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O #accacelife
Naša udržateľná misia
Vnímanie potrieb v prostredí okolo nás a uvedomovanie si našej zodpovednosti voči spoločnosti, v
ktorej pôsobíme sa stalo neoddeliteľnou súčasťou našej každodennej činnosti.
Veríme, že angažovanie sa v miestnych komunitách a vytváranie pozitívneho vplyvu na ľudí a
organizácie, ktoré v nich fungujú, je rovnako dôležité, ako každá služba, ktorú Accace poskytuje.
V roku 2018 sme zmenili firemné hodnoty a na podnet kolegov sme založili vlastné občianske
združenie #accacelife, ktoré by nám malo pomôcť napĺňať novú misiu firmy:

Našou misiou je podpora kolegov a klientov, aby pri dosahovaní svojich snov zanechávali vo
svete pozitívnu stopu.

V roku 2019 sme vďaka #accacelife poskytli bezplatné vzdelávanie alebo finančnú podporu až 31
spoločensky prospešným organizáciám na Slovensku. O týchto aktivitách informujeme
prostredníctvom webstránky nášho občianskeho združenia a tiež na našom SmartHead profile
udržateľnosti.

Projekty, ktoré sme v roku 2019 podporili

ESO POMOCI
Finančná pomoc pre rodinu v ťažkej situácií
Projekt ESO POMOCI slúži na poskytnutie finančnej a materiálnej pomoci ťažko skúšaným rodinám.
Prečo #esompomoci? Náš názov, Accace je skrátene „účtovnícke eso“ (accounting ace), čo vyjadruje
našu počiatočnú, ale stále prítomnú ambíciu stať sa esom na trhu v poskytovaní účtovných a
poradenských služieb. V Accace nám však nejde len o samotné dosahovanie zisku, ale dlhodobo sa
snažíme byť environmentálne, eticky a sociálne zodpovednou organizáciou. S tým priamo súvisí aj
pomoc ľuďom okolo nás, ktorí nemali toľko šťastia ako my a práve pre nich chceme byť esom pomoci.

Nákup senzorov na boj malej Moniky s cukrovkou
14-ročná Monika má najhorší typ cukrovky a pravidelne si potrebuje dávkovať inzulín. Jej rodičia sa o
ňu nestarali a do svojich šiestich rokoch žila v detskom domove. Našťastie, osvojili si ju jej starí
rodičia, ktorí sa o ňu naozaj príkladne starajú. Ich vysoký vek im však komplikuje pomoc ich vnučke,
pretože jej nevedia dávkovať inzulín podľa potreby, ktorý sa zavádza pomocou mobilnej aplikácie.
Zdravotná poisťovňa prepláca Monike hadičky, ktoré má zavadené v tele, no senzory, ktoré jej
vyhodnocujú cukor jej musia kupovať starí rodičia zo svojho nízkeho dôchodku.
Monike a jej starým rodičom sa rozhodla pomôcť pani, ktorá jej bude dávkovať inzulín a my v Accace
sme sa rozhodli uľahčiť jej situáciu ešte o čosi viac. #accacelife poskytlo finančné prostriedky vo
výške 300 € na nákup Medtronic Minimed senzorov, ktoré jej budú vyhodnocovať cukor každý
mesiac.

#accacelife akcelerátor
Vzdelávanie a mentoring 14 unikátnych startupov
Na jeseň 2019 vďaka nášmu občianskemu združeniu #accacelife a Central European Startup
Awards zrealizovali náš pilotný akceleračný program pre slovenské startupy, ktorých podnikateľské
nápady nielen menia svet biznisu, ale zároveň prinášajú aj riešenia na širšie spoločenské problémy.
Celou myšlienkou akcelerátora je poskytnúť priestor na rast začínajúcim slovenským projektom a ich
autorom, no najmä podporiť podnikanie, ktoré sa neorientuje len na súčasnú potrebu dosahovania
zisku, ale aj na potreby budúcich generácií.
Nášho #accacelife akcelerátora sa minulý rok zúčastnilo celkovo 14 zaujímavých startupov a do
finále sa prebojovalo 8 najšikovnejších z nich, medzi nimi aj Xplór, HOFITECH, Frox Solutions,
BodyFix Solutions, HandCubeKeys, či dnes už úspešné a známe startupy Prove, DNA ERA a
Glycanostics.
Hľadali sme spôsob, ako najlepšie poskytnúť to, s čím sa väčšina startupov trápi. Účastníkom
akcelerátora sme preto spolu s viacerými mentormi z rôznych oblastí práva, daní, či marketingu
pripravili bezplatné odborné workshopy a mentoring. Simona Mištíková (Divino), či Tomáš Kováčovský
(Photoneo), ale aj mnohí iní priniesli dávku skúseností a praktických rád, ako posunúť startupy
smerom, ktorým sa potrebujú uberať.

Organizátor
#accacelife - neziskové občianske združenie poradenskej aoutsourcingovej spoločnosti Accace,
ktoré sa angažuje v miestnych komunitách a snaží sa tak vytvárať pozitívny vplyv na ľudí a
organizácie, ktoré v nich fungujú.
Central European Startup Awards (CESAwards) - startupová súťaž, ktorá sa každoročne koná v
krajinách regiónu centrálnej a východnej Európy. Nominovaní v kategórii Best Social Impact Startup
dostali automaticky vstupenku do #accacelife akcelerátora.

Odborní partneri
Accace je medzinárodná poradenská a outsourcingová spoločnosť s koreňmi na Slovensku, ktorá má
rozsiahle skúsenosti s transakčným poradenstvom. V rámci akcelerátora zastreší 3 workshopy na
témy financií, práva a rokovania s investormi.
Divino je slovenská PR agentúra, ktorá firmám ponúka rozsiahle služby v oblasti externej a internej
komunikácie. Medzi klientov Divino patria napríklad značky Budiš a Henkel. Pre #accacelife
akcelerátor pripravili 2 workshopy týkajúce sa komunikačných a prezentačných zručností.
Filozofiou MADE BY VACULIK je prostredníctvom spolupráce media, advertising, digital a events
prinášať pre klientov originálne kreatívne a komplexne fungujúce riešenia. V akcelerátore budú v
rámci 1 workshopu rozprávať o tom, ako zviditeľniť začínajúcu značku a vybranému startupu pomôžu
s marketingovou stratégiou.
Nadácia Pontis prepája firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby
spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny v spoločnosti. Na 1 workshope sa zamerajú na metódy pri
tvorbe produktu s dopadom.

Partneri
Jeden vybraný startup získal hotdesk členstvo na 3 mesiace v Campus City.
Jeden vybraný účastník akcelerátora získa pre svoj projekt PR priestor v približnej hodnote 4 000 EUR
a možnosť zviditeľniť svoj startup na stránkach novembrového vydania slovenského mesačníku
Forbes.
Vybraným účastníkom akcelerátora poskytli bezplatné transakčné konzultácie odborníci z investičnej
spoločnosti InvAce. Najlepší pitch desk na finálovom podujatí získa okamžitú odmenu 1 500 EUR.
Portál StartitUp, hlavný mediálny partner #accacelife akcelerátora, venoval mediálnu cenu v podobe
rozhovoru, ktorý s vybraným startupom redakčne zastreší.

Priebeh akcelerátora
Celkovo 8 praktických workshopov prebiehalo v rozmedzí od 1.10. do 24.10. 2019. Workshopy boli
určené výhradne pre účastníkov akcelerátora.
Workshopy boli zamerané na rôzne oblasti, ktoré sú pre úspešné fungovanie spoločnosti kľúčové:
▪ 1. týždeň: transakcie & právo,
▪ 2. týždeň: komunikácia s médiami & budovanie značky,
▪ 3. týždeň: prezentácia startupu & rokovanie,
▪ 4. týždeň: zodpovedné podnikanie.
Každému účastníkovi akcelerátora bol pridelený 1 biznis mentor podľa jeho potrieb a informácií
uvedených v Úvodnom dotazníku. Meno a kontakt na mentora dostali startupy počas 2. týždňa
akcelerátora.
Naši mentori neboli kouči ani tréneri, ale odborníci z praxe: daňoví a právni poradcovia, stratégovia,
marketéri, kreatívci, produkťáci a úspešní podnikatelia, ktorí si pre vybraný startup vyhradili 2- 4
hodiny času počas trvania akcelerátora (do 7.11.2019). Mentor mohol startupu venovať svoj čas a
kontakty aj po skončení akcelerátora, na základe vzájomnej dohody.

Finálový večer
Finálový večer prebiehal 7.11. o 17:30 v Campus City a pozostával z dvoch hlavných častí:
▪ 3 min prezentácie (pitch deck) účastníkov akcelerátora pred odbornou porotou + 3 min
na zodpovedanie otázok poroty
▪ Vyhodnotenie výsledkov a vyhlásenie víťazov
▪ Oficiálne ukončenie akcelerátora & networking
Hlavná cena:
▪ Cena: finančná výhra v hodnote 1 500 EUR a odborné konzultácie od InvAce
▪ Víťaza s najväčším investičným potenciálom vyberie finálová porota na základe pitch
deck startupu

Víťaz akcelerátora: Glycanostic – startup, ktorý pomáha včas diagnostikovať
rakovinu
Hlavným víťazom sa stal inovatívny startup Glycanostics, ktorý dokáže pomocou testov odhaliť
rakovinu v skorom štádiu.
Získal tak výhru 1 500 EUR, bezplatné transakčné poradenstvo a členstvo v coworkingových
priestoroch Campus City.

Pinf hry
Vzdelávanie hrou
V rámci našich CSR aktivít sme v sume 500 EUR finančne prispeli na rozvoj didaktickej pomôcky Pinf
Hry, ktorá slúži na učenie, rozvoj motoriky a logiky u detí s autizmom, detskou mozgovou obrnou,
Downovým syndrómom a pod.
Pinf Hry sú didaktická pomôcka pre deti s mentálnym postihnutím, napríklad autizmus, detská
mozgová obrna a podobné. Pomôžu deťom s mentálnym postihnutím naučiť sa čítať, písať, logicky
uvažovať, rozoznávať farby, precvičia si slovnú zásobu, matematiku a ďalšie praktické zručnosti, ktoré
im môžu robiť ťažkosti. Tieto didaktické hry pre mentálne postihnutých pomáhajú vo viac ako 200
inštitúciách na Slovensku a v mnohých rodinách.
Projekt Pinf Hry a ich 15-ročný autor Ondrej Vrábel získali viaceré významné ocenenia.

Diskusia o sociálnych inováciách
Ako sa darí inováciám a zodpovednému podnikaniu v praxi?
Otvorená diskusia na tému „Ako sa darí inováciám a zodpovednému podnikaniu v praxi?“
prebiehala v rámci #accacelife akcelerátora a bola otvoreným podujatím pre širšiu verejnosť. Medzi
hostí sme sa predovšetkým snažili pozvať ľudí, ktorí sa zaujímajú o zodpovedné podnikanie
a udržateľnosť a s ním spojené výzvy pre rozbiehajúce sa aj etablované firmy.
Spíkerkami boli Lucia Pašková, Managing Director CURADEN Slovakia s.r.o. (značka Curparox) a
Veronika Osvaldová, CEO SmartHead.
Značku CURAPROX si na Slovensku ľudia spájajú nie len so zdravým úsmevom, ale čím ďalej tým
viac aj s aktivitami týkajúcimi sa ochrany životného prostredia. Dokazuje to projekt na recykláciu
kefiek, hodnoty firmy aj produkty bez zbytočnej chémie. Najnovšie sa tím CURAPROX spojil s firmou
PANARA a s profesorom Pavlom Alexym z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. Cieľ
bol od začiatku jasný - vyvinúť verziu obľúbenej zubnej kefky, ktorá bude zdravá, kvalitná a zároveň
„jedlá“ pre prírodu.
SmartHead je platforma, ktorá umožňuje firme prostredníctvom jej Corporate Sustainability (CS)
profilu, transparentne komunikovať aktivity, ktorými zlepšuje našu spoločnosť, chráni životné
prostredie a tak prispieva k udržateľnému rozvoju.

Webináre pre neziskové organizácie
Podvojné účtovníctvo pre neziskovú sféru v kocke
S cieľom poskytnúť odborné poradenstvo pre neziskové organizácie sme spolu s Nadáciou Pontis
zorganizovali sériu 4 pro bono webinárov zameraných na podvojné účtovníctvo.
Prehľad termínov a tém:
▪ 27. marec, 10:00 – 11:00 Zákon o účtovníctve – základy, pojmy, prehľad
▪ 16. apríl, 10:00 – 11:00 Vybrané témy týkajúce sa podvojného účtovníctva (zásady a oceňovanie,
deň účtovného prípadu, účtovný rozvrh)
▪ 8. máj, 10:00 – 11:00

Postupy účtovania pre neziskové organizácie I.

▪ 29. máj, 10:00 – 11:00

Postupy účtovania pre neziskové organizácie II.

V rámci webinárov zo série #accacelife sme si spoločne s účastníkmi prešli zákon o účtovníctve,
zásady účtovania a postupy pre jednotlivé kategórie. Každý zo 4 webinárov trval približne hodinu. A
prebiehal cez webovú aplikáciu ZOOM.
Prednášajúcou bola naša kolegyňa Radka Hubčíková, ACCA. Radka v spoločnosti Accace pôsobí na
pozícii Accounting Supervisor, kde má na starosti tím 5 účtovníkov. Vyštudovala Ekonomickú
Univerzitu v Bratislave, odbor Účtovníctvo a audítorstvo. Má skúsenosti s vedením a implementáciou
účtovníctva pre menšie lokálne aj veľké medzinárodné firmy v rôznych účtovných softvéroch ako napr.
Pohoda, Omega, Microsoft Nav, Microsoft Dynamics AX či SAP. Radka je členom ACCA a venuje sa
primárne problematike IFRS a automatizácie účtovníctva, okrem toho pravidelne prednáša na
školeniach a webinároch určených nie len pre klientov, ale aj pre kolegov z účtovného a daňového
oddelenia. Radka má tiež skúsenosti s workshopmi pre neziskovky, študentov a začínajúcich
podnikateľov.

Prehľad príjmov a výdavkov občianskeho združenia #accacelife

Zdroje príjmov
Asignačná časť dane

EUR
13011,92

Poskytovanie prostriedkov
Projekt Akcelerátor

4696,74

Projekt ESO POMOCI

296,7

Dar - Pinfhry

500

Výdavky
Iné náklady spojené s prevádzkou

5

Účtovná závierka pre rok 2019
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