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VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2011
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, Krízové a vzdelávacie centrum
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 prostredníctvom Linky pomoci
02/52442211, Miestom prvého kontaktu na Mickiewiczovej 13 v Bratislave, Krízovým
a vzdelávacím centrom na utajenej adrese v Bratislavskom kraji, zníženie dopadu
existenčných problémov prostredníctvom vzdelávacích kurzov, medzinárodná spolupráca pri
monitorovaní problému domáceho násilia, výmena skúseností.
Vynaložené náklady: 11 801 EUR
Partneri projektu: Slovenské elektrárne a.s., člen skupiny Enel, 2 %-ná časť z dane PO
a FO


Projekt štipendií pre mládež počas štúdia

Cieľová skupina: deti a mládež z detských domovov, ťažko zdravotne postihnutí žiaci zo
sociálne slabých rodín.
Zameranie projektu: umožniť mládeži z detských domovov a hendikepovaným deťom
a študentom získať vzdelanie.
Príspevok na vysokoškolské štúdium pre študentov, ktorí vyrástli v detských domovoch. Už
štvrtý rok podporujeme pri štúdiu študentov z detských domovov, ťažko zdravotne
postihnutých žiakov a študentov zo sociálne slabých rodín. V roku 2011 sme podporili
štipendiami devätnásť žiakov a študentov.
Vynaložené náklady: 7.300 EUR
Generálny partner projektu: Slovenské elektrárne a.s., člen skupiny Enel
Partneri projektu: 2%-ná časť z dane PO a FO, Ing. Milan Mňahončák
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Pomoc pre deti z detských domovov:
V rámci projektu pomoci pre deti a mládež z detských domovov nadácia pre deti z troch
detských domovov na Slovensku a to z Detského mestečka Trenčín – Zlatovce, z Detského
domova v Žitavciach a z Detského domova z Košíc, zabezpečila a odovzdala deťom počas
Mikulášskeho stretnutia detí z detských domovov s prezidentským párom v Prezidentskom
paláci v Bratislave dňa 6. decembra 2011 ovocie a sladkosti v hodnote 400 EUR.
Partneri projektu formou darov – sladkostí a ovocia v celkovej hodnote 400 EUR:
I.D.C. Holding, a.s. – Odštepný závod Trnava; Nadácia Tesco; Chipita Slovakia s.r.o.; Kraft
Foods Slovakia, a.s.; KON-RAD, spol. s r.o.


Projekt Pomoc pre zdravotne hendikepované deti v školách, školských
a sociálnych zariadeniach

Cieľová skupina: zdravotne postihnuté deti na školách a v školských a sociálnych
zariadeniach.
Zameranie projektu: zlepšiť prostredie, kde sa učia a žijú postihnuté deti, pomôcť pri
modernizácii učebného a rehabilitačného procesu.
Vecné dary:
 Základná škola E. A. Cernana, Ústredie 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou
Informačno-komunikačné technológie – projektor a softvér pre žiakov so špeciálnymi
výchovnými a vzdelávacími problémami v celkovej hodnote 1 000 EUR


Spojená škola internátna, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava
Učebné a didaktické pomôcky pre zrakovo postihnutých žiakov, vybavenie do
telocvične v celkovej hodnote 1 434 EUR



Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím
internátna, Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava
Interaktívna tabuľa s projektorom a výučbové CD pre sluchovo postihnutých žiakov
v celkovej hodnote 2 000 EUR



Spojená škola, Beethovenova 27, 917 08 Trnava
Kompenzačné pomôcky na terapiu Snoezelen pre zdravotne postihnutých žiakov
s mentálnym a viacnásobným postihnutím, s DMO v celkovej hodnote 1 998 EUR



Obchodná akadémia Bratislava, Dudova 4, 851 02 Bratislava
Interaktívna tabuľa s projektorom a príslušenstvom pre integrovaných študentov so
špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími
potrebami,
dyslexiou,
dysortografiou
a dyskalkúliou v celkovej hodnote 1 892 EUR



Základná škola Jánosa Endrödyho – Endrödy János Alapiskola, 943 52 Mužla
č.491
Interaktívna tabuľa s projektorom a notebookom pre žiakov s poruchami dyslexie,
dysgrafie a dyskalkúlie v celkovej hodnote 2 000 EUR



Spojená škola internátna, Svrčia 6, 842 11 Bratislava
Kompenzačné pomôcky na terapiu Snoezelen pre zrakovo postihnutých žiakov
s diagnózou AD HD na odbúranie tenzie, hyperaktivity, agresivity a iných foriem
neželaného správania v celkovej hodnote 2 100 EUR

Vynaložené náklady spolu: 12 424 EUR
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Generálny partner projektu: Slovenské elektrárne a.s., člen skupiny Enel
Partneri projektu: Junior Chamber International – Slovakia, o.z.; Motor-Car Banská
Bystrica; 2%-ná časť z dane PO a FO
Nadácia v roku 2011 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:


Autistické centrum Andreas, n.o., Galandova 7, 811 06 Bratislava – finančný
príspevok na realizáciu aktivít centra vo výške 1 000 EUR
Tanečný klub Danube Bratislava, Janotova 14, 841 05 Bratislava - finančný
príspevok na realizáciu športové podujatia Intercontinental Integra Cup vo výške 500
EUR
Prvá ľudová akadémia n.o. Prešovská 39, 821 08 Bratislava – finančný príspevok
na realizáciu aktivít organizácie pre zdravotne a sociálne hendikepovaných občanov
vo výške 330 EUR
Ružový telefón OZ, Mickiewiczova 13, 811 07 Bratislava – finančný príspevok vo
výške 15 000 EUR na aktivity združenia: pomoc týraným ženám v krízových
situáciách a pri ich existenčných otázkach, pomoc občanom ohrozeným sociálnou
exklúziou, zníženie dopadu existenčných problémov prostredníctvom vzdelávacích
kurzov, medzinárodná spolupráca pri monitorovaní problému domáceho násilia
Ružový telefón OZ, Mickiewiczova 13, 811 07 Bratislava – vecný dar 12 ks
použitých PC s príslušenstvom a použitý nábytok do učebne na vzdelávacie aktivity
pre obete domáceho násilia v nulovej zostatkovej hodnote







Vynaložené náklady spolu: 16 830 EUR
Partneri projektu: Slovenské elektrárne a.s., člen skupiny Enel; Motor-Car Banská Bystrica
spol. s r.o.; sanofi-aventis a Zentiva; 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:
 Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava –
polohovateľné lôžko a ambulantné lôžko pre I. internú kliniku SZU a UNB Dionýza
Diešku, Nemocnica akad.L.Dérera v celkovej hodnote 15 543 EUR


Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave, Limbová 1, 833 40
Bratislava – dva kusy - pulzný oximeter s príslušenstvom na Oddelenie
patologických novorodencov a JIRS I. detskej kliniky DFNsP v celkovej hodnote
3 503 EUR



Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave, Limbová 1, 833 40
Bratislava – pulzný oximeter pre detských onkologických pacientov na Kliniku
detskej hematológie a onkológie DFNsP v hodnote 1 000 EUR
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Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave, Limbová 1, 833 40
Bratislava - injekčný dávkovač pre detských onkologických pacientov na Kliniku
detskej hematológie a onkológie DFNsP v hodnote 1 200 EUR



Nadácia Provida, Strážna 11, 831 01 Bratislava - pulzný oximeter na projekt
Home monitoring detí s vrodenými chybami srdca v hodnote 2 610 EUR



Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava - tri kusy počítačová zostava a tri kusy - tlačiareň pre Psychiatrickú kliniku Nemocnice
Ružinov do ambulancií odborných lekárov v celkovej hodnote 2 137 EUR



Národná transfúzna služba SR – štyri kusy použitých notebookov s príslušenstvom
v nulovej zostatkovej hodnote na zlepšenie starostlivosti o darcov krvi

Finančný dar:
 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Limbová 12, 833 03 Bratislava
– príspevok 3 650 EUR na zakúpenie vzdelávacích pomôcok a materiálu v rámci
praktickej výučby na Katedre čeľustnej ortopédie Lekárskej fakulty Slovenskej
zdravotníckej univerzity
Vynaložené náklady spolu: 29 643 EUR
Partneri projektu: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.; PS STAVBY s.r.o.;
Osteodent, s.r.o.; MEDITRADE spol. s.r.o.; Ivana Macková – MARMARE; Daniela Kralevich;
Agentúra crea s.r.o.; 2%-ná časť z dane PO a FO


Zdravý životný štýl

Cieľová skupina: deti a mládež na školách a pri športových aktivitách
Zameranie projektu: zvyšovať pohybové aktivity a telesnú kondíciu detí a mládeže, ako aj
presadzovať zdravú výživu detí na školách
V rámci presadzovania zdravej výživy u detí a mládeže na školách nadácia spoločne
s generálnym partnerom projektu v školskom roku 2010/2011 realizovala preventívnovzdelávací projekt zdravého životného štýlu najmladšej generácie pod názvom Go Fit.
Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie povedomia o zdravom životnom štýle, motivácia
k zdravému stravovaniu a pravidelnej pohybovej aktivite nielen deti, ale aj ich rodičov a
učiteľov. Na vybraných 4 základných školách (ZŠ Koperníkova 24 a ZŠ Podzámska 35 z
Hlohovca, ZŠ Sokolíkova 2 a ZŠ Malokarpatské nám. 1 z Bratislavy) sa predovšetkým žiaci
dozvedali o zásadách zdravej výživy a nevyhnutnosti pohybových aktivít v ich živote. V rámci
projektu prebiehala počas celého školského roka 2010/2011 dvakrát do týždňa dodávka
ovocia pre žiakov a pedagógov zapojených škôl.
Projekt vyvrcholil dňa 11.6.2011 zápoleniami tímov z jednotlivých škôl – školy si zmerali sily
a svoju zdatnosť v niekoľkých športovo-zábavných disciplínach. Víťazný tím zo Základnej
školy na Sokolíkovej ulici v Bratislave si odniesol pre svoju školu finančnú odmenu vo výške
2 000 EUR na rekonštrukciu školských športovísk a nákup športových potrieb pre školu.
Vynaložené náklady: 0 EUR
Generálny partner projektu: sanofi-aventis a Zentiva
Odborní partneri: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky; Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky; Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky; hlavný odborník pri Ministerstve zdravotníctva SR pre oblasť kardiológie
doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc. spolu s kampaňou MOST - Mesiac O Srdcových
Témach; Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku
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Odborná spolupráca: Poradňa zdravia pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva hl.
mesta SR Bratislavy; Poradenské centrum podpory zdravia pri Regionálnom úrade
verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
Na zvyšovanie pohybových aktivít mládeže nadácia ďalej rozvíjala svoj projekt „Otvorme
deťom brány na golfové ihriská“ prostredníctvom združenia Asociácia juniorských
golfistov Slovenska (AJGOS).
V spolupráci so Slovenskou golfovou asociáciou podporovala a metodicky pomáhala rozvíjať
hranie golfu u detí a mládeže na školách.
Prostredníctvom 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 rozvoj golfu na ich škole.
AJGOS v roku 2011 rozvíjal hru golfu najmä u tých najmenších – u detí z materských škôl či
prvých ročníkov základných škôl. Išlo o nový projekt TRI GOLF, ktorý organizoval AJGOS
spolu s Golfovým klubom SSG. Do projektu sa zapojilo 5 materských škôl – MŠ Kuzmányho
9; SZŠ Wonderland na Bilíkovej 34 a SMŠ Little Star na Hrdličkovej ulici; MŠ Barónka a MŠ
Gorazdova, ako aj Základná škola Narnia. Deti navštevovali areál Golfového klubu
Súkromného slovanského gymnázia na Žitavskej ulici v Bratislave. Škôlkari si vyskúšali
jednoduchú miniverziu golfovej hry pre deti – zábavnou formou si vyskúšali odpaľovanie
z drivingu, patovanie a krátku hru. Viac ako 80 detí sa tu zároveň oboznámilo so základnými
pravidlami golfu, pocítili aká je dôležitá fyzická a mentálna koncentrácia pri hre.
Vynaložené náklady: 0 EUR
PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2012:
Všetky uvedené projekty realizované v roku 2011 sú dlhodobého charakteru. Nadácia v nich
bude pokračovať aj v roku 2012.
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:
 Projekt Pomoc pri prístrojovom vybavení zdravotníckych zariadení – zvýšenie
úrovne prístrojového vybavenia nemocníc
 Projekt zdravý životný štýl – zvyšovanie pohybových aktivít a presadzovanie
zdravej výživy u detí na školách
Sociálna oblasť:
 Projekt Život bez násilia – Linka pomoci, Ružový telefón OZ
 Podpora zväzov a organizácií zameraných na pomoc zdravotne postihnutým
deťom a občanom
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Rozpočet na rok 2012:
podpora zdravia
podpora vzdelávania
sociálne služby
zdravý životný štýl mládeže
správa nadácie
z toho:
prevádzka nadácie
mzdové náklady
odmena za výkon funkcie správcu
Celkom EUR

15 000
8 000
22 000
1 000
8 000
5 000
1 600
1 400
54 000

b) Ročná účtovná závierka
Stav majetku (aktív) a zdrojov krytia majetku (pasív) v ročnej účtovnej závierke k 31.12.2011
bol nasledovný:

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

2010
3 801
3 801
26 181

Zásoby

-

Dlhodobé pohľadávky

-

Krátkodobé pohľadávky
Finančný majetok
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE
AKTÍVA celkom

2 837
23 344
313
30 295

Aktíva v roku 2011 predstavovali čiastku 30 295 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 3 801 EUR.
Krátkodobé pohľadávky tvorili pohľadávky z obchodného styku vo výške 487 EUR - platba
elektrickej energie DuPo, s. r. o., ostatné pohľadávky vzniknuté z realizácie nájmu objektu
v Modre spoločnosti DuPo, s. r. o., vo výške 849,69 EUR.
Iné pohľadávky tvorí nerealizovaný príspevok z Nadácie PONTIS vo výške 1500 EUR,
prechádza do roku 2012.
Finančný majetok tvorili finančné prostriedky na bankovom účte vo výške 23 306 EUR a
hotovostné finančné prostriedky vo výške 38 EUR.
Náklady budúcich období vo výške 303 EUR tvorí údržba internetových stránok na rok 2012.
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Strana pasív (v celých EUR)
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA STÁLYCH A OBEŽNÝCH
AKTÍV
Základné imanie
Fondy organizácie

2011
13 280
6 639
-

Výsledok hospodárenia minulých rokov

5 097

Účet ziskov a strát

1 544

B. CUDZIE ZDROJE

3 473

Rezervy zákonné

1 260

Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové výpomoci a pôžičky

0
2 213
-

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE

13 542

PASÍVA celkom

30 295

Pasíva za rok 2011 boli vo výške 30 295 EUR v zložení: základné imanie 6 639 EUR,
výsledok hospodárenia minulých rokov 5 097 EUR, výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie 1 544 EUR.
Krátkodobé záväzky tvorili záväzky z obchodného styku vo výške 887 EUR.
Záväzky voči zamestnancom sú vo výške 581 EUR. Záväzky voči Sociálnej poisťovni
a Zdravotnej poisťovni sú 209 EUR a daňové záväzky 136 EUR.
Rezervy za rok 2011 boli vytvorené na spracovanie účtovníctva, účtovnej závierky a audit vo
výške 1 260 EUR.
Ostatné záväzky boli vo výške 400 EUR.
Časové rozlíšenie výnosov predstavuje čiastku vo výške 13 542 EUR. Ide sa o výnosy
budúcich období vo výške 3 800 EUR v súvislosti s odpisovaním darovaného majetku a
nevyčerpané príspevky z podielu zaplatenej dane vo výške 9 742 EUR.
Výsledok hospodárenia je rozdiel medzi výnosmi a nákladmi. Náklady nadácie boli
nasledovné:
Náklady (celých EUR)
Materiálové náklady, DHM

2011
209

Nakupované služby

5 622

Osobné náklady

4 324

Ostatné náklady na činnosť

3 296

Odpisy a predané zásoby
Poskytnuté príspevky a dary
Náklady celkom

1 715
66 612
81 778
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Náklady Nadácie boli v zložení:
Materiálové náklady vo výške 209 EUR (kancelárske potreby, ostatný spotrebný materiál).
Nakupované služby vo výške 5 622 EUR (poplatok za internet, telefóny, nájomné, energie
a ostatné náklady).
Osobné náklady vo výške 4 324 EUR tvorili mzdové náklady, zákonné sociálne poistenie
a zákonné sociálne náklady.
Ostatné náklady na činnosť boli vo výške 3 296 EUR.
Odpisy boli vo výške 1 715 EUR.
Poskytnuté príspevky a dary boli vo výške 66 612 EUR.

Výnosy nadácie pre rok 2011 boli nasledovné:
Výnosy (v celých EUR)

2011

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

764
0
27 930
3 200
1 890
12 086
47 198
-9 742
83 326
-4
1 544

Výnosy Nadácie boli v členení:
Výnosy predaja majetku vo výške 764 EUR (kotol Modra Harmónia), prijaté príspevky od FO
vo výške 3 200 EUR, prijaté príspevky od PO 27 930 EUR, ostatné výnosy vo výške 1 890
EUR. Príjem príspevku z podielu zaplatenej dane pre rok 2011 bol vo výške 47 198 EUR,
presun z roku 2010 bol vo výške 12 086 EUR a presun nevyčerpaného podielu zaplatenej
dane na rok 2012 bol vo výške 9 742 EUR.

c) Prehľad o daroch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého
darcu presahuje 331,94 EUR
Organizácia
Motor-Car Banská Bystrica,
Zvolenská cesta 48, 974 05
Banská Bystrica
MEDITRADE spol. s r.o.,
Levočská 1, 851 01 Bratislava
Ivana Macková – MARMARE,
Čerešňová 214/34 A, 955 01

Účel

Suma (v EUR)

Príspevok na projekty nadácie

5 330

Príspevok na projekty nadácie

1 250

Príspevok na Projekt pomoci zdravotníckym
zariadeniam

3 600

8

Topoľčany
Agentúra crea, s.r.o., Pod
Párovcami 7271/157, 921 01
Piešťany
Daniela Kralevich
Nadácia Pontis, Nadačný fond
Slovenských elektrární,
Zelinárska 2, 821 08 Bratislava
Ing. Milan Mňahončák
Junior Chamber International –
Slovakia, o.z., Dolnozemská
cesta 1, 851 02 Bratislava
Spolu:

Príspevok na podporu chorých a zdravotne
postihnutých detí a mládeže
Vecný dar – injekčný dávkovač pre detských
onkologických pacientov
Grant na projekt Pomoc zdravotne
hendikepovaným deťom v školských
zariadeniach a pri rehabilitačných
činnostiach
Príspevok na projekty nadácie
Príspevok na projekt Podpora vzdelávania
zdravotne postihnutých detí

1 000
1 200

15 000
2 000
1 500
30 880

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
Prvá ľudová akadémia, n.o.,
Prešovská 39, 821 08
Bratislava
Ružový telefón OZ,
Mickiewiczova 13, 811 07
Bratislava
Ružový telefón OZ,
Mickiewiczova 13, 811 07
Bratislava
Tanečný klub Danube
Bratislava, Janotova 14, 841 05
Bratislava
Autistické centrum Andreas,
n.o., Galandova 7, 811 06
Bratislava
Nadácia Provida, Strážna 11,
831 01 Bratislava
Univerzitná nemocnica
Bratislava, Pažítková 4, 821 01
Bratislava
Detská fakultná nemocnica
s poliklinikou v Bratislave,
Limbová 1, 833 40 Bratislava
Detská fakultná nemocnica
s poliklinikou v Bratislave,

Účel
Príspevok na realizáciu aktivít neziskovej
organizácie
Príspevok na aktivity - Linka pomoci, Miesto
prvého kontaktu, Krízové a vzdelávacie
centrum – pomoc obetiam domáceho násilia
a občanom ohrozeným sociálnou exklúziou
Vecný dar – 12 ks použitých počítačov
s príslušenstvom a použitý nábytok do učebne
na vzdelávacie aktivity pre obete domáceho
násilia
Príspevok na realizáciu športové podujatia
Intercontinental Integra Cup 2011

Suma
(v EUR)
330

15 000
0

500
1 000

Príspevok na realizáciu aktivít centra
Vecný dar – pulzný oximeter na projekt Home
monitoring detí s vrodenými chybami srdca
Vecný dar - polohovateľné lôžko a
ambulantné lôžko pre 1. internú kliniku SZU
a UNB Dionýza Diešku, Nemocnica
akad.L.Dérera
Vecný dar - 2 ks pulzný oximeter
s príslušenstvom na Oddelenie patologických
novorodencov a JIRS I. detskej kliniky DFNsP
Vecný dar – pulzný oximeter pre detských
onkologických pacientov na Kliniku detskej

2 610
15 543

3 503
1 000
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Limbová 1, 833 40 Bratislava
Detská fakultná nemocnica
s poliklinikou v Bratislave,
Limbová 1, 833 40 Bratislava
Univerzitná nemocnica
Bratislava, Pažítková 4, 821 01
Bratislava

hematológie a onkológie DFNsP
Vecný dar - injekčný dávkovač pre detských
onkologických pacientov na Kliniku detskej
hematológie a onkológie DFNsP
Vecný dar – 3 ks počítačových zostáv a 3 ks
tlačiarní pre Psychiatrickú kliniku Nemocnice
Ružinov
Vecný dar – 4 ks použitých notebookov
Národná transfúzna služba SR, s príslušenstvom na zlepšenie starostlivosti
Limbová 3, 833 14 Bratislava
o darcov krvi
Príspevok na zakúpenie vzdelávacích
pomôcok a materiálu v rámci praktickej výučby
Slovenská zdravotnícka
univerzita v Bratislave, Limbová na Katedre čeľustnej ortopédie Lekárskej
fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity
12, 833 03 Bratislava
Štipendium pre ZŤP študentku na Slovenskej
Táňa Jankolová, Veľký Biel
technickej univerzite v Bratislave
Štipendium pre ZŤP študentku na Univerzite
Natália Turčinová, Žaškov
Komenského v Bratislave
Štipendium pre ZŤP študenta obchodnej
Martin Rybarčák, Bratislava
akadémie
Štipendium pre ZŤP študentku odborného
Blanka Zíková, Nitra
učilišťa
Štipendium pre ZŤP študentku na Univerzite
Paula Postiháčová, Bratislava
Komenského v Bratislave
Štipendium pre ZŤP dcéru Andreu, žiačku
Gabriela Jankajová, Snina
základnej školy
Štipendium pre ZŤP syna Petra, žiaka
Peter Šrámka, Beckov
Spojenej školy internátnej
Štipendium pre študenta strednej odbornej
Róbert Botoš, Halič
školy, odchovanca detského domova
Príspevok pre ZŤP študentku Vysokej školy
Lucia Takáčová, Nové Zámky
ekonómie a manažmentu verejnej správy v
Bratislave
Štipendium pre ZŤP študenta obchodnej
Martin Ducký, Prievidza
akadémie
Štipendium pre ZŤP syna Mária, žiaka
Jana Lednická, Domaniža
špeciálnej základnej školy
Štipendium pre ZŤP syna Vladimíra, žiaka
Mária Lazebníková, Šaľa
základnej školy
Štipendium pre ZŤP dcéru Nikoletu, žiačku
Simoneta Rybárová, Pata
základnej školy
Štipendium pre ZŤP študenta strednej
Tomáš Šúň, Skačany
odbornej školy
Andrea Fabová, Nové Mesto
Štipendium pre ZŤP syna Patrika, žiaka
nad Váhom
základnej školy
Štipendium pre ZŤP študentku na VŠMU
Petra Mikulová, Bratislava
Komenského v Bratislave
Štipendium pre ZŤP študenta na Vysokej škole
Marek Luco, Topoľa
Bankového inštitútu v Prešove
Katarína Hegyiová, Nová
Štipendium pre ZŤP syna Mária, žiaka
Vieska
základnej školy
Štipendium pre ZŤP syna Petra, žiaka
Ľubomíra Vlasatá, Bohunice
špeciálnej základnej školy
Základná škola E.A.Cernana,
Vecný dar – informačno-komunikačné

1 200
2 137
0
3 650
300
700
300
250
400
400
300
250
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
1 000
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Ústredie 316, 023 55 Vysoká
nad Kysucou
Spojená škola internátna,
Hrdličkova 17, 833 20
Bratislava
Základná škola s materskou
školou pre deti a žiakov so
sluchovým postihnutím
internátna, Drotárska cesta 48,
811 04 Bratislava

technológie – projektor a softvér pre žiakov
s výchovnými a vzdelávacími problémami
Vecný dar – učebné a didaktické pomôcky pre
zrakovo postihnutých žiakov, vybavenie do
telocvične

Vecný dar – interaktívna tabuľa s projektorom
a výučbové CD pre sluchovo postihnutých
žiakov
Vecný dar – kompenzačné pomôcky na
Spojená škola, Beethovenova
terapiu Snoezelen pre zdravotne postihnutých
žiakov s mentálnym a viacnásobným
27, 917 08 Trnava
postihnutím s DMO
Vecný dar – interaktívna tabuľa s projektorom
Obchodná akadémia
a príslušenstvom pre integrovaných študentov
Bratislava, Dudova 4, 851 02
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
Bratislava
potrebami, dyslexiou, dysortografiou
a dyskalkúliou
Vecný dar – kompenzačné pomôcky na
terapiu Snoezelen pre zrakovo postihnutých
Spojená škola internátna,
žiakov s diagnózou AD HD na odbúranie
Svrčia 6, 842 11 Bratislava
tenzie, hyperaktivity, agresivity a iných foriem
neželaného správania
Základná škola Jánosa
Vecný dar - Interaktívna tabuľa s projektorom
Endrödyho – Endrödy János
a notebookom pre žiakov poruchami dyslexie,
Alapiskola, 943 52 Mužla č.491 dysgrafie a dyskalkúlie
Spolu:

1 434

2 000

1 998

1 892

2 100
2 000
66 197

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

27 000
15 000
15 000
10 000

29 643
19 724
28 562
3 849

109,79
131,49
190,41
38,49

0
7 000
1 000
2 000

0
2 531
1 318
0

0
36,16
131,80
0

11

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
Odmena za výkon funkcie správcu nadácie pre rok 2011 bola odsúhlasená vo výške 1 000
EUR, po zmene predpisov spolu s odvodmi bola vo výške 1 318 EUR.

h) Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch
nadačných fondov
Nadačné fondy neboli zriadené.

i) Ďalšie údaje, ktoré určí správna rada
Odmena za výkon funkcie správcu nadácie pre rok 2012 je plánovaná vo výške 1 318 EUR.

V Bratislave, dňa 28.03.2012
Spracoval:

Ing. Silvia Burlasová
Ing. Denisa Kudlová

Správca nadácie: Mgr. Ivan Burlas

Prílohu k tejto výročnej správe tvorí účtovná závierka vo forme výkazov k 31.12.2011, 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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