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VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2015
Vypracovaná v zmysle zákona č. 34/2002 Z.z. § 35 ods. 2

a) Prehľad

činností vykonávaných v
k verejnoprospešnému účelu nadácie

hodnotenom

období

vo

vzťahu

I. SOCIÁLNE A VZDELÁVACIE PROJEKTY
Projekt - Pomoc pre zdravotne hendikepované deti v školách, školských a sociálnych
zariadeniach
Cieľová skupina: deti so zdravotným postihnutím v školách a v školských a sociálnych
zariadeniach, mládež z detských domovov a zdravotne hendikepované deti a študenti zo
sociálne slabých rodín.
Zameranie projektu: zlepšiť prostredie, kde sa učia a žijú deti so zdravotným postihnutím,
pomôcť pri modernizácii učebného a rehabilitačného procesu, uľahčiť mládeži z detských
domovov a hendikepovaným deťom a študentom cestu k vzdelaniu, poskytnúť žiakom zo
sociálne slabých rodín finančnú pomoc formou jednorazových štipendií.
Finančné dary:


Spojená škola internátna, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava
Finančný dar na zakúpenie pomôcok na zlepšenie vyučovacieho procesu zrakovo
postihnutých žiakov v hodnote 1 500 EUR



Štipendiá pre ťažko zdravotne postihnutých žiakov špeciálnych škôl –
jednorazové štipendiá po 200 EUR pre 5 ťažko zdravotne postihnutých žiakov
špeciálnej školy pre sluchovo postihnuté deti Spojenej školy internátnej, Hrdličkova
17, Bratislava, v celkovej výške 1 200 EUR



Benefičné združenie slabozrakých detí, Svrčia ul.6, Bratislava – jednorazové
štipendiá po 220 EUR pre 5 ťažko zdravotne postihnutých žiakov špeciálnej školy pre
zrakovo postihnuté deti Spojenej školy internátnej, Svrčia 6, Bratislava, v celkovej
výške 1 100 EUR



Benefičné združenie slabozrakých detí, Svrčia ul.6, Bratislava – jednorazové
štipendiá po 300 EUR pre 5 ťažko zdravotne postihnutých žiakov špeciálnej školy pre
zrakovo postihnuté deti Spojenej školy internátnej, Svrčia 6, Bratislava, v celkovej
výške 1 500 EUR
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Vecný dar:


„Deň dobrých skutkov“ akcia pre zdravotne postihnuté deti dňa 15.03.2015
v spolupráci s Veľvyslanectvom štátu Izrael a Spojenou školou internátnou na
Hrdličkovej ul. 17, Bratislava – vecný dar v hodnote 316,61 EUR

Projekt - Pomoc pre neúplné rodiny a rodiny ohrozeným domácim násilím
Cieľová skupina: sociálne slabé rodiny a neúplné rodiny ohrozeným domácim násilím


Finančné prostriedky vo výške 200 EUR pre maloletú v náhradnej osobnej
starostlivosti



Projekt Zdravý životný štýl – podpora pohybových aktivít a zdravej výživy

Cieľová skupina: deti a mládež v školách a pri športových aktivitách.
Zameranie projektu: zvyšovať pohybové aktivity a telesnú kondíciu detí a mládeže, ako aj
presadzovať zdravú výživu detí v školách.
Na zvyšovanie pohybových aktivít mládeže nadácia ďalej rozvíjala svoj projekt „Otvorme
deťom brány na golfové ihriská“ prostredníctvom združenia Asociácia juniorských
golfistov Slovenska (AJGOS).
Nadácia podporila realizáciu aktivít združenia finančným darom vo výške 200 EUR.

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2016:
Všetky uvedené projekty realizované v roku 2015 sú dlhodobého charakteru. Nadácia v nich
bude pokračovať aj v roku 2016. Ide o tieto oblasti pomoci :
Vzdelávanie:
 Pomoc pre zdravotne hendikepované deti v školách, školských zariadeniach
pri vyučovacích a rehabilitačných aktivitách
 Štipendiá pre mládež z detských domovov a pre ZŤP žiakov a študentov zo
sociálne slabých rodín
Sociálna oblasť:
 Pomoc neúplným rodinám a rodinám ohrozeným domácim násilím
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b) Ročná účtovná závierka
Stav majetku (aktív) a zdrojov krytia majetku (pasív)
k 31.12.2015 bol nasledovný:

v ročnej účtovnej

Strana aktív (v celých EUR)

2015

A. MAJETOK SPOLU

_

Dlhodobý nehmotný majetok

-

Dlhodobý hmotný majetok

-

Finančné investície

-

B. OBEŽNÝ MAJETOK

závierke

9 638

Zásoby

-

Dlhodobé pohľadávky

-

Krátkodobé pohľadávky

0

Finančný majetok

9 638

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
AKTÍVA celkom

9 638

Aktíva v roku 2015 predstavovali čiastku 9 638 EUR.
Finančný majetok vo výške 9 638 EUR tvorili finančné prostriedky na bankovom účte vo
výške 9 235 EUR a hotovostné finančné prostriedky vo výške 403 EUR v pokladni.

Strana pasív (v celých EUR)
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA STÁLYCH A OBEŽNÝCH
AKTÍV
Základné imanie
Fondy organizácie
Výsledok hospodárenia minulých rokov

2015
5 710
6 639
-1 770

Účet ziskov a strát

841

B. CUDZIE ZDROJE

850

Rezervy

850

Dlhodobé záväzky

0

Krátkodobé záväzky
Bankové výpomoci a pôžičky

-

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE

3 078

PASÍVA celkom

9 638

Pasíva za rok 2015 boli vo výške 9 638 EUR v zložení: základné imanie 6 639 EUR,
výsledok hospodárenia minulých rokov – 1 770 EUR, výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie 841 EUR.
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Rezervy za rok 2015 boli vytvorené na spracovanie účtovníctva, účtovnej závierky a výročnej
správy vo výške 850 EUR.
Časové rozlíšenie výnosov predstavuje čiastku vo výške 3 078 EUR. Ide o výnosy budúcich
období vo výške nevyčerpaných darovaných príspevkov z podielu zaplatenej dane PO a FO
vo výške 3 078 EUR.
Výsledok hospodárenia je rozdiel medzi výnosmi a nákladmi.
Náklady nadácie boli nasledovné:
Náklady (celých EUR)

2015

Materiálové náklady, DHM

680

Nakupované služby

1 666

Osobné náklady

1 352

Ostatné náklady na činnosť

181

Odpis dlhodobého majetku
Poskytnuté príspevky a dary

6 017

Náklady celkom

9 896

Náklady Nadácie boli v zložení:
Materiálové náklady vo výške 680 EUR (kancelárske potreby, ostatný spotrebný materiál).
Nakupované služby vo výške 1 666 EUR (poplatok za internet, poštovné a ostatné náklady).
Osobné náklady vo výške 1 352 EUR tvorili náklady na odmeny správcu nadácie
Ostatné náklady na činnosť boli vo výške 181 EUR.
Poskytnuté príspevky a dary boli vo výške 6 017 EUR.

Výnosy nadácie pre rok 2015 boli nasledovné:
Výnosy (v celých EUR)
Výnosy z predaja majetku
Prijaté dary
Prijaté príspevky PO
Prijaté príspevky FO
Ostatné výnosy
Presun nevyčerpaného príspevku z podielu zaplatenej
dane z predchádzajúceho roku
Príjem príspevku z podielu zaplatenej dane v aktuálnom
roku
Presun nevyčerpaného príspevku z podielu zaplatenej
dane do nasledujúceho roku
Výnosy celkom
Daň z príjmu
Výsledok hospodárenia

2015
0
1 000

1
9 395
3 419
-3 078
10 737
0
841
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Výnosy Nadácie boli v členení:
Prijaté dary vo výške 1 000 EUR a prijatý úrok vo výške 1 EUR. Príjem príspevku z podielu
zaplatenej dane pre rok 2015 bol vo výške 3 419 EUR, presun z roku 2014 bol vo výške
9 395 EUR a presun nevyčerpaného podielu zaplatenej dane na rok 2016 bol vo výške 3 078
EUR.
c) Prehľad o daroch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého

darcu presahuje 331,94 EUR
Organizácia
MEDITRADE spol. s r.o.,
Levočská 1, 851 01 Bratislava
Spolu:

Účel

Suma (v
EUR)

Finančný dar na projekty nadácie

1 000
1 000

d) Prehľad o fyzických osobách a právnických osobách, ktorým nadácia
poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel, na ktorý bola nadácia
založená a informácia, akým spôsobom sa tieto prostriedky použili:
Organizácia

Účel

Izabela Windischová,
Bratislava, MČ Staré Mesto
Božena Konôpková, Čierne
596

Pomoc sociálne slabé rodiny a neúplné rodiny
ohrozeným domácim násilím
Jednorazové štipendium pre syna - ZŤP
študenta na úhradu nákladov spojených so
štúdiom.
Jednorazové štipendium pre syna - ZŤP
študenta na úhradu nákladov spojených so
štúdiom.
Jednorazové štipendium pre syna - ZŤP
študenta na úhradu nákladov spojených so
štúdiom.
Jednorazové štipendium pre dcéru - ZŤP
študentku na úhradu nákladov spojených so
štúdiom.
Jednorazové štipendium pre vnučku - ZŤP
študentku na úhradu nákladov spojených so
štúdiom.
Jednorazové štipendium pre syna - ZŤP
študenta na úhradu nákladov spojených so
štúdiom.
5 ks jednorazové štipendium po 220 EUR pre
ZŤP študentov školy na úhradu nákladov
spojených so štúdiom
5 ks jednorazové štipendium po 300 EUR pre
ZŤP študentov školy na úhradu nákladov
spojených so štúdiom
Finančný dar na zakúpenie pomôcok na
zlepšenie vyučovacieho procesu zrakovo
postihnutých žiakov

Monika Ondrejičková,
Beckovská Lieska 524,
Kočovce
Eva Jendrušáková, Beckovská
Vieska 524, Kočovce
Silvia Horváthová, Hlboká
cesta 2168, Šamorín
Zuzana Zemanová, Jelšová
884, Lozorno
Katarína Šmidová, Brnenská
453, Kúty
Benefičné združenie
slabozrakých detí, Svrčia ul.6,
842 11 Bratislava
Benefičné združenie
slabozrakých detí, Svrčia ul.6,
842 11 Bratislava
Spojená škola internátna,
Hrdličkova 17, 833 20
Bratislava

Suma
(v EUR)
200
200

200

200

200

200

200

1 100

1 500

1 500
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Asociácia juniorských golfistov
Slovenska, o.z., Žitavská 1,
821 07 Bratislava
Spolu:

Finančný dar – príspevok na činnosť o.z.
v prospech žiakov športových tried
základných a stredných škôl

200

5 700

e) Celkové výdavky v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností
nadácie a osobitne výška výdavkov na správu nadácie
Náklady nadácie podľa jednotlivých druhov činností boli v členení (znázornené
v nasledujúcej tabuľke):
Popis
Skutočnosť
Percento
Plán (v EUR)
plnenia
(v EUR)
Činnosť nadácie v členení:
Podpora zdravia
Podpora vzdelávania
Podpora sociálna
Zdravý životný štýl mládeže
Správa nadácie
z toho:
Propagácia nadácie
Prevádzka nadácie
Odmena za výkon funkcie správcu
Mzdové náklady

10 700
1 000
4 000
2 000
200
3 500

10 096
0
5 300
1 517
200
3 079

94,3
0
132,5
75,9
100,0
88,0

500
1 000
1 400
600

500
1 227
1 352
0

100,0
123,0
96,6

f) Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali
v hodnotenom období
V sledovanom období boli vykonané zmeny:
Rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 25.03.2015 a Dodatkom č.6 zo
dňa 25.03.2015 k Nadačnej listine zo dňa 07.07.2004 zmena sídla nadácie: vymazáva sa
Štefánikova 2, 811 05 Bratislava, Zapisuje sa Mýtna 7, 811 07 Bratislava.
Dodatkom č.6 zo dňa 25.03.2015 k Nadačnej listine zo dňa 07.07.2004 sa slová „dozorná
rada“ nahrádzajú slovom „revízor“. Prvým revízorom nadácie je JUDr. Stanislav Gaňa, PhDr.

g) Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu, ak bol nadačnou
listinou ustanovený
Odmena za výkon funkcie správcu nadácie pre rok 2015 bola odsúhlasená vo výške
1 000 EUR (slovom tisíc eur) brutto – Zápisnica zo zasadnutia Správnej a Dozornej
rady Slovenskej nadácie Silvie Gašparovičovej – Vzdelanie a zdravie pre všetkých zo
dňa 18.11.2014.
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h) Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch
nadačných fondov
Nadačné fondy neboli zriadené.

i) Ďalšie údaje, ktoré určí správna rada
Správna rada určila odmenu za výkon funkcie správcu nadácie pre rok 2016 vo výške
1 000 EUR brutto.

V Bratislave, dňa 25.03.2016
Spracoval:

Ing. Silvia Burlasová
Ing. Denisa Kudlová

Správca nadácie:

PhDr. Aneta Gašparovičová, MPH

Prílohu k tejto výročnej správe tvorí účtovná závierka vo forme výkazov k 31.12.2015, a to:
1.
2.
3.
4.

súvaha
výkaz ziskov a strát
poznámky k účtovnej závierke
určenie výšky výdavkov na správu nadácie – bod e) vo Výročnej správe
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