskí odborári vyhlásili štrajk

15 °C - Bratislava 11. 5. Blažena

PR články 1.4.2022 07:00

Toto sú tri výnimočné učiteľky, ktoré ocenil aj minister školstva

PR článok

Z rôznych kútov Slovenska pricestovali do Bratislavy tri výnimočné učiteľky aby si
prevzali z rúk ministra školstva Cenu Dionýza Ilkoviča za rok 2021. Absolútnou
víťazkou sa stala učiteľka chémie Elena Kulichová z Novák. Ďalšími dvoma
nalistkami, vybranými odbornou porotou, sú matematikárka Mária Dományová z
Michaloviec a Miriam Feretová, ktorá učí biológiu v Prešove.

Cena Dionýza Ilkoviča (CDI) bola udelená už piatykrát. Avšak až teraz ju odovzdal do rúk nalistkám
osobne minister školstva.„Práve uplynulé obdobie nám ukázalo, ako veľmi potrebujeme ľudí, ktorí pracujú vo
vedných odvetviach - či už hovoríme o vedcoch a výskumníkoch, ktorí hľadajú lieky na ochorenia a spôsoby,
ako im predchádzať, alebo hovoríme o lekároch, ktorí nás liečia z ochorení, alebo sú to informatici a vývojári
technológií, vďaka ktorým sme, aj napriek tomu, že sme boli zatvorení doma, sa mohli spojiť so svojimi
blízkymi a komunikovať s nimi. Na začiatku kariéry všetkých týchto ľudí stáli učitelia. Boli to učitelia, ktorí
mladého človeka nadchli, prebudili v ňom záujem o vedu či výskum a pomohli tak vychovať talentovaných

Odovzdávanie Ceny Dionýza Ilkoviča 2021

Zdroj: Martin Viazanko

Prihlásenie

Vojna na Ukrajine Koronavírus

Prírodovedné predmety sa dostali do úzadia.

Zuzana Kovačič Hanzelová, Miroslav Gupka
Redakcia

Potvrďte overovací odkaz v e-maile, aby sme vám aktivovali registráciu na pavel.jastrabik@posam.sk. Poslať
znova.
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Rozhovory ZKH

Diskusná relácia Zuzany Kovačič Hanzelovej na aktuálne politické aj spoločenské témy.
Počúvajte aj podcast >> Apple podcasty | Spotify | Google podcasty | RSS

4. apr 2022 o 13:40 

Učiteľka Kulichová: Pri dobrom

vedení je ka#dé dieťa malý génius

"Vidíte, že deti, ktoré nemajú o chémiu veľký záujem, si na cvičeniach filmujú, ako sa im

vytvárajú kryštáliky, ako sa sfarbuje roztok, ako im na chromatografickej platničke stúpa

škvrnka. Takže sa dajú zaujať.

Treba im dodať dostatok impulzov. Nemusia to byť impulzy typu internet a podobne, ale

prax," hovorí Elena Kulichová, učiteľka chémie a víťazka ceny Dionýza Ilkoviča 2021, o

hodinách chémie a o tom, že na školách chýba viac praxe.

"Je veľmi ťažké nájsť si ku každému svoj prístup, aby som nikomu neukrivdila. Deti sú

rôznorodé, niekomu viac vyhovuje starší spôsob vyučovania. Máme aj rodičov, ktorým to

vyhovuje. Povedia, že deti potrebujú preskúšať z definície.

Najťažšie je dosiahnuť, aby deti prestali memorovať, ale začali hľadať príčiny a podstaty

javov. Aby sa začali vzdelávať pátravým a bádavým systémom, aby sa začali pýtať prečo,"

dodáva Kulichová.

Ako sa vyvíja učenie chémie? Mali by sme učiť na školách viac prírodovedných

predmetov? A čím sú dnešné deti iné? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s

Elenou Kulichovou, učiteľkou chémie, ktorá získala cenu Dionýza Ilkoviča 2021.
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Aktuality.sk

TASR



Pre učiteľov / Aktuality zo školstva

Cenu D. Ilkoviča získali tri učiteľky, ktoré rozvíjajú u žiakov záujem o
vedu

TASR

Na snímke zľava minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS), ocenené učiteľky a nalistky Ceny Dionýza Ilkoviča 2021 Mária
Dományová, Miriam Feretová a Alena Kulichová počas odovzdávania cien 31. marca 2022 v Bratislave. / Foto: TASR / Jakub Kotian

Bratislava 31. marca (TASR) - Cenu Dionýza Ilkoviča získali v tomto roku tri učiteľky, ktoré rozvíjajú u žiakov
záujem o vedu. Ocenenie si prevzali vo štvrtok z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR
Branislava Gröhlinga (SaS). Absolútnou víťazkou sa stala učiteľka chémie na Strednej odbornej škole v
Novákoch Elena Kulichová. 
      

Ďalšími nalistkami vybranými odbornou porotou boli matematikárka Mária Dományová z Gymnázia
Pavla Horova v Michalovciach a Miriam Feretová, ktorá učí biológiu na Katolíckej spojenej škole sv.
Mikuláša v Prešove. Cenu Dionýza Ilkoviča udelili po piatykrát. 
     

"Práve uplynulé obdobie nám ukázalo, ako veľmi potrebujeme ľudí, ktorí pracujú vo vedných odvetviach.
Či už hovoríme o vedcoch a výskumníkoch, ktorí hľadajú lieky na ochorenia a spôsoby, ako im
predchádzať, alebo hovoríme o lekároch, ktorí nás liečia z ochorení, alebo sú to informatici a vývojári
technológií, vďaka ktorým sme sa, aj napriek tomu, že sme boli zatvorení doma, mohli spojiť so svojimi
blízkymi a komunikovať s nimi," povedal minister školstva. 
      

  PRIHLÁSIŤ PODPORIŤ PORTÁL

MAGAZÍN  TV  PODCAST BLOGY SOVIČKA ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY ŠKOLY AKTIVITY PRE DETI ĎALŠIE
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Práve uplynulé obdobie nám ukázalo, ako veľmi potrebujeme ľudí, ktorí pracujú
vo vedných odvetviach, uviedol pri odovzdávaní cien minister školstva.
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Cenu D. Ilkoviča
získali tri učiteľky,
ktoré u žiakov
rozvíjajú záujem o
vedu
Práve uplynulé obdobie nám ukázalo, ako veľmi
potrebujeme ľudí, ktorí pracujú vo vedných
odvetviach, uviedol pri odovzdávaní cien
minister školstva. 

Bratislava 31. marca (TASR) - Cenu Dionýza Ilkoviča získali v

tomto roku tri učiteľky, ktoré rozvíjajú u žiakov záujem o

vedu. Ocenenie si prevzali vo štvrtok z rúk ministra

školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga

(SaS). Absolútnou víťazkou sa stala učiteľka chémie na

Strednej odbornej škole v Novákoch Elena Kulichová.  

Ďalšími nalistkami vybranými odbornou porotou boli

matematikárka Mária Dományová z Gymnázia Pavla Horova

v Michalovciach a Miriam Feretová, ktorá učí biológiu na

Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša v Prešove. Cenu

Dionýza Ilkoviča udelili po piatykrát.  

"Práve uplynulé obdobie nám ukázalo, ako veľmi

potrebujeme ľudí, ktorí pracujú vo vedných odvetviach. Či

Aplikácia WocaBee na učenie
slovíčok pre školy patrí medzi
TOP inovácie

(/clanok/58369/aplikacia-
wocabee-na-ucenieslovicok-pre-
skoly-patri-medzi-top-inovacie)

B. Gröhling: Rezort školstva
navrhuje desaťpercentné
zvyšovanie platov pre učiteľov 

(/clanok/58958/b-grohling-rezort-
skolstva-navrhuje-
desatpercentne-zvysovanie-
platov-pre-ucitelov)

Deti už od štyroch rokov sa
môžu učiť jazyky s
technológiami

(/clanok/58944/deti-uz-od-
styroch-rokovsa-mozu-ucit-
jazyky-s-technologiami)
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Na snímke Branislav Gröhling a ocenené učiteľky a nalistky
Ceny Dionýza Ilkoviča 2021 M. Dományová, M. Feretová a E.
Kulichová. FOTO TASR - Jakub Ko

Potvrďte overovací odkaz v e-maile, aby sme vám aktivovali registráciu na pavel.jastrabik@posam.sk. Poslať znova.

 

 

Prešov

Ocenili aj Máriu Dományovú a Miriam Feretovú.

TASR
Tlačová agentúra

w Ocenen  učiteľky z východu (3 fotografie)

PREŠOV, MICHALOVCE. Cenu Dionýza Ilkoviča získali v tomto roku tri učiteľky, ktoré rozvíjajú u žiakov záujem o vedu.

31. mar 2022 o 12:20 

Cenu Dioníza Ilkoviča získali tri učiteľky, dve sú z

východu

Zľava minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS), ocenené učiteľky a finalistky Ceny Dionýza Ilkoviča 2021 Mária Dományová, Miriam Feretová a Alena

Kulichová. (Zdroj: TASR)
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Domov  | Ľudia

Cenu Dionýza Ilkoviča si prevzali
pedagogičky, ktoré v žiakoch
rozvíjajú talent pre vedu

Jedna pestuje ich vášeň pre chémiu, ďalšia pre matematiku a tretia
pre biológiu. Robia to v rámci mimoškolskej činnosti.

Absolútnou víťazkou Ceny Dionýza Ilkoviča za rok 2021 sa stala učiteľka chémie Elena
Kulichová z Novák. Ďalšími dvoma nalistkami sú matematikárka Mária Dományová z
Michaloviec a Miriam Feretová, ktorá učí biológiu v Prešove. Zdroj: Seesame

Cenu Dionýza Ilkoviča každoročne udeľuje Nadácia Dionýza Ilkoviča a
je určená pre pedagógov a nepedagogických pracovníkov, ktorí sa
venujú rozvoju talentovaných žiakov v oblasti prírodných vied v rámci
mimoškolskej činnosti. To znamená, že so žiakmi po zvonení pracujú
na experimentoch a pripravujú ich na domáce aj medzinárodné
prírodovedné súťaže.

Absolútnou víťazkou Ceny Dionýza Ilkoviča za rok 2021 sa stala
učiteľka chémie Elena Kulichová z Novák. Ďalšími dvoma �nalistkami,
vybranými odbornou porotou, sú matematikárka Mária Dományová z
Michaloviec a Miriam Feretová, ktorá učí biológiu v Prešove. Záštitu
nad ocenením prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR.
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Cenu Dionýza Ilkoviča tento rok získali až tri skvelé
učiteľky: Kto bol absolútnym víťazom?

Cenu Dionýza Ilkoviča získali v tomto roku tri učiteľky, ktoré rozvíjajú u

žiakov záujem o vedu. Ocenenie si prevzali vo štvrtok z rúk ministra

školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga (SaS).

Absolútnou víťazkou sa stala učiteľka chémie na Strednej odbornej škole

v Novákoch Elena Kulichová.

Ďalšími finalistkami vybranými odbornou porotou boli matematikárka Mária Dományová z Gymnázia Pavla

Horova v Michalovciach a Miriam Feretová, ktorá učí biológiu na Katolíckej spojenej škole sv. Mikuláša v

Prešove. Cenu Dionýza Ilkoviča udelili po piatykrát.

"Práve uplynulé obdobie nám ukázalo, ako veľmi potrebujeme ľudí, ktorí pracujú vo vedných odvetviach. Či už

hovoríme o vedcoch a výskumníkoch, ktorí hľadajú lieky na ochorenia a spôsoby, ako im predchádzať, alebo

Na snímke zľava minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS), ocenené učiteľky a finalistky Ceny

Dionýza Ilkoviča 2021 Mária Dományová, Miriam Feretová a Alena Kulichová počas odovzdávania cien.

Zdroj: TASR
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Cenu Dionýza Ilkoviča získali učiteľky chémie,
matematiky a biológie

Cenu Dionýza Ilkoviča za minulý rok získala učiteľka chémie Elena Kulichová z Novák. Ďalšími

dvoma finalistkami, vybranými odbornou porotou, sú matematikárka Mária Dományová z Michaloviec

a Miriam Feretová, ktorá učí biológiu v Prešove.

Cenu Dionýza Ilkoviča každoročne udeľuje Nadácia Dionýza Ilkoviča, záštitu prevzalo ministerstvo

školstva. Ocenenie je určené pre pedagógov a nepedagogických pracovníkov, ktorí sa venujú rozvoju

talentovaných žiakov v oblasti prírodných vied v rámci mimoškolskej činnosti. „To znamená, že so

žiakmi po zvonení pracujú na experimentoch a pripravujú ich na domáce aj medzinárodné

prírodovedné súťaže,“ píšu organizátori.

„Priemerný vek pedagógov, ktorí sa venujú mimoškolskej činnosti, najmä v oblasti prírodných vied je

dobre cez 50 rokov. Aj od nich samotných vieme, že mladých učiteľov nepribúda. A preto sa pýtame, kto

bude trénovať naše budúce vedecké hviezdy. A čo sa stane s našou krajinou, ak nepodporíme tých, ktorí

majú potenciál posunúť Slovensko vpred a vytvárať pracovné miesta,” varuje predseda správnej rady

Nadácie Dionýza Ilkoviča Marián Marek.

Tento rok prvýkrát umožnili popri učiteľoch a učiteľkách matematiky, fyziky, chémie a informatiky

nominovať aj učiteľky a učiteľov biológie.

Odovzdávanie Ceny Dionýza Ilkoviča. Foto – Martin Viazanko
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Cenu Dionýza Ilkoviča si prevzali
pedagogičky, ktoré v žiakoch rozvíjajú
talent pre vedu

Aktualita

Absolútnou víťazkou Ceny Dionýza Ilkoviča za rok 2021 sa stala

učiteľka chémie Elena Kulichová z Novák. Ďalšími dvoma

finalistkami sú matematikárka Mária Dományová z Michaloviec a

Miriam Feretová, ktorá učí biológiu v Prešove. Zdroj:

https://vedanadosah.cvtisr.sk

Cenu Dionýza Ilkoviča každoročne udeľuje Nadácia Dionýza

Ilkoviča a je určená pre pedagógov a nepedagogických

pracovníkov, ktorí sa venujú rozvoju talentovaných žiakov v

oblasti prírodných vied v rámci mimoškolskej činnosti. To

znamená, že so žiakmi po zvonení pracujú na experimentoch a

pripravujú ich na domáce aj medzinárodné prírodovedné súťaže.

Absolútnou víťazkou Ceny Dionýza Ilkoviča za rok 2021 sa stala

učiteľka chémie Elena Kulichová z Novák. Ďalšími dvoma

finalistkami, vybranými odbornou porotou, sú matematikárka

Mária Dományová z Michaloviec a Miriam Feretová, ktorá učí
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Fundraising
Nadácia sa rozhodla pre rozšírenie nástrojov na získavanie zdrojov na pomoc učiteľom  

a študentom, ktorí potrebujú dofinancovať svoje projekty v rámci mimoškolskej činnosti  

v oblasti prírodných vied.

Už od konca roka 2020 nadácia rozšírila možnosti nadobudnutia finančných prostriedkov 

splnením podmienok na získavanie podielových daní jednotlivcov a organizácií, ako aj 

vyhlásením verejnej zbierky.

Podielové dane:
Od októbra 2020 bola Nadácia Dionýza Ilkoviča zaregistrovaná v centrálnom registri určených 

právnických osôb (spis. zn. NCRpo 520/2020) pre získanie podielových daní. Na tento účel 

nadácia vedie v Tatrabanke bežný účet pod číslom IBAN: SK40 1100 0000 0029 4807 6746.

Verejná zbierka:
V decembri 2020 Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo verejnú zbierku nadácie s názvom

Učiteľ – budúcnosť vzdelania pod registrovým číslom 000-2020-033651. Táto verejná zbierka 

podľa rozhodnutia MV SR trvala 1 rok, do 13.12 2021. Transparentný účet verejnej zbierky je 

vedený v FIO banka Bratislava IBAN: SK84 8330 0000 0023 0190 1119, SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX



Finančná správa
Zdroje na financovanie projektov a aktivít Nadácie v roku 2021 boli získané od individuálnych 

darcov a prostriedky získané z podielových daní  fyzických a právnických osôb.

Verejná zbierka: 

Verejnú zbierka nadácie s názvom Učiteľ – budúcnosť vzdelania  bola registrovaná v decembri 

2020 MV SR pod registrovým číslom 000-2020-033651 a podľa rozhodnutia MV SR trvala 1 rok,  

do 13.12 2021. Transparentný účet verejnej zbierky bol vedený vo FIO banke Bratislava - IBAN: 

SK84 8330 0000 0023 0190 1119

Prostriedky v sumárnej výške 15 000,00 sa takto zbierali počas dvoch kalendárnych rokov 

2020 a 2021. V roku 2021 nadácia prijala na transparentnom účte dar od fyzickej osoby  

v celkovej hodnote 5 000 Eur.

Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu  
Prehľad darcov nadácie v roku 2021

Dátum PREHĽAD DARCOV – FYZICKÉ OSOBY Suma
31.8.2021 Medal Richard, MGR. € 5 000,00 
31.12.2021 HODNOTA PRIJATÝCH DAROV OD FO SPOLU € 5 000,00

Podielové dane: 
Nadácia Dionýza Ilkoviča bola registrovaná v registri určených právnických osôb (spis. zn. 

NCRpo 520/2020) pre získanie podielových daní pre rok 2021. Podielové dane boli prijímané  

na bežný účet Nadácie vedený v Tatrabanke:  IBAN: SK40 1100 0000 0029 4807 6746.

Dátum PRÍJEM POUKÁZANÝCH PROSTRIEDKOV Z PODIELOVÝCH DANÍ Suma

31.12.2021 Fyzické a právnické osoby: % dane spolu € 3 860,98

VÝDAVKY (NÁKLADY) NADÁCIE V ROKU 2021 

Nadácia v roku 2021 prispela z transparentného účtu sumou 751,82 Eur na Turnaj mladých 

fyzikov. Slávnostné ocenenie komisiou vybraných pedagogičiek sa kvôli pandemickým 

opatreniam muselo niekoľkokrát odložiť. Finančné odmeny pre finalistky, ktoré sú s touto cenou 

spojené, v celkovej hodnote 6 000 Eur boli preto vyplatené až v kalendárnom roku 2022. 

Prehľad fyzických osôb, ktorým  nadácia poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel

Dátum PREHĽAD PRÍJEMCOV FINANČNÝCH OCENENÍ  – FYZICKÉ OSOBY 
(prostriedky boli vyplatené v roku 2022)

Suma

Cena D.Ilkoviča učiteľke: Ing. Elena Kulichová  € 3 000,00 

Cena D.Ilkoviča učiteľke: RNDr. Mária Dományová  € 1 500,00 

Cena D.Ilkoviča učiteľke: RNDr. Miriam Feretová € 1 500,00

04/2022 OCENENIA UČITEĽOV  SPOLU € 6 000,00 

PREHĽAD OSTATNÝCH VÝDAVKOV (NÁKLADOV) 
NADÁCIE V ROKU 2021

 

Dátum Náklady - Ostatné služby Suma
25.3.2021 Účtovné služby -180,00 
22.10.2021 Zhotovenie ceny NDI -600.00
2.12.2021 Zhotovenie profilových videí výhercov ocenení -7 800,00

Organizačné aktivity nadácie boli poskytnuté dobrovoľnícky, nadácia nemala v roku 2021 

žiadne náklady na správu nadácie. 



Organizačná štruktúra

Zakladateľ: PosAm, spol. s r.o., so sídlom Bajkalská 28, 821 09 Bratislava, IČO: 31 365 078, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 
vložka č. 6342/B

Orgány nadácie
Predseda správnej rady:

Ing. Marián Marek,  
generálny riaditeľ spoločnosti PosAm, spol. s.r.o. 

Členovia správnej rady:

Mgr. Michaela Benedigová, PhD., MBA,  
riaditeľka agentúry SEESAME Communication Experts

PaedDr. Jozef Beňuška, PhD, 
učiteľ fyziky

Dr. Radoslav Danilák, 
hardvérový architekt, spoluzakladateľ a CEO spoločnosti Tachyum

Dr. Ing. Robert Mistrík, 
vedec, zakladateľ spoločnosti HighChem s.r.o.

Eva Potfajová,  
akademická sochárka a dcéra Dionýza Ilkoviča

Lucia Šicková,  
spoluzakladateľka spoločnosti PIXEL FEDERATION

Štatutárny zástupca - správca 

Dr. Pavol Demeš  
T: +421 905 464 138  

e-mail: pdemes@gmfus.org

Revízor

Michal Broska 
e-mail: michal.broska@posam.sk

Účtovník 

Ján Benian 

e-mail: jan.benian@gmail.com

Kontaktné údaje
Nadácia Dionýza Ilkoviča 

Bajkalská 28, 821 09 Bratislava

Deň vzniku
deň zápisu do registra nadácií MV SR: 

30.8.2019 

Registračné číslo: 203/Na-2002/1214 

IČO: 52589030 

Tel: +421 905 464 138 

URL: www.nadi.sk





ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 
neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva 31.12.2021
Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.  
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou,  
a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Daňové identifikačné číslo Účtovná závierka Za obdobie Mesiac Rok

riadna zostavená od 01 2021
IČO mimoriadna schválená do 12 2021
52589030
SK NACE (vyznačí sa x) Bezprostredne  

predchádzajúce obdobie
od 01 2020 

do 12 2020

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01) Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Obchodné meno alebo  
názov účtovnej jednotky Nadácia Dionýza Ilkoviča

Sídlo účtovnej jednotky

BAJKALSKÁ 28

821 09 Bratislava

Zostavená dňa:
Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

01.03.2022
Schválená dňa:

01.03.2022



Súvaha

STRANA AKTÍV Riadok
Bežné účtovné obdobie Predch.  

úč. obd.Brutto Korekcia Netto
a b 1 2 3 4

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021 001
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 002

Nehmotné výsledky z vývojovej  
a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ) 003

Softvér 013 - (073+091AÚ) 004
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ) 005
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok  
(018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ) 006

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku  
(041-093) 007

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný  
majetok (051- 095AÚ) 008

2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 009
Pozemky (031) 010 x
Umelecké diela a zbierky (032) 011 x
Stavby 021 - (081 + 092AÚ) 012
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 
022 - (082 + 092AÚ) 013

Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) 014
Pestovateľské celky trvalých porastov  
025 - (085 + 092AÚ) 015

Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ) 016
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ) 017
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) 018
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) 019
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 
(052 - 095AÚ) 020

3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 021
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných 
spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ) 022

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných 
spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ) 023

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ) 024
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky  
(066 + 067) - 096 AÚ 025

Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ) 026
Obstaranie dlhodobého finančného majetku  
(043 - 096 AÚ) 027

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 
(053 - 096 AÚ) 028

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 029 24105,69 24105,69 24638,00
1. Zásoby r. 031 až r. 036 030

Materiál (112 + 119) - 191 031

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 
(121+122)- (192+193) 032

Výrobky (123 - 194) 033
Zvieratá (124 - 195) 034
Tovar (132 + 139) - 196 035
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby  
(314 AÚ - 391 AÚ) 036

2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 037
Pohľadávky z obchodného styku  
(311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ 038

Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ) 039
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ) 040



STRANA AKTÍV Riadok
Bežné účtovné obdobie Predch.  

úč. obd.Brutto Korekcia Netto
a b 1 2 3 4

Iné pohľadávky  
( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ 041

3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 042
Pohľadávky z obchodného styku 
 (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ 043

Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) 044
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými 
poisťovňami (336 ) 045 x

Daňové pohľadávky (341 až 345) 046 x
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu 
rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348) 047 x

Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ) 048
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ) 049
Iné pohľadávky  
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ 050

4. Finančné účty r. 052 až r. 056 051 24105,69 24105,69 24638,00
Pokladnica (211 + 213) 052 33,00 x 33,00 33,00
Bankové účty (221 AÚ + 261) 053 24072,69 x 24072,69 24605,00
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou  
ako jeden rok (221 AÚ) 054 x

Krátkodobý finančný majetok  
(251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ 055

Obstaranie krátkodobého finančného majetku  
(259 - 291AÚ) 056

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 057 -10587,69 -10587,69 -17120,00
1. Náklady budúcich období (381) 058

Príjmy budúcich období (385) 059 -10587,69 -10587,69 -17120,00
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 060 13518,00 13518,00 7518,00

Súvaha



Súvaha
Strana pasív Riadok Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne  
predchádzajúce účtovné

a b 5 6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073 061 7518,00 7518,00

1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062 6638,00 6638,00
Základné imanie (411) 063 6638,00 6638,00
Peňažné fondy tvorené podľa  
osobitného predpisu (412) 064

Fond reprodukcie (413) 065
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku  
a záväzkov (414) 066

Oceňovacie rozdiely z precenenia  
kapitálových účastín (415) 067

2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 068
Rezervný fond (421) 069
Fondy tvorené zo zisku (423) 070
Ostatné fondy (427) 071

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia  
minulých rokov (+; - 428) 072 880,00 880,00

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  
r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) 073 0,00 0,00

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 074 6000,00

1. Rezervy r. 076 až r. 078 075
Rezervy zákonné(451AÚ) 076
Ostatné rezervy (459AÚ) 077
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ) 078

2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079
Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080
Vydané dlhopisy (473) 081
Záväzky z nájmu (474 AÚ) 082
Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084
Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 086

3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 087 6000,00

Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333) 089
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými 
poisťovňami (336) 090

Daňové záväzky (341 až 345) 091
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu roz-
počtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348) 092

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a 
vkladov (367) 093

Záväzky voči účastníkom združení (368) 094
Spojovací účet pri združení (396) 095
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096 6000,00

4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 097
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ) 098
Bežné bankové úvery ( 231+ 232 + 461AÚ) 099
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249) 100

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103 101
1. Výdavky budúcich období (383) 102

Výnosy budúcich období (384) 103
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101 104 13518,00 7518,00



Číslo  
účtu Náklady Riadok

Činnosť
Predch. úč. 

obd.Hlavná 
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 4
501 Spotreba materiálu 01
502 Spotreba energie 02
504 Predaný tovar 03
511 Opravy a udržiavanie 04
512 Cestovné 05
513 Náklady na reprezentáciu 06
518 Ostatné služby 07 9331,82 9331,82 153,00
521 Mzdové náklady 08
524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 09
525 Ostatné sociálne poistenie 10
527 Zákonné sociálne náklady 11
528 Ostatné sociálne náklady 12
531 Daň z motorových vozidiel 13
532 Daň z nehnuteľností 14

538 Ostatné dane a poplatky 15

541 Zmluvné pokuty a penále 16 23,00
542 Ostatné pokuty a penále 17
543 Odpísanie pohľadávky 18
544 Úroky 19
545 Kurzové straty 20
546 Dary 21 6000,00 6000,00 6000,00
547 Osobitné náklady 22
548 Manká a škody 23

549 Iné ostatné náklady 24 5,00

551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku  
a dlhodobého hmotného majetku 25

552 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku 26

553 Predané cenné papiere 27
554 Predaný materiál 28
555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29
556 Tvorba fondov 30
557 Náklady na precenenie cenných papierov 31
558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32
561 Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 33
562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 34

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35

565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 36
567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 38 15331,82 15331,82 6181,00

Výkaz ziskov a strát



Výkaz ziskov a strát

Číslo  
účtu Výnosy Riadok

Činnosť
Predch. úč. 

obd.Hlavná 
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 4
601 Tržby za vlastné výrobky 39
602 Tržby z predaja služieb 40
604 Tržby za predaný tovar 41
611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42
612 Zmena stavu zásob polotovarov 43
613 Zmena stavu zásob výrobkov 44
614 Zmena stavu zásob zvierat 45
621 Aktivácia materiálu a tovaru 46
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47
623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49
641 Zmluvné pokuty a penále 50
642 Ostatné pokuty a penále 51
643 Platby za odpísané pohľadávky 52
644 Úroky 53
645 Kurzové zisky 54
646 Prijaté dary 55 6531,81 6531,81 6181,00
647 Osobitné výnosy 56
648 Zákonné poplatky 57
649 Iné ostatné výnosy 58

651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného  
majetku a dlhodobého hmotného majetku 59

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60
653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 61
654 Tržby z predaja materiálu 62
655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 63
656 Výnosy z použitia fondu 64
657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65
658 Výnosy z nájmu majetku 66
661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67
662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 5000,00 5000,00
664 Prijaté členské príspevky 70
665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71
667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72
691 Dotácie 73

Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 74 15331,82 15331,82 6181,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 75 0,00 0,00 0,00

591 Daň z príjmov 76
595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77

Výsledok hospodárenia po zdanení  
(r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-) 78 0,00 0,00 0,00



Poznámky k účtovnej 
závierke k 31.12.2021



Čl. I
Všeobecné údaje

(1) Základné údaje 

Názov a sídlo: 
Nadácia Dionýza Ilkoviča
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
Dátum založenia 28.6.2019
Nadácia Dionýza Ilkoviča, bola založená spoločnosťou PosAm, spol. s.r.o. 
a registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel 
Sro, vložka č. 6342/B

(2) Orgány nadácie 

Štatutárny  
zástupca – správca 

RNDr. Pavol Demeš, CSc. 

Revízor nadácie Mgr. Michal Bróska

Konatelia nadácie Ing. Marian Marek

Ing. Miroslav Majoroš

Ing. Peter Škodný

Správna rada Ing. Marian Marek

Dr. Ing. Róbert Mistrík

Mgr. Michaela Benedigová

Eva Potfajová

PeadDr. Jozef Beňuška, PhD.

Lucia Šicková

Radoslav Danilák

(3) Činnosť nadácie :

- oceňovanie výnimočných osobností , pedagógov, ale aj 
nepedagogických dobrovoľníkov z oblasti prírodných vied najmä za 
rozvoj mimoškolskej činnosti pre žiakov základných a stredných škô,l 
predovšetkým v premetoch matematika, fyzika, chémia a informatika

- podpora rozvoja mimoškolskej činnosti pedagógov  
a nepedagogických dobrovoľníkov v oblasti prírodných vied, 
predovšetkým v premetoch matematika, fyzika, chémia a informatika

- podpora žiakov a a pedagógov základných a stredných škôl v účasti 
na medzinárodných súťažiach v oblasti prírodných vied, predovšetkým 
v matematike, fyzike, chémii a informatike

 - podpora vzdelávania v oblasti prírodných vied na základných  
a stredných školách, predovšetkým v premetoch matematika, fyzika, 
chémia a informatika

- zvyšovanie povedomia verejnosti o potrebe výuky prírodných vied na 
základných a stredných školách

(4) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky :

Účtovná závierka Nadácie k 31.12.2021 je zostavená ako riadna účtovná 
závierka podľa §7 ods. 6 zákona NR SR č. 431/ 2002 Z.z. o účtovníctve ,  
za účtovné obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

(5) Informácie o účtovných zásadách a metódach

- Nezisková organizácia uplatňuje účtovné princípy a postupy 
účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s príslušnými 
postupmi účtovania, ktoré platia v Slovenskej Republike. Účtovníctvo 
sa vedie v peňažných jednotkách – eurách.

- Účtovná závierka bola spracovaná za predpokladu nepretržitého 
pokračovania činnosti.

- Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania vecnej a časove súvislosti 
nákladov a výnosov. Za základ sa berú všetky náklady a výnosy , ktoré 
sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia.

- Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti , 
tj. berú sa za základ všetky riziká , straty a zníženia hodnoty , ktoré 
sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu , ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka.

- Dlhodobý majetok sa oceňuje obstarávacou cenou a nákladmi 
súvisiacimi s obstaraním.



Tabuľka o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku – SPOLOČNOSŤ NEMÁ NÁPLŇ

Nehmot. výsledky  
z vývojovej  

a obdob. činnosti
Softvér Oceniteľné 

práva

Ostatný dlho.
nehmot. 
majetok

Obstaranie 
dlho. nehmot. 

majetku

Poskytnuté 
preddavky na 
dlho. nehmot. 

majetok

Spolu

Prvotné ocenenie - stav 
na začiatku bežného 
účtovného obdobia

prírastky 

úbytky 

presuny

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Oprávky – stav na  
začiatku bežného 
účtovného obdobia

prírastky 

úbytky 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Opravné položky – stav 
na začiatku bežného 
účtovného obdobia

prírastky 

úbytky 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Zostatková hodnota

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia



Tabuľka č. 2 – SPOLOČNOSŤ NEMÁ NÁPLŇ

Pozemky
Umelecké  

diela a 
zbierky

Stavby

Samo. 
hnut. veci 
a súbory 

hnut. vecí

Do-
pravné 
pros-

triedky

Pesto. 
celky  

trvalých 
porastov

Zákl. 
stádo a 
ťažné 

zvieratá

Drobný a 
ostatný  
dlhod. 
hmot. 

majetok

Obst. 
dlhod. 
hmot. 

majetku

Poskyt. 
predd. 

na 
dlhod. 
hmot.

majetok

Spolu

Prvotné ocene-
nie - stav na 
začiatku bežného 
účtovného  
obdobia

prírastky 

úbytky 

presuny

Stav na kon-
ci bežného 
účtovného 
obdobia

Oprávky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného  
obdobia

prírastky 

úbytky 

Stav na kon-
ci bežného 
účtovného 
obdobia

Opravné 
položky – stav na 
začiatku bežného 
účtovného  
obdobia

prírastky 

úbytky 

Stav na kon-
ci bežného 
účtovného 
obdobia

Zostatková  
hodnota

Stav na začiat-
ku bežného 
účtovného  
obdobia

Stav na kon-
ci bežného 
účtovného 
obdobia



Tabuľka o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku – SPOLOČNOSŤ NEMÁ NÁPLŇ

Podielové 
cenné papiere 

a podiely
v ovládanej 
obchodnej 

spoločnosti

Podielové 
cenné papiere 

a podiely v 
obchodnej 
spoločnosti

s podstatným 
vplyvom

Dlhové 
cenné 

papiere 
držané 

do splat-
nosti

Pôžičky pod-
nikom

v skupine 
a ostatné 
pôžičky

Ostatný 
dlhodobý 
finančný 
majetok

Obsta-
ranie dl-

hodobého 
finančného 

majetku

Poskyt-
nuté pred-
davky na 
dlhodobý 
finančný 
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Presuny

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Opravné položky

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Zostatková  
hodnota 

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Tabuľka o štruktúre dlhodobého finančného majetku – SPOLOČNOSŤ NEMÁ NÁPLŇ

Názov  
spoločnosti

Podiel na 
základnom 
imaní (v %)

Podiel účtovnej 
jednotky na hlaso-

vacích právach 
(v %)

Hodnota vlastného imania ku koncu Účtovná hodnota ku koncu

bežného účtovného  
obdobia

bezprostredne  
predchádz. účtovného 

obdobia

bežného 
účtovného  

obdobia

bezprostredne 
predchádzajúceho 
účtovného obdobia



Tabuľka o položkách krátkodobého finančného majetku – SPOLOČNOSŤ NEMÁ NÁPLŇ

Krátkodobý finančný majetok Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia Prírastky Úbytky Stav na konci bežného 

účtovného obdobia

Majetkové cenné papiere na obchodovanie

Dlhové cenné papiere na obchodovanie 

Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka 
držané do splatnosti 

Ostatné realizovateľné cenné papiere

Obstarávanie krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný majetok spolu

Tabuľka č. 2 – SPOLOČNOSŤ NEMÁ NÁPLŇ

Krátkodobý finančný majetok Zvýšenie/ zníženie hodnoty (+/-)
Vplyv ocenenia na výsledok  

hospodárenia bežného účtovného 
obdobia

Vplyv ocenenia  
na vlastné imanie

Majetkové cenné papiere na obchodovanie

Dlhové cenné papiere na obchodovanie

Ostatné realizovateľné cenné papiere

Krátkodobý finančný majetok spolu

Tabuľka o vývoji opravných položiek k zásobám – SPOLOČNOSŤ NEMÁ NÁPLŇ

Druh zásob
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia

Tvorba opravnej 
položky (zvýšenie)

Zníženie opravnej 
položky

Zúčtovanie opravnej 
položky

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Materiál
Nedokončená výroba 
a polotovary vlastnej 
výroby
Výrobky 
Zvieratá
Tovar
Poskytnutý preddavok 
na zásoby
Zásoby spolu

Tabuľka o vývoji opravných položiek k pohľadávkam – SPOLOČNOSŤ NEMÁ NÁPLŇ

Druh pohľadávok
Stav na začiatku 

bežného účtovného 
obdobia

Tvorba opravnej 
položky (zvýšenie)

Zníženie opravnej 
položky

Zúčtovanie opravnej 
položky

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia
Pohľadávky  
z obchodného styku
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči 
účastníkom združení
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu



Tabuľka o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti – SPOLOČNOSŤ NEMÁ NÁPLŇ

Stav na konci
bežného účtovného  

obdobia
bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu

Tabuľka o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku 

Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia

Prírastky 
(+)

Úbytky 
(-)

Presuny 
(+, -)

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Imanie a fondy

Základné imanie 6638 6638

z toho: 

nadačné imanie v nadácii 6638 6638

vklady zakladateľov

prioritný majetok

Fondy tvorené podľa osobitného 
predpisu

Fond reprodukcie

Oceňovacie rozdiely z precenenia 
majetku a záväzkov

Oceňovacie rozdiely z precenenia 
kapitálových účastín

Fondy zo zisku

Rezervný fond

Fondy tvorené zo zisku

Ostatné fondy

Nevysporiadaný výsledok 
 hospodárenia minulých rokov

Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie

Spolu 6638 6638



Tabuľka o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty – SPOLOČNOSŤ NEMÁ NÁPLŇ

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk 880

Rozdelenie účtovného zisku

Prídel do základného imania

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu

Prídel do fondu reprodukcie

Prídel do rezervného fondu

Prídel do fondu tvoreného zo zisku

Prídel do ostatných fondov

Úhrada straty minulých období

Prevod do sociálneho fondu

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 880

Iné

Účtovná strata

Vysporiadanie účtovnej straty

Zo základného imania

Z rezervného fondu

Z fondu tvoreného zo zisku

Z ostatných fondov

Z nerozdeleného zisku minulých rokov

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

Iné 

Tabuľka o tvorbe a použití rezerv – SPOLOČNOSŤ NEMÁ NÁPLŇ

Druh rezervy Stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia Tvorba rezerv Použitie rezerv Zrušenie alebo 

zníženie rezerv

Stav na konci 
bežného účtovného 

obdobia
Jednotlivé druhy  
krátkodobých zákonných rezerv

Jednotlivé druhy dlhodobých 
zákonných rezerv

Zákonné rezervy spolu

Jednotlivé druhy  
krátkodobých ostatných rezerv

Jednotlivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv

Ostatné rezervy spolu

Rezervy spolu



Tabuľka o záväzkoch

Druh záväzkov
Stav na konci

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúceho  
účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou 
dobou splatnosti do jedného roka

6000

Krátkodobé záväzky spolu 6000
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti  
od jedného do piatich rokov vrátane 
Záväzky so zostatkovou dobou  
splatnosti viac ako päť rokov 
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 6000

Tabuľka o vývoji sociálneho fondu – SPOLOČNOSŤ NEMÁ NÁPLŇ

Sociálny fond Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce  
účtovné obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

Tvorba na ťarchu nákladov

Tvorba zo zisku

Čerpanie

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

Tabuľka o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach – SPOLOČNOSŤ NEMÁ NÁPLŇ

Druh cudzieho zdroja Mena Výška úroku  
v % Splatnosť Forma  

zabezpečenia

Suma istiny na konci 
bežného účtovného 

obdobia

Suma istiny na konci 
bezpro. pred. účt.

obdobia

Krátkodobý bankový úver

Pôžička

Návratná finančná výpomoc

Dlhodobý bankový úver

Spolu

Vzorová tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období



Položky výnosov budúcich  
období z dôvodu

Stav na konci bezprostredne  
predchádzajúceho účtovného obdobia Prírastky Úbytky Stav na konci bežného 

účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého  
dlhodobého majetku

dlhodobého majetku  
obstaraného z dotácie

dlhodobého majetku  
obstaraného z finančného daru 

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo  
z prostriedkov Európskej únie

dotácie z rozpočtu obce alebo  
z rozpočtu vyššieho územného celku

zostatku grantu

zostatku podielu zaplatenej dane

dlhodobého majetku obstaraného  
z podielu zaplatenej dane

nepoužitého sponzorského
dlhodobého majetku obstaraného  
zo sponzorského

Tabuľka o majetku prenajatom formou finančného prenájmu – SPOLOČNOSŤ NEMÁ NÁPLŇ

Záväzok Stav na konci bezprostredne  
predchádzajúceho účtovného obdobia Istina Finančný náklad Stav na konci bežného 

účtovného obdobia

Celková suma  
dohodnutých platieb

do jedného roka vrátane

od jedného roka do piatich  
rokov vrátane

viac ako päť rokov

Tabuľka o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane - SPOLOČNOSŤ NEMÁ NÁPLŇ

Účel použitia podielu zaplatenej dane Použitá suma z bezprostredne  
predchádzajúceho účtovného obdobia

Použitá suma bežného  
účtovného obdobia

Zostatok podielu zaplatenej  
dane bežného účtovného obdobia
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