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VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2014
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 - Život bez násilia
Miesto prvého kontaktu, Linka pomoci
Cieľová skupina: obete domáceho násilia, ženy ohrozené sociálnou exklúziou.
Zameranie projektu: Pomoc týraným ženám a neúplným rodinám s deťmi v krízových
situáciách a pri ich existenčných otázkach, pomoc občanom ohrozeným sociálnou exklúziou
v spolupráci s OZ Ružový telefón. Zníženie dopadu existenčných problémov prostredníctvom
finančnej podpory, vzdelávacích kurzov, medzinárodná spolupráca pri monitorovaní
problému domáceho násilia, výmena skúseností.
Finančné dary:



OZ Ružový telefón - na činnosť občianskeho združenia 600 eur
Finančná pomoc pre neúplné rodiny a rodiny ohrozené domácim násilím – 600 eur

Vynaložené náklady: 2 689 EUR


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.
Vecné dary:


Spojená škola internátna, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava
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Výpočtová technika pre vyučovací proces zrakovo postihnutých žiakov.
vecný dar v hodnote 1000 EUR


ANEPS- Asociácia nepočujúcich Slovenska
Na skvalitnenie vizualizácie a komunikácie pre občanov so sluchovým postihnutím
organizovaných v občianskom združení ANEPS.
vecný dar v hodnote 538 EUR

Finančné dary:
 8 kusov Darovacích zmlúv na jednorazové štipendium vo výške po 300 EUR pre
žiakov a študentov so zdravotným postihnutím v špeciálnych školách zo sociálne
slabých rodín v celkovej výške 2 400 EUR
Vynaložené náklady spolu: 3 938 EUR

II. PROJEKTY NA PODPORU ZDRAVIA


Projekt - Pomoc
a prevenciu zdravia

pri

prístrojovom

vybavení

zdravotníckych

zariadení

Cieľová inštitúcia: zdravotnícke zariadenia, ústavy štátneho zdravotníctva.
Zameranie projektu: zlepšiť prístrojovú vybavenosť nemocníc a prevenciu zdravia detí
a mládeže


Finančný dar:
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
podpora realizácie projektu na prevenciu zdravia - Epidemiologická štúdia : Stav
orálneho zdravia detí na Slovensku
finančný dar vo výške 2 000 EUR

Vynaložené náklady: 2 000 EUR



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 100 EUR.
Vynaložené náklady: 100 EUR
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Partneri a podporovatelia projektov Slovenskej nadácii Silvie Gašparovičovej Vzdelanie a zdravie pre všetkých v roku 2014 boli:
JCI–Slovensko, o.z., MEDITRADE spol.s r.o., Slovenské elektrárne a.s., 2%-ná časť
z dane PO a FO

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2015:
Všetky uvedené projekty realizované v roku 2014 sú dlhodobého charakteru. Nadácia v nich
bude pokračovať aj v roku 2015. 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
Zdravie:




Pomoc pri prístrojovom vybavení zdravotníckych zariadení – zvýšenie úrovne
prístrojového vybavenia nemocníc
Zdravý životný štýl – zvyšovanie pohybových aktivít a presadzovanie zdravej
výživy u detí a mládeže, podpora prevencie zdravia u detí a mládeže
Podpora projektov na zvýšenie prevencie zdravia

Sociálna oblasť:
 Podpora zväzov a organizácií zameraných na pomoc zdravotne postihnutým
deťom a občanom a na prevenciu domáceho násilia
 Pomoc neúplným rodinám a rodinám ohrozeným domácim násilím

b) Ročná účtovná závierka
Stav majetku (aktív) a zdrojov krytia majetku (pasív) v ročnej účtovnej závierke k 31.12.2014
bol nasledovný:

Strana aktív (v celých EUR)

2014

A. MAJETOK SPOLU

_

Dlhodobý nehmotný majetok

-

Dlhodobý hmotný majetok

-

Finančné investície

-

B. OBEŽNÝ MAJETOK

16 154

Zásoby

-

Dlhodobé pohľadávky

-
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Krátkodobé pohľadávky
Finančný majetok

8
16 146

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
AKTÍVA celkom

60
16 214

Aktíva v roku 2014 predstavovali čiastku 16 214 EUR.
Finančný majetok vo výške 16 146 EUR tvorili finančné prostriedky na bankovom účte
vo výške 15 702 EUR a hotovostné finančné prostriedky vo výške 444 EUR v pokladni.
Náklady budúcich období vo výške 60 EUR tvorí údržba internetových stránok na rok 2015.

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

2014
4 869
6 639
-3 003

Výsledok hospodárenia za bežné obdobie

1 233

B. CUDZIE ZDROJE

1 950

Rezervy zákonné

400

Dlhodobé záväzky

0

Krátkodobé záväzky
Finančné výpomoci a pôžičky

1 550

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE

9 395

PASÍVA celkom

16 214

Pasíva za rok 2014 boli vo výške 16 214 EUR v zložení: základné imanie 6 639 EUR,
výsledok hospodárenia minulých rokov – 3 003 EUR, výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie 1 233 EUR.
Krátkodobé záväzky predstavuje krátkodobá finančná výpomoc vo výške 1 550 EUR.
Rezervy za rok 2014 boli vytvorené na spracovanie účtovníctva, účtovnej závierky a výročnej
správy vo výške 400 EUR.
Časové rozlíšenie výnosov predstavuje čiastku vo výške 9 395 EUR. Ide o výnosy budúcich
období vo výške nevyčerpaných darovaných príspevkov z podielu zaplatenej dane PO a FO.
Výsledok hospodárenia predstavuje rozdiel medzi výnosmi a nákladmi.
Náklady nadácie boli nasledovné:
Náklady (celých EUR)
Materiálové náklady, DHM

2014

Nakupované služby

2 317

398
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Osobné náklady

1 576

Ostatné náklady na činnosť

16

Odpis dlhodobého majetku

0

Poskytnuté príspevky a dary
Náklady celkom

7 238
11 545

Náklady Nadácie boli v zložení:
Materiálové náklady vo výške 398 EUR (kancelárske potreby, ostatný spotrebný materiál).
Nakupované služby vo výške 2 317 EUR (poplatok za internet, telefóny, nájomné, energie
a ostatné náklady).
Osobné náklady vo výške 1 576 EUR tvorili mzdové náklady, zákonné sociálne poistenie
a zákonné sociálne náklady.
Ostatné náklady na činnosť boli vo výške 16 EUR.
Poskytnuté príspevky a dary boli vo výške 7 238 EUR.
Výnosy nadácie pre rok 2014 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

2014
0
0
6 500
1
5 497
10 175
-9 395
12778
0
1 233

Výnosy Nadácie boli v členení:
Prijaté príspevky od právnických osôb 6 500 EUR, prijatý úrok vo výške 1 EUR.
Príjem príspevku z podielu zaplatenej dane pre rok 2014 bol vo výške 10 175 EUR, presun
z roku 2013 bol vo výške 5 497 EUR a presun nevyčerpaného podielu zaplatenej dane na
rok 2015 bol vo výške 9 395 EUR.

c) Prehľad o daroch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho
istého darcu presahuje 331,94 EUR
Organizácia
Slovenské elektrárne a.s.,
Mlynské nivy 47, 821 09
Bratislava

Účel
Finančný dar za účelom úhrady časti
nákladov na projekt Pomoc sociálne slabým
rodinám so zdravotne postihnutými deťmi,
neúplným rodinám a rodinám ohrozeným
domácim násilím

Suma (v EUR)
3 000
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MEDITRADE spol. s r.o.,
Levočská 1, 851 01 Bratislava
JCI–Slovensko, o.z.,
Dolnozemská cesta 1,
851 02 Bratislava
Spolu:

Finančný dar na projekty nadácie

2 500

Príspevok na podporu vzdelávania zdravotne
postihnutých detí a dospelých

1 000

6 500

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

Petra Rusnáková
Za Kaštielom 1327/5,
053 11 Smižany,
Gabriela Jankajová,
Komenského 2659/9,
069 01 Snina
Patrícia Kubištová,
Svrčinovec 817,023 12 Čadca
Silvia Kasprišinová
Ludvíka Slobodu 2608/35,
058 01 Poprad
Mária Lazebníková
Dolná 8, 927 01 Šaľa
Ján Lačný
Železničná 240/13,
962 02 Víglaš
Jana Štrbová
Prezidentská 247/25,
941 46 Trávnica
Jana Lednická,
Cintorínska 125/49,
968 01 Nová Baňa
Lucia Takácsová,
941 35 Dubník, okr. Nové
Zámky
Anna Dvorščáková,
Olejníkov 14, 082 57 Ľutina
Spojená škola internátna,
Hrdličkova 17, 833 20
Bratislava
ANEPS – Asociácia
nepočujúcich Slovenska,
Bezručova 1012, 911 01
Trenčín
Slovenská zdravotnícka
univerzita, Limbova 12, 833 03
Bratislava

Jednorazové štipendium pre ZŤP študenta na
úhradu nákladov spojených so štúdiom.

Suma
(v EUR)
300

Jednorazové štipendium pre ZŤP študenta na
úhradu nákladov spojených so štúdiom.

300

Jednorazové štipendium pre ZŤP študenta na
úhradu nákladov spojených so štúdiom.
Pomoc pre osamelé matky a obete domáceho
násilia.

300

Jednorazové štipendium pre ZŤP študenta na
úhradu nákladov spojených so štúdiom.
Jednorazové štipendium pre ZŤP študenta na
úhradu nákladov spojených so štúdiom.

300

Jednorazové štipendium pre ZŤP študenta na
úhradu nákladov spojených so štúdiom.

300

Jednorazové štipendium pre ZŤP študenta na
úhradu nákladov spojených so štúdiom.

300

Jednorazové štipendium pre ZŤP študenta na
úhradu nákladov spojených so štúdiom.

300

Pomoc pre osamelé matky a obete domáceho
násilia.
Vecný dar - výpočtová technika pre vyučovací
proces zrakovo postihnutých žiakov

300

Vecný dar – výpočtová technika na skvalitnenie
vizualizácie a komunikácie pre občanov so
sluchovým postihnutím organizovaných v o.z.
ANEPS
Finančný dar – príspevok na realizáciu projektu
„Epidemiologická štúdia: Stav orálneho zdravia
detí na Slovensku“

538

300

300

1000

2 000
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Asociácia juniorských golfistov Finančný dar – príspevok na činnosť o.z.
Slovenska, o.z., Žitavská 1, 821
07 Bratislava
OZ Ružový telefón,
Finančný dar – príspevok na činnosť o.z.
Mickiewiczova 13, 811 07
Bratislava
Spolu:

100

600

7 238

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 celkom:
Činnosť nadácie členenie:
Podpora zdravia
Podpora vzdelávania
Podpora sociálna
Zdravý životný štýl mládeže
Správa nadácie
Propagácia nadácie
Prevádzka nadácie
Odmena za výkon funkcie správcu

12 000
9 000
1 000
4 000
3 500
500
3 000
0
1 600
1 400

11 545
8 727
2 000
3 938
2 689
100
2 818
0
2 818
0

96,21
96,97
200,00
98,45
76,83
20,00
93,93
176,13
-

f) Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali
v hodnotenom období
V sledovanom období neboli vykonané zmeny v Nadačnej listine.

g) Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu, ak bol nadačnou
listinou ustanovený
Správkyňa nadácie sa vzdala odmeny za výkon funkcie správcu nadácie za rok 2014
v prospech činnosti nadácie – Zápisnica zo zasadnutia Správnej a Dozornej rady Slovenskej
nadácie Silvie Gašparovičovej – Vzdelanie a zdravie pre všetkých zo dňa 18.11.2014.

h) Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch
nadačných fondov
Nadačné fondy neboli zriadené.
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i) Ďalšie údaje, ktoré určí správna rada
Správna rada určila odmenu za výkon funkcie správcu nadácie pre rok 2015 vo výške 1 000
EUR brutto.

V Bratislave, dňa 17.3.2015
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 31.12.2014, 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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