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VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2004
Vypracovaná v zmysle zákona č. 34/2002 § 35 odstavec 2
a) prehľad činností
vykonávaných
k verejnoprospešnému účelu nadácie,

v hodnotenom

období

s uvedením

k vzťahu

•

Prvým projektom nadácie v oblasti vzdelávania je projekt zriadenia 1.ľudovej akadémie
v Kežmarku. Základným cieľom otvorenia ľudovej akadémie je zvýšenie vzdelanostnej
úrovne obyvateľstva daného regiónu ako i jeho následné zaradenie do pracovného procesu,
a tiež i do oblasti celoživotného vzdelávania tak, aby každý občan určenej cieľovej skupiny
mal kedykoľvek alebo aj opakovane prístup ku kvalitnému a ďalšiemu vzdelávaniu, ktoré ho
pripraví nielen na výkon povolania, ale aj na zodpovedný občiansky život. Základom celej
myšlienky je vzdelávanie najmä sociálne a zdravotne handicapovaných občanov s vysokou
mierou tolerancie názorového, etnického, kultúrneho a sociálneho vedomia a prejavu, t. j. bez
akejkoľvek diskriminácie vo vzdelávaní pri dôslednom dodržiavaní všeobecných ľudských
práv a slobôd.

•

Prípravné rokovania s primátorom Sobraniec o otvorení pobočky ľudovej akadémie
v Sobranciach, kde je vysoká miera nezamestnanosti a pomerne veľký počet zdravotne
postihnutých občanov.

•

Spolupráca na projekte, ktorého zámerom je prezentácia a podpora golfu ako športu pre
každého a ktorého dlhodobým cieľom je hlavne podchytenie detskej golfovej základne
s dôrazom na životný štýl a športovú úroveň a podpora rozvoja telovýchovy a športu detí
a mládeže na Slovensku.

•

Finančná podpora projektu materského centra Macko v Bratislave, zameraného na
jazykovú prípravu mamičiek na materskej dovolenke ( kurzy nemeckého jazyka).

•

Príprava spoločných projektov s Úradom verejného zdravotníctva zameraných hlavne na
správnu výživu detí .
Príprava spoločného projektu s Národným onkologickým ústavom „ Embrocryo C 6“. Jedná
sa o dovybavenie Národného onkologického ústavu prístrojom na kryo-deštrukciu nádorov
a metastáz pečene.

•

b) ročnú účtovnú závierku, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok audítora
k ročnej účtovnej závierke,
Účtovná závierka bola prerokovaná správnou radou xxxxx. Je prílohou tejto výročnej
správy.
Zhodnotenie základných údajov:
Majetok k 31.12.2004
nadačné imanie
peniaze
záväzky počas roka
Majetok celkom

200.000,-Sk
131.432,-Sk
0,-Sk
331.432.-Sk

c) prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu,
vklad pri otvorení účtu v Slovenskej sporiteľni a.s.
vklad zakladateľa, vedený ako nadačné imanie
úroky
prevod finančných prostriedkov z nadácie Vzdelanie pre všetkých v likvidácii
celkové príjmy:

1.000.-Sk
200.000.-Sk
83.-Sk
131.000.-Sk
332.083.-Sk

d) prehľad o daroch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu presahuje
10.000.-Sk,
V roku 2004 nadácia nezískala dary, ktoré presiahli hodnotu 10.000.-Sk
e) prehľad o fyzických osobách a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky na
verejnoprospešný účel, na ktorý bola nadácia založená, a informáciu, akým spôsobom sa tieto
prostriedky použili,
V roku 2004 nadácia neposkytovala prostriedky fyzickým ani právnickým osobám
f) celkové výdavky v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností nadácie a osobitne
výšku výdavkov na správu nadácie
poplatky za vedenie účtu v Slovenskej sporiteľni a.s.
daň z úrokov

636.-Sk
15.-Sk

celkové výdavky:

651.-Sk

g) zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v hodnotenom období,
16. 7. 2004 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiku zapísalo nadáciu do
registra nadácií pod názvom Slovenská nadácia – Vzdelanie pre všetkých v zmysle nadačnej
listiny zo dňa 7.7.2004. Správna rada nadácie dňa 6.9.2004 odsúhlasila dodatok č.1
k Nadačnej listine. Ministerstvo vnútra zmenu nadačnej listiny prijalo na vedomie dňa
26.10.2004. Na základe dodatku č.1 k nadačnej listine došlo k zmene názvu nadácie:
Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej Vzdelanie a zdravie pre všetkých.
h) odmenu za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu, ak bol nadačnou listinou
ustanovený,
V hodnotenom období správcovi nadácie nebola vyplácaná odmena
i)

prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov,
Nadačné fondy neboli zriadené

j)

ďalšie údaje, ktoré určí správna rada
––

V Bratislave, dňa:

RNDr. Pavel Spišiak
Správca nadácie
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2004 Annual Report
established in line with Act No 34/2002, Article 35 paragraph 2
a) Summary of Activities in 2004, Related to the Welfare Services of the Foundation
•

The first project of the Foundation in the field of education is the opening of the 1st
People’s Academy in Kežmarok. The main purpose of the 1st People’s Academy is
to increase the education level of the citizens of this region and improve their
chances in the labour market. In addition, this project aims at providing for life-long
education so that every citizen of the target group has, anytime and also repeatedly,
an access to quality further education which would prepare him/her for doing
his/her job and responsible civil life. The basic idea of the project is education of, in
particular, socially and medically handicapped people, with a high rate of tolerating
various opinions, ethnic, cultural and social awareness and expression, i.e. without
any discrimination in education while general human rights and freedoms are
strictly kept.

•

Introductory talks with the Mayor of Sobrance regarding the opening the regional
branch of the 1st People’s Academy in Sobrance where the unemployment rate is
very high and also the number of medically handicapped people is relatively high.

•

Cooperation in the project aimed at presenting and supporting the development of
golf as a sport suitable for everybody. The long-term objective is mainly to arouse
the interest in this sport among children, and to emphasize a healthy life style and
benefits of sports, and in general to support doing sports among children and
youth in Slovakia.

•

Financial support of the Macko Mothers Centre in Bratislava which provides for
language education to mothers taking maternity leave (German language courses)

•

Preparation of joint projects with the Public Health Office, focused in particular on
correct nutrition of children.

•

Preparation of the joint project with the National Oncological Institute „ Embrocryo
C 6“ to provide for a cryo instrument to the National Oncological Institute to
destruct liver tumours and metastases.

b) Annual financial statements; Summary of basic information included in the annual financial
statements; Auditor’s statement regarding the annual financial statements,
The financial statement was discussed by the Board of the Foundation on xxxxx, and
comprises an appendix to the annual report.
Summary of basic information:
Assets as of 31 December 2004
Foundation’s equity

SKK 200,000

Cash
Claims during the year
Assets in total

SKK 131,432
SKK 0
SKK 331,432

c) Summary of incomes (yields) by sources and origin,
deposit in opening an account with the Slovenská sporiteľna, a.s., bank
SKK 1,000
deposit of the Foundation founder, kept as the Foundation equity
SKK 200,000
interests
SKK 83
transfer of the financial means from the Education for Everybody Foundation, being closed
SKK 131,000
Total income

SKK 332,083

d) Summary of gifts of value exceeding SKK 10,000, or gifts from the same donor of total value
exceeding SKK 10,000,
In 2004, the Foundation did not get any gifts exceeding SKK 10,000
e) Summary of natural and legal entities to whom the Foundation provided financial resources to
be used for the welfare services – the main purpose of the Foundation. Information about the
use of the financial resources
In 2004, the Foundation did not provide any financial resources to natural or legal entities
f)

Total expenses by expenses of particular activities of the Foundation, in particular expenses of
the Foundation administrator
bank fees for the account with the Slovenská sporiteľna, a.s., bank
interests tax

SKK 636
SKK 15

Expenses in total:

SKK 651

g) Changes to the Foundation Charter and Foundation Bodies in 2004
On 16 July 2004, the Ministry of Interior of the Slovak Republic entered the
Foundation into the Register of Foundations, under the name Slovak Foundation –
Education for Everybody, in line with the Foundation Charter as of 7 July 2004. On 6
September 2004, the Foundation Board approved Appendix No 1 to the Foundation Charter.
On 26 October 2004, the Ministry of Interior of the Slovak Republic took due note of the
Appendix No 1. Based on the Appendix No 1, the name of the Foundation was changed into
the Silvia Gašparovičová Slovak Foundation – Education and Health for Everybody.
h) Remuneration of the Foundation administrator and other Foundation bodies, when established
by the Foundation Charter
In the relevant period no remuneration to the Foundation administrator was paid.
i)

Summary of activities of the Foundation funds, including the summary of the resources of the
Foundation funds

No Foundation funds were established.
j) Other information, as determined by the Board
––

Done at Bratislava, on:

RNDr. Pavel Spišiak
Foundation Administrator

