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1.  ÚVOD 
 
Občianske združenie Saplinq so sídlom Viničná 36, 953 01 Zlaté Moravce vzniklo dňa 4.4.2012 na 
základe rozhodnutia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa ustanovení zákona č. 
83/1990 Zb., o združovaní občanov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“). 
 

Vízia 
 
Chceme svet, v ktorom ľudia prirodzene prijímajú zodpovednosť za svoje okolie, sú ochotní 
venovať svoj čas pre dobro druhých a vytrvajú pri presadzovaní a obrane občianskych a ľudských 
práv. Chceme svet, v ktorom je pre všetkých možný plnohodnotný život bez ohľadu na sexuálnu 
orientáciu, rodovú identitu a jej prejav. Chcem svet, v ktorom si ľudia vážia snahu iných ľudí a sú 
osobne motivovaní k líderstvu v svojej lokálnej komunite.   
 

Poslanie 
 
Sme organizácia, ktorá pomáha a prispieva k budovaniu komunity ľudí inej, než hetero orientácie 
a sexuálnej identity (ďalej len "queer komunita" a "queer ľudia"). Vyhľadávame, podporujeme a 
rozvíjame iniciatívy queer ľudí. Poskytujeme konzultačnú pomoc queer iniciatívam. Budujeme a 
rozširujeme siete queer aktivistov a aktivistiek na Slovensku a prepájame ich so zahraničím.  
 
Vyučujeme, vzdelávame a vedieme budúcich queer lídrov a líderky. Propagujeme osobnú 
zodpovednosť vo vzťahu k veciam verejným, vlastnému životu a hľadaniu a napĺňaniu vlastného 
šťastia.  

Ľudia v organizácii v roku 2016 
Róbert Furiel, riaditeľ 
Juraj Víg, školiteľ a marketingový riaditeľ 
Jana Fejerčáková, Office manažérka a účtovníčka 
Petr Pávek, Romina Kollárik – externí školitelia a školiteľky 
Richard Fekete, mládežnícky vedúci 
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2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 
2016 

 
Medzi hlavné aktivity organizácie v roku 2016 patrili tieto projekty: 
 
PRIDE and beyond - Hlavným zámerom projektu bolo prostredníctvom študijnej návštevy v 
partnerských organizáciách v Nórsku a na Islande zvýšiť kompetencie LGBT aktivistov so 
špecifickým zameraním na komunitnú prácu. Medzi základné ciele projektu patrilo zdieľanie 
know-how a príkladov dobrej praxe (smerom od hostiteľských organizácií k nám) v oblasti 
komunitnej práce a práce s LGBT ľuďmi za účelom: 1. zvýšenia kvality festivalu PRIDE 
Košice, 2. finalizácie projektu pripravovaného Komunitno-poradenského centra v Košiciach (KPC) 
pre LGBT komunitu, 3. prípravy vzdelávacích a komunitných projektov na obdobie 2016-2017. 
Študijné návštevy sa uskutočnili v dňoch 12. - 16.04.2016 (Nórsko) a 26.-30.04.2016 (Island). 
Projekt bol podporený z Bilaterálneho fondu Grantov EHP. 
 
Sharing is caring - medzinárodné stretnutie mladých LGBT aktivistov a aktivistiek, ktorého cieľom 
bolo sieťovanie, výmena dobrej praxe a rozvoj mladých aktivistiek/ov. Projektu sa zúčastnilo 28 
mladých ľudí z 9 krajín EU. Projekt bol financovaný z prostriedkov programu Erasmus+:Mládež 
v akcii a uskutočnil sa v dňoch 15.-22.05.2016. 
 
Anti-bias Approach in Local Youth Work - dvojfázový vzdelávací projekt, ktorého cieľom bolo 
vzdelávať budúcich školiteľov a školiteľky ľudských práv zo SR a ČR v metodike práce 
s predsudkami Anti-bias approach. Projektu sa zúčastnilo 22 mladých ľudí. Projekt bol 
financovaný z prostriedkov programu Erasmus+:Mládež v akcii. Projekt sa uskutočnil v dňoch  
22.-26.6.2016 a 30.6.-5.7.2015. 
 
Nie sme sami – projekt realizovaný v partnerstve s občianskym združením TransFúzia zameraný 
na zlepšenie dostupnosti, kvality a poskytovania peer poradenstva pre transrodovú komunitu 
prostredníctvom školenia „Peer poradenstvo pre trans ľudí“ a supervíziu. Výstupom projektu 
bola tiež online databáza a rozvoj poradenskej siete.  Projekt bol realizovaný od 1.10.2015 d 
30.4.2016 a podporený z prostriedkov EHP grantov. 
 
Spline Festival 2016 - Prvý resp. nultý ročník Spline festivalu ponúkol pomerne rozsiahly 
program. Dokopy boli v rámci festivalového týždňa predstavené diela 24 umelcov zo Slovenska, 
Českej republiky, Talianska a Nemecka, ktorí reflektovali vo svojich výtvarných programoch nosné 
témy festivalu – vzťah majority a minorít, xenofóbiu či strach z neznámeho. 
 
Stánok Pohodovej dúhy – Saplinq už po tretí krát organizoval prezentačný stánok rôznych LGBT 
organizácií, ktoré pôsobia na Slovensku, na festivale Pohoda 2016. Fotky a FB stránka: 
http://facebook.com/pohodovaduha/ 
 
PRIDE Košice 2016 – sprievod hrdosti LGBT+ ľudí mimo Bratislavu, uskutočnil sa 3. septembra 
2016. Sprievodu sa zúčastnilo zhruba 350 účastníčiek a účastníkov a za asistencie polície sa 
obišiel bez vážnejších incidentov. Sprievodu predchádzal týždeň rôznorodých aktivít. 
Stránka projektu: www.pridekosice.sk , https://www.facebook.com/PRIDEkosice/ 
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Freeq Bratislava – komunitná skupina pre LGBT+ mládež, založená v máji 2012, určená na 
stretávanie a spoznávanie mládeže v Bratislave. Realizované viaceré stretnutia (v QCentre 
i v prírode).  
Stránka projektu: www.facebook.com/freeq.bratislava 
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3. FINANČNÁ ČASŤ VÝROČNEJ SPRÁVY ZA ROK 2016 
 
PRÍJMY: 

1. Z darov a príspevkov 12 607 € 
2. Z podielu zaplatenej dane z príjmov – 2% 85,02 € 
3. Z dotácií – grantov na realizáciu projektov 110 669,73 € 
4. Z poskytovania služieb 27 086,28 € 
5. Ostatné 481,12 € 

Príjmy celkom: 151 029,15 € 
 
VÝDAVKY: 

1. Zásoby   824,50 € 
2. Služby 57 021,23 € 
3. Mzdy, poistné a príspevky 15 447,19 € 
4. Dary a príspevky iným subjektom 580 € 
5. Prevádzková réžia 168,02 € 
6. Sociálny fond 6,55 € 
7. Ostatné 21 985,03 € 

Výdavky celkom: 101 032,63 € 
 
ROZDIEL príjmov a výdavkov z nezdaňovanej činnosti o. z. za rok 2016 = + 49 996,63 
 
MAJETOK: 

1. Pohľadávky 21 024,54 € 
2. Peniaze 12 522,19 € 
3. Bankové účty 46 599,39 € 

Majetok celkom: 80 146,12 € 
 
ZÁVÄZKY: 

1. Záväzky 43 184,93 € 

Záväzky celkom: 43 184,93 € 
 
ROZDIEL majetku a záväzkov o. z. za rok 2016 = + 36 961,19 € 
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