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 I.  Úvod

Občianske združenie KLUB 89 vzniklo dňa 20. septembra 2017 registráciou na MV SR v zmysle 
§6 ods.1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. 
Činnosť občianskeho združenia sa riadi stanovami, ktorých pôvodná verzia z roku 2017 bola na 
základe odsúhlasenia Valným zhromaždením Klubu 89,o.z. zo dňa 12. februára  2020  doplnená a 
schválená MVSR dňa 25.05. 2020 pod číslom spisu VVS/1-900/90-51868-1. Na základe doplnenia 
stanov bolo  predsedníctvo rozšírené o ďalších 3 členov. Stanovy  sú prístupné verejnosti na 
požiadanie u štatutára a tiež na internetovej stránke združenia:www.klub89.com

Klub 89,o.z. je nezisková organizácia, založená na občianskych, etických a profesijných 
hodnotách a na báze dobrovoľnosti združuje ľudí, ktorých cieľom je  propagovať, rozvíjať a šíriť 
demokratické hodnoty, na ktorých stál November 89. 

V súlade so stanovami združenia  členovia Klubu  pri svojich aktivitách: 
– Prezentujú  ideály a hodnoty Nežnej revolúcie na báze objektívnych udalostí a historických 

faktov
– Spolupracujú  s pedagogickou obcou a odbornými útvarmi MŠ SR so zámerom dostať 

historikmi objektivizovaný kontext udalostí Novembra 89 do školských osnov
– Vykonávajú  poradenskú, publikačnú a informačnú činnosť, organizujú  besedy, 

konferencie, kultúrne podujatia a diskusie pre odbornú ako aj širokú verejnosť, spolupracujú 
s masovokomunikačnými prostriedkami a vydavateľstvami a realizujú  aj vlastné 
vydavateľské aktivity

Výročná správa dáva priestor pre vyhodnotenie úspešnosti plnenia základných cieľov ako aj  aktivít 
a projektov, ktoré občianske združenie Klub 89 realizovalo počas roku 2020.  
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Finančná správa,  pozostávajúca z prehľadu príjmov a výdavkov poskytuje informácie o tom, ako sa 
hospodárilo v občianskom združení v roku 2020 a poskytuje porovnanie výsledkov hospodárenia  s 
predchádzajúcim obdobím. 

Pozn: Vzhľadom na problémy súvisiace s pandémiou COVID 19 boli aktivity Klubu 89 v roku 
2020 značne obmedzené.     

II.  Členská základňa

V súlade so stanovami bolo Valným zhromaždením dňa 12.02.2020 potvrdené  členstvo 9 
záujemcom /doporučených predsedníctvom v roku 2019/ a ďalším 14 kandidátom, ktorých 
predsedníctvo doporučilo na svojom zasadnutí dňa 30. januára 2020. Spolu teda VZ odsúhlasilo 
členstvo 23 kandidátov /ich mená sú uvedené v záznamoch z príslušných rokovaní predsedníctva/. 
VZ ďalej prijalo informáciu o odstúpení P. Tatára z Klubu. V priebehu roku 2020 opustil naše rady 
po vážnej chorobe ďalší náš priateľ a člen Klubu  pán Ladislav Mihálik. 
Klubu 89 mal   ku dňu 31. 12. 2020 – 76 členov.        

            III. Zasadnutia Predsedníctva
                                                  a pracovné stretnutia členov Klubu 89

V súlade so stanovami občianskeho združenia sa priebehu roku 2020 uskutočnilo 5 zasadnutí 
predsedníctva, z toho 3 riadne zasadnutia, 1 mimoriadne a 1 neformálne stretnutie. Ďalšie 
plánované stretnutie bolo v súvislosti s protipandemickými opatreniami zrušené a výmena 
informácií bola sprostredkovaná  písomnou formou. 

Predsedníctvo združenia zasadalo počas roku 2020 v nasledovných termínoch :
Riadne zasadnutia:  30. januára,  02. júna a 21. septembra.  Neformálne stretnutie, zvolané na 
žiadosť podpredsedu združenia  sa  konalo  dňa 16. júla a  mimoriadne zasadnutie predsedníctva, 
zvolané rovnako na základe žiadosti podpredsedu  sa uskutočnilo  dňa 23. novembra.

Na  zasadnutiach predsedníctva sa riešili otázky súvisiace s návrhmi, prípravou a zabezpečovaním 
aktivít  a projektov  pre  rok 2020.  Predsedníctvo bolo  pravidelne informované o problémoch 
súvisiacich s nedostatočným  finančným zabezpečením ako aj o nutnosti riešiť  personálne pokrytie 
aktivít 
V budúcnosti  bude nevyhnutné, aby predsedníctvo venovalo viac pozornosti nielen realizovaným 
aktivitám,  ale aj otázkam súvisiacim s administratívou a  zabezpečením riadneho chodu združenia, 
vrátane   finančného pokrývania agendy.  

Neformálne a mimoriadne  zasadnutie predsedníctva sa sústredili na riešenie sporných otázok 
súvisiacich  s  verejným angažovaním  členov Klubu  k situácii v spoločnosti ako aj legitímnosti 
mediálneho zverejňovania stanovísk združenia. 

Na základe záujmu členskej základne sa pripravovali aj pracovné stretnutia členov Klubu, ich počet 
bol však z dôvodov koronakrízy značne zredukovaný. Pôvodne plánované stretnutie na koniec 
apríla bolo zrušené a v poradí prvé riadne  stretnutie členov sa podarilo uskutočniť až dňa 30. 
júna v Pálffyho paláci v Bratislave. Jeho cieľom  bolo informovať členov združenia o stave 
pripravovaných aktivít  a projektoch plánovaných pre rok 2020, ako aj o  žiadostiach na obdržanie 
grantov.
Stretnutie sa uskutočnilo v deň spomienkovej akcie venovanej 30. výročiu slobodných volieb a 
ustanovujúcej schôdze SNR, ktorá bola organizovaná  z iniciatívy Spolku právnikov a priateľov 
práva v spolupráci s  Klubom 89 a  ÚPN. 



Stretnutie, ktoré sa malo uskutočniť  07. októbra v priestoroch Umeleckej besedy bolo v dôsledku 
protipademických opatrení vlády päť zrušené. Ako náhrada sa uskutočnila dňa 05. novembra on-
line diskusia, ktorá sa sústredila na zmeny v realizácii projektov, ku ktorým sme pristúpili v 
súvislosti s protipademickými opatreniami.  

IV. Aktivity a projekty  Klubu 89 realizované  v roku 2020

Administratívne aktivity:

Dňa 04. 03. 2020  bola na základe uznesenia Valného zhromaždenia zo dňa 12. februára zaslaná na 
MV SR, za účelom  schválenia a registrácie, žiadosť o zmenu a úpravu stanov.  Žiadosť bola 
posúdená kladne a nové stanovy Klubu nadobudli účinnosť dňom registrácie dňa 25. mája 2020.

S cieľom zabezpečenia financovania aktivít a projektov reagoval Klub 89  v priebehu roku 2020  na 
výzvy viacerých organizácií/nadácií/inštitúcií. Boli vypracované projekty a zaslané nasledovné 
žiadosti o udelenie finančnej podpory:

– Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Bratislava – žiadosť o 
podporu v sume 5 000.- eur /následne bola schválená suma – 3 500.-eur /.

– Gratový program veľvyslanectva Holandska na podporu malých a stredných projektov – 
žiadosť o podporu v sume 5 000.- eur /následne schválených 1 500.- eur/. Pozn. Projekt 
vrátane žiadosti o grant bol predložený v AJ.

– Program podpory partnerstiev vyhlásený Nadáciou SPP – žiadosť o podporu vo výške 
9 800.- eur. Žiadosť bola odsúhlasená a prostriedky Klubu poskytnuté v požadovanej výške.

– Fond podpory umenia /MK SR/ - žiadosť podaná v rámci výzvy pre podporu kultúrno- 
vzdelávacích aktivít pre deti, mládež a dospelých. Žiadosť bola vypracovaná s cieľom 
zriadenia samostatnej webovej stránky na zverejňovanie prác študentov zo všetkých 
ročníkov  súťaže Naša nedávna história /výtvarých, literárnych, audiovizuálnych prác …/. 
Stránka mala slúžiť ako  pomôcka pre pedagógov na podporu vzdelávania, ale aj pre širokú 
verejnosť predovšetkých z radov mládeže. Žiadosť bola zamietnutá. 

– Ministerstvo finacií – žiadosť o podporu v rámci dotácií prideľovaných verejnému sektoru 
na podporu ich aktivít. Finančná podpora nebola Klubu poskytnutá. Pozn: Klub 89 pokrýval  
náklady na svoju mimoprojektovú činnosť v predchádzajúcom roku z uvedeného grantového  
programu. Pre rok 2020 neobdržal   Klub 89 na svoju činnosť  žiadnu  inú finačnú podporu.  

– Nadácia Orange – žiadosť o podporu v rámci programu pre podporu vzdelávacích aktivít. 
Vzhľadom na zmeny v riadení spoločnosti Orange a organizačné zmeny v Nadácii v roku 
2020  nebola naša žiadosť podporená.

– Národná banka Slovenska – žiadosť o podporu aktivít Klubu 89 a projektu zameraného na 
vzdelávacie aktivity detí a mládeže.  Žiadosť bola zamietnutá. 

Memorandá o spolupráci Klubu 89

Memorandum o spolupráci medzi Klubom 89 a Ústavom pamäti národa bolo podpísané  dňa 
23. septembra 2020 v priestoroch ÚPN. Slávnostného aktu podpisu sa zúčastili za ÚPN predseda 
Ján Pálffy, Peter Jašek a Ján Endrödi a za Klub 89 Jana Kotová, Ján Holčík a Dagmar Füle. 
Predmetom Memorada je vzájomná spolupráca oboch zúčastnených strán na spoločných projektoch 
a aktivitách. V rámci memorada o spolupráci sa stal ÚPN parterom Klubu aj pri projektoch a 
aktivitách realizovaných v roku 2020, uvádzaných  vo výročnej správe.

Memorandum o spolupráci medzi Klubom 89 a Slovenským národným múzeom bolo 
podpísané dňa 28. septembra 2020 v priestoroch SNM. Slávnostný akt podpisu sa uskutočnil za 



účasti GR SNM – Branislava Panisa a za Klub 89 sa na podpise zúčastnili Jana Kotová, Pavol  
Demeš a Ladislav Snopko. Strany sa dohodli, že budú spoločne podporovať  vytváranie výstavných 
a reprezentačných priestorov, spolupracovať na vytvorení zámeru Múzea 20. storočia ako aj pri 
organizovaní ďalších spoločných aktivít a podujatí.    

Projekty Klubu 89

Uvedenie predstavenia Nepolepšený svätec v Bruseli 

Predstavenie sa konalo dňa 27. februára 2020 a bolo  súčasťou  aktivít súvisiacich s pripomenutím 
si 30. výročia Novembra. Uskutočnilo sa na základe iniciatívy Klubu 89 a v spolupráci s MZV SR. 
Predstavenia sa zúčastnil aj stály predstaviteľ SR pri EÚ veľvyslanec Peter Javorčík, veľvyslanec 
SR v Belgicku Peter Kormúth, ako aj pracovníci európskych inštitúcií v Bruseli. Predstavenie sa 
stretlo s veľkým ohlasom.
Finančne bola celá akcia zabezpečená zo zdrojov SND, SZ SR pri EÚ. Účasť zástupcov  Klubu 89 
bola finacovaná z vlastných prostriedkov  a z  dotácie MF SR na realizáciu projektov k 30. výročiu 
Novembra 89. 
Obrazová dokumentácia je zverejnená na webovej stránke Klubu.

Cesta študentov - víťazov súťaže Naša nedávna história - November 89 a MY do Bruselu 

Cesta  sa uskutočila v rámci projektu súťaže pre školy  v dňoch 26. – 28. februára 2020. Účastníci 
Karolína Várádiová, Nina Ondrová a Samuel Dzurek a doprovod za Klub 89 Katarína Csabayová. 
Pre študentov bol zabezpečený program spojený s  prehliadkou priestorov Európskej komisie 
vrátane  prijatia u podpredsedu EK Maroša Šefčoviča, prehliadka  Európskeho  parlamentu, mesta 
Brusel a  účasť  na divadelnom predstavení Nepolepšený svätec v divadle Marni.

Projekt bol financovaný z dotácie Ministerstva financií SR,  prostriedkov  Klubu 89 a grantov 
určených na projekty v rámci 30. výročia Novembra 89. Na programe a na  prijatiach sa vzhľadom 
k organizovaniu predstavenia Nepolepšený svätec v rovnakom termíne zúčastnili  aj členky Klubu 
J.Kotová a K. Feldeková.

Cesta študentiek - víťazov súťaže Naša nedávna história - November 89 a MY do Prahy

V dňoch 2. a 3. júla sa zúčastnili  študentky Tatiana Drevená  a Barbora Horehájová – víťazky ceny 
Prof. Kusého v súťaži November 89 a MY pobytu  v  Prahe. Celý  pobyt bol zorganizovaný a 
finančne hradený  veľvyslanectvom Českej republiky v Bratislave. Ocenené študentky v doprovode 
prof. A. Virdzekovej a veľvyslanca ČR na Slovensku T. Tuhého navštívili  viaceré  významé 
inštitúcie ako aj  pamiatky Prahy viažúce sa k udalostiam 17. novembra 1989.

Spomienka na 30.výročie demokratických volieb a ustanovujúcej schôdze SNR

Spomienková akcia sa uskutočnila  30. júna  z iniciatívy člena Klubu 89 Milana Galandu, predsedu 
Spolku právnikov a priateľov práva  v spolupráci s ÚPN.  Na stretnutí vystúpil v mene hlavného 
organizátora p.  Milan Galanda, za ÚPN p. Peter Jašek a s hlavným príhovorom predseda SNR v 
rokoch 1990 – 1992 p. František Mikloško. So spomienkami na prácu v SNR a vláde SR v rokoch 
1990 a 92 sa podelili V. Ondruš, L. Snopko, G. Zászlós a M. Kňažko.

V nadväznosti na  podpis Memoranda o spolupráci participoval Klub 89 na projekte  ÚPN Festival 
slobody, v rámci ktorého sa uskutočnilo viacero aktivít s účasťou členov Klubu 89. Okrem 
spolupráce na  súťaži pre školy Naša nedáva história bola  v rámci Festivalu slobody zverejnená na 



YouTube kanáli ÚPN diskusia pod názvom Slovenskí študenti proti režimu. Diskusie sa 
zúčastnili členovia Klubu D. Füle, Milan Novotý a Radoslav Števčík.    

Naša nedávna história 

Projekt organizuje každoročne Klub 89 formou  súťaže  pre žiakov ZŠ,  študentov všetkých typov 
SŠ /vrátane 8 - ročných gymnázií a učňovských škôl/, špeciálnych škôl a umeleckých škôl. 
Dlhodobým cieľom súťaže je zvýšiť záujem mladých ľudí o históriu, podporovať kreativitu, 
kritické myslenie a schopnosť pracovať s informáciami. Ročník 2020 bol venovaný 75. výročiu 
ukončenia 2. svetovej vojny a holokaustu. Aj napriek skutočnosti, že súťaž bola vyhlásená  krátko 
pred vznikom  problémov  súvisiacich  s pandémiou COVID 19  sa do nej zapojilo vyše 300 žiakov 
a študentov z celého Slovenska. Veľvyslanci pôsobiaci na Slovensku, ktorí udeľovali špeciálne 
ocenenia  a  zástupcovia spoluorganizátora súťaže - Ústavu pamäti národa, Židovskej  náboženskej 
obce a  vydavateľstva Raabe vysoko ocenili úroveň prác študentov.

Slávnostný akt odovzdávania ocenení sa vzhľadom na situáciu spôsobenú padémiou uskutočnil 
formou online video nahrávky v priestoroch Pálffyho paláca v Bratislave a odvysielal sa na školy 
dňa 11.  novembra 2020. Záštitu nad projektom prebral veľvyslanec ČR T. Tuhý a odovzdávania 
ocenení sa osobne zúčastnili a vystúpili s krátkymi príhovormi okrem českého veľvyslanca aj 
veľvyslanci Francúzska, Holandska, vedúci zastúpenia EK na Slovensku, zástupcovia  Židovskej 
náboženskej obce, vydavateľstva Raabe a zástupcovia ÚPN.
Nahrávka programu je zverejnená na webovej stránke  Klubu 89.

V termíne od 12.11. do 30. 1. 2021 bola v priestoroch Pálffyho paláca v Bratislave sprístupnená 
verejnosti výstava prác študentov, ktorá bola inštalovaná následne na odvysielanie slávnostného 
aktu odovzdávania ocenení v rámci projektu 2. svetová vojna.

V rámci projektu Naša nedávna história – 2. svetová vojna boli vydané aj dva propagačné 
materiály: Obrazový kalendár pre rok 2021 s prácami žiakov a študentov s tematikou 2. svetovej 
vojny a Vianočné pozdravy.  Propagačné materiály boli zaslané účastníkom súťaže a pedagogickým 
pracovníkom. 

Projekt Naša nedávna história bol realizovaný vďaka finančnej  podpore Nadácie SPP, Hlavného 
mesta Bratislava a  veľvyslanectva Holandského kráľovstva v Bratislave. Hlavým partnerom bol 
Ústav Pamäti národa. Projekt sa realizoval v  spolupráci aj s ďalšími partnermi – Židovská 
náboženská obec, vydavateľstvo Raabe a veľvyslanectvami – Českej republiky, Francúzska, 
Holandska a Stáleho zastúpenia EK na Slovensku. Uvedení partneri a veľvyslanci menovaných 
krajín odovzdali oceneným  dary len vo virtuálnej podobe. Študenti si od zástupcov uvedených 
inštitúcií aj veľvyslancov preveznú ocenenia osobne   v priebehu roku 2021, po odznení pandémie.

V roku 2020 boli pripravované aj ďalšie aktivity a projekty, ktoré však hlavne z dôvodov pandémie 
Covid 19 nebolo možné uskutočniť.  
 

V. Medializácia aktivít Klubu 89

Od mája 2020 bola sprístupnená obnovená  webová stránka Klubu www.Klub89.com

Následne na uvedenie divadelnej hry Nepolepšený svätec  v Bruseli vo februári 2020 bolo v 
médiách uverejnených  niekoľko informácií o predstavení.   

V súvislosti s  podpisom  Memoranda o spolupráci medzi Klubom 89 a Ústavom pamäti národa 
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bola dňa 24. septembra zverejnená v TASR a následne vo vybraných  médiách, informácia o 
uzavretí dohody  spolu s fotodokumentáciou.

Pri príležitosti Festivalu slobody zverejnil  Ústav pamäti národa v TASR  informáciu o podujatí, v 
ktorej sa uvádza Klub 89 ako partner  s odkazom na konkrétne  spoločné  projekty. Informáciu 
prebrali následne viaceré denníky.

Dňa 10. 11. bola zverejnená v TASR informácia Klubu 89 o uskutočnení prenosu zo slávnostného  
vyhlasovania víťazov   umeleckej súťaže pre školy v rámci projektu Naša nedáva história. V rámci 
informácie, ktorú prebrali vybrané denníky bolo  okrem iného uvedené,  že prenos z akcie môžu 
záujemcovia sledovať aj na YouTube kanáli ÚPN a následne na stránkach: www.Klub89.com, 
www.festivalslobody.sk a www.postoj.sk

Denník SME zverejnil dňa 16. 11. pod názvom “Dialóg” výzvu niekoľkých členov Klubu k 17. 
novembru. Text výzvy k 17. novembru zverejnil dňa 17. 11. aj Denník N na svojej webovej stránke. 
  
Dňa 5. decembra bol v denníku Pravda (v rubrike kultúra)  zverejnený pod názvom “Mladé talenty 
čerpajú z histórie” článok redaktorky H. Dvorákovej s podrobnou informáciou o projekte Naša 
nedávna história a výstave prác žiakov v Pálffyho paláci.

Pod názvom “Naša nedávna história – Pohľadom mladých” bol vo vianočnom dvojčísle časopisu 
Slovenka – v rubrike kultúra uverejnený článok o projekte Klubu 89 a o výstave prác žiakov a 
študentov v Pálffyho paláci v Bratislave.   

                       Finančná správa a správa o hospodárení
   v roku 2020

Stav finančných prostriedkov Klubu 89 k 01.01. 2020  spolu : 5 393,37.- 
   
Prehľad príjmov za rok 2020: 

Príjmy vykazované za rok 2020 :
povinné členské príspevky za rok 2020 ...........................................................    880,00.-                     
dobrovoľné príspevky od  členov Klubu 89..................................................... 2 127,00.-
príjmy poukázané na účet Klubu z 2 % daní/.................................................      120,32.-
príspevok / účelová dotácia na projekt / veľvyslanectva Holandska ............    1 500,00.-
príspevok /účelová dotácia na projekt/ Nadácie SPP .....................................    9 800,00.-
príspevok /účelová dotácia na projket/ Hlavného mesta Bratislava ..............     3 500,00.-      
príjmy spolu v roku 2020  ...........................................................................   17 927,32.-

– V časti povinné členské príspevky je zahrnutý povinný  príspevok vyplývajúci zo stanov 
združenia vo výške 20.- eur, ktorý uhradilo  44 členov.

– 23 členov prispelo do združenia dobrovoľnými príspevkami, ktorých výška predstavuje 
spolu čiastku 2 127,00.- eur. 

– Občianske združenie malo v roku 2020  po druhý krát  možnosť čerpať príspevok  2% 
odvodov daní FO/organizácií. Výška dosiahnutého príspevku /120,32.- eur/ bola  ešte 
nižšia ako v roku 2019 a  pokryla len  výdavky spojené s povinnými poplatkami pri 
vybavení povolenia na jeho čerpanie.  

– Účelové dotácie obdržal Klub 89 na realizáciu projektu 2. svetová vojna, na základe 
grantových výziev : Veľvyslanectva Holandska, Hlavného mesta Bratislava a Nadácie SPP.  

   

http://www.postoj.sk/
http://www.festivalslobody.sk/
http://www.Klub89.com/


Prehľad výdavkov    :

Výdavky spolu 2020          

Por.č. Druh                                               Suma v Eur
---------------------------------------------------------------------                                          
1/         Nájmy          2 400,00.-
2/       Spotreba materiálu 306,36.-
3/ Služby          6 392,34.-
4/ Občerstvenie 403,79.-
5/         Cestovné 143,17.-
6/ Ceny a knižné dary zakúpené v 
            rámci projektu 2. sv. vojna             1 554,89.-
7/ Odmeny,  mzdy                              5 639,87.-
8/ Platby do ŠR         2 768,37.-
               v tom: a/ odvody do SP             1 309,14
                       b/ odvody do ZP                 178,50   

 c/ dane,  zrážková daň             1 240,83    
9/           Propagácia , tlač                              1 280,64.-
10/ Ostatné poplatky               83,20.-
Spolu:                                     20 972,63.- 

Špecifikácia   použitých   výdavkov:

1/ Položka nájom obsahuje prenájom kancelárie počas pokračovania projektu “November 89 a My” 
v mesiacoch január – marec /hradená bola z účelovej dotácie obdržanej na daný  projekt/, prenájom 
kancelárie v mesiacoch apríl máj /hradený z prostriedkov Klubu 89/, prenájom kancelárie počas 
realizácie projektu 2. svetová vojna /hradená z dotácie obdržanej na daný projekt/, prenájom sály a 
nahrávacieho štúdia pre spracovanie  video-záznamu z odovzdávania ocenení v rámci projektu 2. 
svetová vojna a prenájom priestorov na výstavu prác študentov /hradené z prostriedkov účelovej 
dotácie na projekt/.       
2/V spotrebe materiálu sú započítané drobné materiálové  položky v súvislosti s prípravou projektu 
Naša nedávna história - 2. svetová vojna, administratívnym spracovaním  projektu November 89  a 
spotrebný materiál pre Klub 89. 
3/ Položka služby zahŕňa práce za fakturované služby poskytované v rámci  ukončenia projektov z 
roku 2019, ktorých fakturácia prebehla v období január – marec a bola hradená z účelových dotácií 
poskytnutých na dané projekty /divadelné predstavenie v Bruseli, úhrada ubytovania študentom  a 
iné výdavky spojené s cestou/. Položka ďalej zahŕňa  všetky dodávateľské faktúry za poskytnuté 
služby pri príprave a realizácii projektu  2. svetová vojna, služby poskytnuté a hradené z 
prostriedkov Klubu 89 /notárske poplatky, telefonické poplatky a poštové služby pri distribúcii 
darov na školy/. Uvedená súma pozostáva zo 71 účtovných položiek. 
4/ Medzi občerstvením sú zahrnuté drobné výdavky za nákupy občerstvenia na sprievodné akcie 
súvisiace s projektami vrátane občerstvenia na pracovných stretnutiach hodnotiacich komisií. 
5/ Položka cestovné výdavky obsahuje preplatenie cesty jedného zahraničného účastníka 
Medzinárodnej konferencie, ktorá vzhľadom k nesprávnym obdržaným údajom nemohla byť 
zúčtovaná v roku 2019.
6 / Ceny a knižné dary zahŕňajú odmenu  vyplatenú za výtvarné návrhy diplomov vrátane ich 
prípravy a knižné poukážky zakúpené ako dary, ktoré boli  zaslané na školy nad rámec  darov od 
sponzorov.    
7 / Odmeny a mzdy – odplata za prácu na projektoch /hrubá mzda spolu za všetky práce 
organizačné, výkonné,  práce na príprave a realizácii projektov, odmeny členom komisií /.
8/ Súhrnná suma  odvodov zamestnávateľa do ŠR  za vyplatené mzdové prostriedky 
9 / Propagácia, tlač – popltaky za tlač kalendárov, diplomov, zverejnenie infomácií do TASR a 



výroba drobných upomienkových predmetov /perá, pozdravy.../
10 / Poplatky – bankové poplatky a poplatok uhradený Fondu na podporu umenia za zaslanie 
žiadosti  o dotáciu.

Tabuľky príjmov a výdajov spolu so všetkými  dokladmi vrátane  záverečných správ odoslaných  
na Nadáciu SPP a Hlavné mesto Bratislava,  uzavretých  dohôd na projekty a realizáciu prác sú  
k dispozícii na kontrolu  pre členov  revíznej komisie.   

Predbežný rozpis výdavkov účtovaných v roku 2020  v členení na  projekty a dodatočné bežné 
výdavky použité na ich  realizáciu :

1/ Prostriedky z dotácií obdržaných na projekty Klubu 89 pre rok 2019 – účtované k 31.03.2020
– zostatok prostriedkov z dotačnej schémy  MF SR   …...........................            725,54.-     
– zostatok z dotácie vlády SR    …............................................................          3 086,51.-  
– zostatok z dotácia vlády určenej  na Konferenciu ÚPN..........................            143,17.-

Spolu:   …................................................................................................         3 955,22.-
                             

2/ Projekt 2. svetová vojna – dotácie pre rok 2020 
– časť finacovaná z účelovej dotácie Nadácie SPP …...................................      9 805,39.-
– časť finacovaná z účelovej dotácie Hl. mesta Bratislava ….......................      3 607,89.-
– časť finacovaná z účelovej dotácie ZÚ Holandska …................................      1 506,02.-
      Spolu:   …...................................................................................................    14 919,30.-

3/ Prostriedky Klubu 89 použité na realizáciu aktivít/projektov v roku 2020 ….........      2 098,11.-

Výdavky v roku 2020  spolu: …...................................................................................  20 972,63.- 

Zo záväzkov vyplývajúcich z roku 2019 a 2020  sa budú  v roku 2021  hradiť náklady spojené s 
cestou  2 ocenených študentiek v rámci projektu “November 89 a MY” do Paríža. Na uvedený účel 
je vyčlenená rezerva vo výške 600.- eur. Jedná sa o náklady spojené  s pobytom počas 3 dní,  
náklady na letenku hradilo veľvyslanectvo Francúzska. 
  

 Hospodárenie: 

Rok 2020  :  príjmy        17 927,32.- Eur
                   výdavky      20 972,63.- Eur  
                                      z toho prenesené výdavky z roku 2019 =     3 955,22.- 
                                       + neúčtovaná rezerva na cestu do Paríža = 600.-      

           skutočné výdavky realizované v roku 2020 predstavujú sumu:+/-17 017,41.- Eur
rozdiel /účtovný /:     - 3 045,31.- Eur
rozdiel /skutočný /:      + 909,91.- Eur

Stav finančných prostriedkov  Klubu 89.o.z. K 01.01. 2021 

Začiatočný stav k 01.01. 2020 …..........   pokladňa   …............              832,14.-
                                                                  banka         …............           4 561,23.-
                                                                  spolu:         …............           5 393,37.-

Konečný zostatok k 31.12.2020 …........ pokladňa     …...........               823,14.-
                                                                  banka          …...........             1 524,46.-



           spolu:         …..........          2 348,06.- Eur

Suma v hodnote  2 348,06.- Eur zostatku bude prenesená do účtovného obdobia pre rok 2021.  

Klub 89,o.z. hospodáril  v roku 2020 s prebytkom aj napriek finančným problémom a 
nepriaznivej situácii súvisiacej s pandémiou COVID 19. Finančný  zostatok  k 31.12. 2020 
budeme môcť použiť ako vklad združenia pri žiadostiach  o granty  v  roku  2021. Minimálna suma 
vlastných prostriedkov pri žiadostiach o granty sa pohybuje v rozmedzí medzi  5% až 10% z 
požadovanej hodnoty grantu.   

S cieľom dosiahnutia  maximálnej hospodárnosti sa práce súvisiace so zabezpečením  fungovania   
Klubu v roku 2020 vykonávali v prevažnej miere na základe  dobrovoľnosti, bez nároku na 
finančnú kompenzáciu. V termíne od 01. 01. 2020 bola uzatvorená 1 čiastková dohoda o pracovnej 
činnosti, ktorá bola v mesiacoch január a február finančne krytá z účelových dotácií určených na 
projektové  aktivity v  roku 2019 a od marca do júla zo zostatku  prostriedkov na účte Klubu 89 v 
celkovej hodnote  1 211.- eur za obdobie 5 mesiacov /pri  čistej  mesačnej  mzde vo výške 162.- 
eur/. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a potreby šetrenia  bola ku dňu 31.07. 2020   
táto dohoda o pracovnej činnosti ukončená.  

Následne, po obdržaní finančných dotácií na projekt Naša nedávna história – 2. svetová vojna 
bola uzavretá 1 dohoda  o pracovnej činnosti  s platnosťou od 01. 10. 2020 do 31. 12. 2020 a 2  
dohody  o pracovnej činnosti s platnosťou od 01.11. do 30.11.2020. Všetky 3 dohody boli 
uzatvorené   na zabezpečenie   prác súvisiacich s realizáciou projektu 2. svetová vojna a finančne 
pokryté z gratov obdržaných na projekt. Okrem uvedených dohôd  boli vyplatené  odmeny  členom 
výberových komisií,  odmeny na základe 2 licenčných zmlúv  ako aj  ďalšie čiastkové  odmeny na 
základe fakturácie za práce odborného charakteru.     

Zmluva o prenájme priestorov – kancelária Klubu platá od  15.septembra 2019 na adrese: 
Šafárikovo námestie 7 bola vypovedaná k 30. aprílu 2020 z dôvodu nedostatku finacií. Následne na 
získanie dotácie na projekt 2. svetová vojna bola s termínom od 01. októbra 2020 do 28. februára 
2021 dohoda obnovená. 
V období od mája  do konca septembra  nemalo združenie kancelárske priestory a všetky práce sa 
vykonávali zo sídla Klubu na Vazovovej 15.

Pozn: V rámci výdavkov za rok  2020  bola už uhradená  suma 150.- eur – nájom  kancelárie  za január 2021.

Sponzorstvo a dary,  ktoré nie sú vykazované v účtovíctve medzi príjmami  ani medzi 
dobrovoľnými príspevkami:

Do tejto skupiny patria dary, ktoré boli poskytnuté žiakom a študentom  formou  sponzorstva zo 
strany organizácií, ktoré participovali  na projekte 2. svetová vojna ako partneri  Klubu 89. V rámci 
sponzorstva boli ďalej poskytované  priestory Pálffyho paláca na niektoré pracovné stretnutia Klubu 
89, príležitostné nákupy kvetín a darčekových predmetov odovzdávané  pri príležitosti návštev, 
používanie  taxi-služby za účelom prepravy materiálov a iné drobné výdavky.  

V rámci výdavkov   nie je vykazovaná organizačná práca na príprave projektov od januára do 
septembra 2019 /na ktorej sa podieľali predovšetkým K. Csabayová a J. Kotová/ ani práce na 
vypracovaní  projektovej dokumetácie potrebnej k  žiadostiam  o granty. 

Medzi výdavkami  nie sú zahrnuté ani ceny  venované víťazom  súťaže 2. svetová vojna,  ktoré boli 
poskytnuté formou sponzorstva :

– Cena  veľvyslanectva  ČR 



– Cena  veľvyslanectva  Francúzska
– Cena  veľvyslanectva  Holandska 
– Cena zastúpenia EK na Slovensku
– Ceny udelené Ústavom pamäti národa
– Ceny udelené Židovskou náboženskou obcou
– Ceny udelené vydavateľstvom Raabe

Pozn. Hodnota sponzorských darov, cien  ako aj vykonanej práce nad rámec vykazovaných položiek a odmien na 
projekte bola v záverečných správach o projekte uvádzaná v hodnote  +/- 9 700 eur.  

Vzhľadom k pretrvávajúcim protipandemickým opatreniam budú  ceny odovzdané  študentom v 
roku 2021 na základe individuálnych dohôd medzi danou ištitúciou,  ocenenými a  školami.

Všetkým prispievateľom z radov členskej základne Klubu ako aj  podporovateľom Klubu 89 
vyjadrujeme touto cestou úprimné poďakovanie.  Okrem prispievateľov z radov fyzických 
osôb vyjadruje občianske združenie Klub 89 poďakovanie za spoluprácu, partnerstvo a 
pomoc pri zabezpečovaní  akcií  inštitúciám a organizáciám : ÚPN, SNM, MZV SR vrátane 
SZ SR pri EÚ, zastúpeniu EK na Slovensku a zahraničným  ZÚ predovšetkým  ČR, 
Holandska a Francúzska, ďalej Židovskej  náboženskej  obci a vydavateľstvu Raabe. 
Poďakovanie za finančnú podporu patrí: Nadácii SPP, Hlavnému mestu Bratislava a  
Veľvyslanectvu Holandska.
   Záver

Združenie nemá žiadnu organziačnú zložku v zahraničí
Združenie  nevynaložilo žiadne náklady na činnosť výskumu a vývoja
Združenie nenadobudlo žiadne obchodné podiely, akcie ani zisk zo svojich aktivít 
Združenie vykonávalo svoje aktivity bez úplaty, ako nezisková organizácia
Činnosť a aktivity združenia nemajú vplyv na zmenu zamestnanosti
Po skončení vykazovaného  obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu
Hospodársky výsledok sa kumuluje a prenáša do ďalšieho účtovného  obdobia 
 

                                   


