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Názov organizácie 

CENTRUM NADANIA n. o. skrátený názov CENADA, n.o. 
Právna forma 

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby 
IČO 

37924745 
Sídlo 

Pod Zečákom 1472/42, 841 03 Bratislava-Lamač 
Webové sídlo 

centrumnadania.sk, cenada.sk 
Registračné číslo 

OVVS-503/211/2007-NO 
Registrový úrad 

Okresný úrad Bratislava 
 
Dátum vzniku 

25.01.2007 

Zakladatelia 

 PhDr. Jana JURÁŠKOVÁ, PhD. 
 Mgr. Martina MÁTYCHOVÁ 

nar. 24.08.1977 
 Mgr. Michaela MARTINKOVÁ 

Štatutárny orgán - Riaditeľ 

 PhDr. Jana JURÁŠKOVÁ, PhD. 
Od 25.01.2007 
Do 29.04.2008 

 Mgr. PhD. Martina Mátychová 
nar. 24.08.1977 
Od 29.04.2008 
Do  

Všeobecne prospešný účel 

 kultúrne a duchovné hodnoty 

Od 22.09.2021 
Do  

 vzdelávanie 
Od 22.09.2021 
Do  

 veda, výskum a vývoj 
Od 22.09.2021 
Do  



 dobrovoľníctvo 
Od 22.09.2021 
Do  

Druh všeobecne prospešných služieb 

 Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby 
Od 25.01.2007 
Do  

 Tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt 
Od 25.01.2007 
Do  

 Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry 
Od 22.07.2011 
Do 04.02.2015 

 Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry 
Od 22.09.2021 
Do  

 Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti 
tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt 
so zameraním na nadanie a poruchy autistického spektra : 
- služby v oblasti organizovania kurzov, seminárov, besied, stretnutí, 
- organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, výstav, súťaží 
prehliadok, 
- organizovanie mimoškolskej činnosti, 
 
služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných 
služieb 
so zameraním na informačné služby v oblasti rozvíjania osvetovej činnosti : 
- poskytovanie informácií o uvedených aktivitách, 
- poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín 
 
a ďalšie služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry podľa 
osobitného zákona: 
- ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe, ktorý 
vedie k doplne-niu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej 
na výkon odbornej a pedagogickej činnosti, 
- záujmové vzdelávanie, občianske vzdelávanie a iné vzdelávanie, ktorým 
účastník ďalšieho vzdelávania uspokojuje svoje záujmy, zapája sa do života 
občianskej spoločnosti a všeobecne rozvíja svoju osobnosť. 
  

Od 25.01.2007 

Do 21.07.2011 

 Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti 
tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt 
so zameraním na nadanie a poruchy autistického spektra : 
- služby v oblasti organizovania kurzov, seminárov, besied, stretnutí, 
- organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, výstav, súťaží 



prehliadok, 
- organizovanie mimoškolskej činnosti, 
 
služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných 
služieb 
so zameraním na informačné služby v oblasti rozvíjania osvetovej činnosti : 
- poskytovanie informácií o uvedených aktivitách, 
- poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín. 

Od 22.07.2011 

Do 03.02.2015 

 Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti 
tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt 
so zameraním na nadanie a poruchy autistického spektra : 
- služby v oblasti organizovania kurzov, seminárov, besied, stretnutí, 
- organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, výstav, súťaží 
prehliadok, 
- organizovanie mimoškolskej činnosti, 
 
služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných 
služieb 
so zameraním na informačné služby v oblasti rozvíjania osvetovej činnosti : 
- poskytovanie informácií o uvedených aktivitách, 
- poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín. 

Od 04.02.2015 

Do 22.09.2021 

 V zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 213/1997 v znení neskorších predpisov nezisková 
organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti: 
tvorby rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt 
so zameraním na intelektové nadanie a nadanie v spojení s inou odlišnosťou 
(emocionálnou, sociálnou, poruchami učenia a správania, poruchami 
autistického spektra a iné) : 
- služby v oblasti organizovania kurzov, seminárov, konferencií, besied, stretnutí 
- organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, výstav, súťaží, 
prehliadok 
- organizovanie mimoškolskej činnosti 
 
vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry so zameraním na intelektové 
nadanie a nadanie v spojení s inou odlišnosťou (emocionálnou, sociálnou, 
poruchami učenia a správania, poruchami autistického spektra a iné): 
- zriaďovanie škôl a školských zariadení 
- vzdelávanie odborníkov a verejnosti 
 
služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných 
služieb so zameraním na informačné služby v oblasti rozvíjania osvetovej 



činnosti: 
- poskytovanie informácií o aktivitách 
- poskytovanie informácií prostredníctvom internetu a drobných tlačovín 
- vydavateľská činnosť 

Od 22.09.2021 

Do  

 


