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VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2012
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 v krízových situáciách a pri ich existenčných
otázkach, pomoc občanom ohrozeným sociálnou exklúziou v spolupráci s OZ Ružový
telefón, poradenstvo na linkách pomoci 02/52442211, 0902403153, osobné poradenstvo v
Mieste prvého kontaktu v Univerzitnej nemocnici Bratislava na Mickiewiczovej 13
v Bratislave. Zníženie dopadu existenčných problémov prostredníctvom vzdelávacích kurzov,
medzinárodná spolupráca pri monitorovaní problému domáceho násilia, výmena skúseností.
Vynaložené náklady: 6 431 EUR
Partneri projektu: Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny Enel; Celox s.r.o.; Nábytok
Galan s.r.o.; 2 %-ná časť z dane PO a FO


Projekt Podpora detí a mládeže z detských domovov

Cieľová skupina: deti a mládež z detských domovov.
Zameranie projektu: V rámci projektu pomoci pre deti a mládež z detských domovov
nadácia v roku 2012 pre deti z troch detských domovov na Slovensku, a to z Detského
domova Nádej v Seredi, Detského domova Slniečko v Polomke a z Detského domova sv.
Klementa Hofbauera v Podolínci, zabezpečila a odovzdala deťom počas Mikulášskeho
stretnutia detí z detských domovov s prezidentským párom v Prezidentskom paláci
v Bratislave dňa 6. decembra 2012 balíčky s cukrovinkami.
Vynaložené náklady: 111 EUR
Partneri projektu formou vecných darov – cukroviniek: I.D.C. Holding, a.s. – Odštepný
závod Trnava; Chipita Slovakia s.r.o.; Kraft Foods Slovakia, a.s.; KON-RAD, spol. s r.o.
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Projekt štipendií pre deti a mládež počas štúdia

Cieľová skupina: deti a mládež z detských domovov, ťažko zdravotne postihnutí
žiaci a študenti zo sociálne slabých rodín.
Zameranie projektu: uľahčiť mládeži z detských domovov a hendikepovaným deťom
a študentom cestu k vzdelaniu.
Dlhodobo podporujeme pri štúdiu študentov z detských domovov, ťažko zdravotne
postihnutých žiakov a študentov zo sociálne slabých rodín. V roku 2012 sme pripravili na
školský rok 2012/2013 štipendiá pre dvanásť žiakov a študentov. Finančné prostriedky na
tento projekt vo výške 10 000 EUR sme od partnera projektu obdržali na účte 21.12.2012.
Štipendiá poskytneme mládeži z detských domovov a hendikepovaným deťom a študentom
na začiatku roka 2013.
Generálny partner projektu: Slovenské elektrárne a.s., člen skupiny Enel


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.
Zameranie projektu: zlepšiť prostredie, kde sa učia a žijú deti so zdravotným postihnutím,
pomôcť pri modernizácii učebného a rehabilitačného procesu.
Vecné dary:
 Spojená škola internátna, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava
Interaktívna tabuľa a štyri kusy keramických tabúl s pomôckami pre žiakov so
zrakovým postihnutím
Vynaložené náklady spolu: 1 543 EUR
Generálny partner projektu: JCI–Slovensko, o.z.; pán Pavol Cifra


Podpora zväzov a organizácií zameraných na pomoc deťom a občanom so
zdravotným postihnutím

Nadácia v roku 2012 podporila záujmové združenia, zväzy a organizácie pre zdravotne
a mentálne postihnutých občanov, sociálne vylúčených občanov a obete domáceho
násilia, ktorých záslužné aktivity a úsilie dlhoročne sleduje:


Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže, n.o., Lazovná 21, 974 01 Banská Bystrica finančný príspevok pre neziskovú organizáciu na realizáciu aktivít s mentálne
postihnutými ľuďmi vo výške 500 EUR



Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku, o.z., Janotova 14, 841 05
Bratislava - finančný príspevok na realizáciu športových aktivít združenia vo výške
1 000 EUR



Prvá ľudová akadémia n.o., Prešovská 39, 821 08 Bratislava – finančný príspevok
na realizáciu aktivít neziskovej organizácie pre zdravotne hendikepovaných
a dlhodobo nezamestnaných občanov vo výške 200 EUR
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Ružový telefón OZ, Mickiewiczova 13, 811 07 Bratislava – finančný príspevok na
aktivity združenia: pomoc týraným ženám v krízových situáciách a pri ich
existenčných otázkach, poradenstvo na Linke pomoci, pomoc občanom ohrozeným
sociálnou exklúziou vo výške 10 500 EUR



Spoločnosť Parkinson Slovensko, o.z., Čingovská 1379/9, 040 12 Košice –
finančný príspevok na realizáciu aktivít občianskeho združenia vo výške 200 EUR

Vynaložené náklady spolu: 12 400 EUR
Partneri projektu: Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny Enel; pán Milan Mňahončák;
pán Pavol Cifra; 2%-ná časť z dane PO a FO

II. PROJEKTY NA PODPORU ZDRAVIA


Projekt Pomoc pri prístrojovom vybavení zdravotníckych zariadení

Cieľová inštitúcia: zdravotnícke zariadenia, ústavy štátneho zdravotníctva.
Zameranie projektu: zlepšiť prístrojovú vybavenosť nemocníc.
Vecné dary:


Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave, Limbová 1, 833 40
Bratislava - volumetrická infúzna pumpa Infusomat fmS pre detských onkologických
pacientov na Kliniku detskej hematológie a onkológie DFNsP v Bratislave v hodnote
1 000 EUR



Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítkova 4, 821 01 Bratislava – nový
televízor a použitý PC s príslušenstvom na Kliniku detskej pneumológie a ftizeológie
Univerzitnej nemocnice v Bratislave v hodnote 559 EUR



Národná transfúzna služba SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava – 13 kusov
nápojových automatov za účelom zlepšenia starostlivosti o darcov krvi v zostatkovej
hodnote 0 EUR

Vynaložené náklady spolu: 1 559 EUR
Partneri projektu: Kávomaty, s.r.o.; Agentúra crea s.r.o.; 2%-ná časť z dane PO a FO


Projekt Zdravý životný štýl

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).
AJGOS v spolupráci so Slovenskou golfovou asociáciou podporovala a metodicky pomáhala
rozvíjať hranie golfu u detí a mládeže v školách.
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Prostredníctvom svojej webstránky www.ajgos.sk oboznamovala jednotlivé školy na
Slovensku s golfovými aktivitami pre deti a mládež a s možnosťami zapájať sa do súťaží,
turnajov a športovej činnosti v oblasti golfu. Zároveň asociácia poskytovala metodickú pomoc
školám, ktoré majú záujem o výučbu a rozvoj golfu v ich škole.
AJGOS v roku 2012 naďalej rozvíjala hru golfu najmä u tých najmenších – u detí
z materských škôl či prvých ročníkov základných škôl. Išlo o projekt Tri Golf, ktorý
organizovala AJGOS spolu s Golfovým klubom Súkromného slovanského gymnázia. Dňa
17.5.2012 úspešne spoluorganizovala Majstrovstvá stredných škôl 2012 v Golfovom rezorte
Skalica.
Vynaložené náklady: 0 EUR

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2013:
Všetky uvedené projekty realizované v roku 2012 sú dlhodobého charakteru. Nadácia v nich
bude pokračovať aj v roku 2013.
Vzdelávanie:
 Štipendiá pre mládež z detských domovov a pre ZŤP deti v špeciálnych
školách
 Pomoc pre zdravotne hendikepované deti v školách, školských zariadeniach
pri vyučovacích a rehabilitačných aktivitách
Zdravie:



Pomoc pri prístrojovom vybavení zdravotníckych zariadení – zvýšenie úrovne
prístrojového vybavenia nemocníc
Zdravý životný štýl – zvyšovanie pohybových aktivít prostredníctvom
Asociácie juniorských golfistov Slovenska (hra golfu) a presadzovanie zdravej
výživy u detí v školách

Sociálna oblasť:
 Život bez násilia – Linka pomoci, Ružový telefón OZ
 Podpora zväzov a organizácií zameraných na pomoc zdravotne postihnutým
deťom a občanom

b) Ročná účtovná závierka
Stav majetku (aktív) a zdrojov krytia majetku (pasív) v ročnej účtovnej závierke k 31.12.2012
bol nasledovný:

Strana aktív (v celých EUR)
A. MAJETOK SPOLU
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Finančné investície
B. OBEŽNÝ MAJETOK

2012
2 849
2 849
25 393
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Zásoby

-

Dlhodobé pohľadávky

-

Krátkodobé pohľadávky

0

Finančný majetok
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
AKTÍVA celkom

25 393
203
28 445

Aktíva v roku 2012 predstavovali čiastku 28 445 EUR. Aktíva boli v zložení: dlhodobý hmotný
majetok (kuchynka Nika do krízového centra – projekt Život bez násilia) obstaraný darom
v roku 2009, predstavuje zostatkovú hodnotu 2 849 EUR.
Finančný majetok vo výške 25 393 EUR tvorili finančné prostriedky na bankovom účte vo
výške 25 212 EUR a hotovostné finančné prostriedky vo výške 181 EUR v pokladni.
Náklady budúcich období vo výške 203 EUR tvorí údržba internetových stránok na rok 2013.

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

2012
21 173
6 639
-

Výsledok hospodárenia minulých rokov

6 641

Účet ziskov a strát

7 893

B. CUDZIE ZDROJE

2 137

Rezervy zákonné

1 200

Dlhodobé záväzky

0

Krátkodobé záväzky
Bankové výpomoci a pôžičky

937
-

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE

5 135

PASÍVA celkom

28 445

Pasíva za rok 2012 boli vo výške 28 445 EUR v zložení: základné imanie 6 639 EUR,
výsledok hospodárenia minulých rokov 6 641 EUR, výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie 7 893 EUR.
Krátkodobé záväzky vo výške 937 EUR tvorili záväzky z obchodného styku 31 EUR, záväzky
voči zamestnancom 565 EUR, záväzky voči Sociálnej poisťovni a Zdravotnej poisťovni 208
EUR a daňové záväzky 133 EUR.
Rezervy za rok 2012 boli vytvorené na spracovanie účtovníctva, účtovnej závierky a audit vo
výške 1 200 EUR.
Časové rozlíšenie výnosov predstavuje čiastku vo výške 5 135 EUR. Ide o výnosy budúcich
období vo výške 2 849 EUR v súvislosti s odpisovaním darovaného majetku a nevyčerpané
darované príspevky z podielu zaplatenej dane PO a FO vo výške 2 286 EUR.
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Výsledok hospodárenia je rozdiel medzi výnosmi a nákladmi. Náklady nadácie boli
nasledovné:
Náklady (celých EUR)

2012

Materiálové náklady, DHM

168

Nakupované služby

3 090

Osobné náklady

5 282

Ostatné náklady na činnosť

1 540

Odpis dlhodobého majetku

951

Poskytnuté príspevky a dary

15 613

Náklady celkom

26 644

Náklady Nadácie boli v zložení:
Materiálové náklady vo výške 168 EUR (kancelárske potreby, ostatný spotrebný materiál).
Nakupované služby vo výške 3 090 EUR (poplatok za internet, telefóny, nájomné, energie
a ostatné náklady).
Osobné náklady vo výške 5 282 EUR tvorili mzdové náklady, zákonné sociálne poistenie
a zákonné sociálne náklady.
Ostatné náklady na činnosť boli vo výške 1 540 EUR.
Odpisy boli vo výške 951 EUR.
Poskytnuté príspevky a dary boli vo výške 15 613 EUR.

Výnosy nadácie pre rok 2012 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

2012
0
111
13 500
2 206
953
9 742
10 311
-2 286
34 537
7 893

Výnosy Nadácie boli v členení:
Prijaté príspevky od FO vo výške 2 206 EUR, prijaté príspevky od PO 13 500 EUR, ostatné
výnosy vo výške 951 EUR a prijatý úrok vo výške 2 EUR. Príjem príspevku z podielu
zaplatenej dane pre rok 2012 bol vo výške 10 311 EUR, presun z roku 2011 bol vo výške 9
742 EUR a presun nevyčerpaného podielu zaplatenej dane na rok 2013 bol vo výške 2 286
EUR.
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c) Prehľad o daroch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho
istého darcu presahuje 331,94 EUR
Organizácia
Celox s.r.o., Záhradná 583/52,
900 23 Viničné
Nábytok Galan s.r.o., M. R.
Štefánika 6, 902 01 Pezinok
Agentúra crea, s.r.o., Pod
Párovcami 7271/157, 921 01
Piešťany
Slovenské elektrárne, a.s.,
Mlynské nivy 47, 821 09
Bratislava
Ing. Milan Mňahončák
JCI–Slovensko, o.z.,
Dolnozemská cesta 1, 851 02
Bratislava
Spolu:

Účel

Suma (v EUR)

Príspevok na projekty nadácie

500

Príspevok na projekty nadácie

500

Príspevok na podporu chorých a zdravotne
postihnutých detí a mládeže
Príspevok na úhradu časti nákladov na
projekt Pomoc sociálne slabým rodinám so
zdravotne postihnutými deťmi, neúplným
rodinám a rodinám ohrozeným domácim
násilím a na vecný dar pre Domov
sociálnych služieb pre deti a dospelých
Integra, Bratislava
Príspevok na projekty nadácie
Príspevok na podporu vzdelávania detí so
zdravotným postihnutím

1 000

10 000

2 000
1 500
15 500

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:
Suma
(v EUR)

Organizácia

Účel

Univerzitná nemocnica
Bratislava, Pažítkova 4, 821 01
Bratislava
Spoločnosť Parkinson
Slovensko, o.z., Čingovská
1379/9, 040 12 Košice
Mestské divadlo – Divadlo
z Pasáže, n.o., Lazovná 21,
974 01 Banská Bystrica
Prvá ľudová akadémia, n.o.,
Prešovská 39, 821 08
Bratislava

Vecný dar – televízor a PC s príslušenstvom
na Kliniku detskej pneumológie a ftizeológie
Univerzitnej nemocnice v Bratislave

559

Príspevok na realizáciu aktivít občianskeho
združenia

200

Príspevok na realizáciu aktivít neziskovej
organizácie s mentálne postihnutými ľuďmi

500

Príspevok na realizáciu aktivít neziskovej
organizácie

200

Ružový telefón OZ,
Mickiewiczova 13, 811 07
Bratislava

Príspevok na aktivity - Linka pomoci, Miesto
prvého kontaktu, pomoc obetiam domáceho
násilia a občanom ohrozeným sociálnou
exklúziou

10 500

Slovenský zväz tanečného
športu na vozíčku, o.z.,
Janotova 14, 841 05 Bratislava

Príspevok na realizáciu tanečného športu na
vozíčku

1 000
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Vecný dar – volumetrická infúzna pumpa
Infusomat fmS pre detských onkologických
pacientov na Kliniku detskej hematológie
a onkológie DFNsP v Bratislave
Národná transfúzna služba SR, Vecný dar – 13 ks nápojových automatov na
Limbová 3, 833 14 Bratislava
účely zlepšenia starostlivosti o darcov krvi
Spojená škola internátna,
Vecný dar – interaktívna tabuľa, 4 kusy
Hrdličkova 17, 833 20
keramických tabúľ, pomôcky pre zrakovo
Bratislava
postihnutých žiakov
Spolu:
Detská fakultná nemocnica
s poliklinikou v Bratislave,
Limbová 1, 833 40 Bratislava

1 000
0
1 543
15 502

e) Celkové výdavky v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností
nadácie a osobitne výška výdavkov na správu nadácie
Náklady nadácie podľa
v nasledujúcej tabuľke):

jednotlivých

Popis
Činnosť nadácie v členení:
Podpora zdravia
Podpora vzdelávania
Podpora sociálna
Správa nadácie
z toho:
Propagácia nadácie
Prevádzka nadácie
Odmena za výkon funkcie správcu
Mzdové náklady

druhov

činnosti

Plán (v EUR)

boli

v členení

Skutočnosť

(v EUR)

(znázornené
Percento
plnenia

16 000
8 000
22 000
8 000

1559
1543
18 831
4 711

9,7
19,3
85,6
58,9

0
5 000
1 400
1 600

0
3 394
1 317
0

0
67,9
94,1
0

f) Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali
v hodnotenom období
V sledovanom období neboli vykonané zmeny v nadačnej listine a v zložení orgánov
Správnej rady a Dozornej rady.
Prezidentka nadácie: Ing. Silvia Gašparovičová
Správca nadácie: Mgr. Ivan Burlas
Dozorná rada: JUDr. Kvetoslava Meliorisová, JUDr. Stanislav Gaňa, Mgr. Andrea Mihalová
Správna rada: Ing. Silvia Gašparovičová, PhDr. Elvíra Chadimová, Ing. Magdaléna
Čerňanská, Mgr. Kamila Strelková, MUDr. Juraj Frajt

g) Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu, ak bol nadačnou
listinou ustanovený
Náklady na odmenu za výkon funkcie správcu nadácie pre rok 2012 boli vo výške 1 317
EUR.
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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 2013 vo výške 1 000
EUR.

V Bratislave, dňa 04.03.2013
Spracoval:

Ing. Silvia Burlasová
Ing. Denisa Kudlová

Správca nadácie: Mgr. Ivan Burlas
Prílohu k tejto výročnej správe tvorí účtovná závierka vo forme výkazov k 31.12.2012, a to:
1.
2.
3.
4.
5.

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