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I. O NADÁCII KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA 

 

Názov nadácie: NADÁCIA KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA 

 (CHRISTIAN EDUCATION FOUNDATION) 

Sídlo: M. R. Štefánika 17, 036 01 Martin 

IČO: 42 062 110 

DIČ: 2022601482  

Internetová stránka: http://ckvmartin.sk/nadacia-krestanskeho-vzdelavania 

 http://www.cce.sk 

 

NADÁCIA KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA (ďalej aj ako len „Nadácia“) bola založená nadačnou 

listinou zo dňa 17.12.2007 a zapísaná do registra nadácií dňa 11.1.2008.  Dňa 23.01.2008 Štatistický 

úrad Slovenskej republiky pridelil nadácii identifikačné číslo IČO: 42 062 110. 

 

Nadácia, v zmysle Preambuly svojej nadačnej listiny, prioritne podporuje výchovné, vzdelávacie 

a misijné aktivity v súlade s oficiálnym vyznaním Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na 

Slovensku.  

 

Verejnoprospešným účelom nadácie v zmysle článku III. nadačnej listiny v znení  

platnom v roku 2014 je: 

a) podpora výchovy, vzdelávania a misijnej práce, založených na kresťanskom presvedčení 

a hodnotách, 

b) podpora študentov, učiteľov a pedagógov, 

c) podpora športových aktivít a kultúrnovýchovných podujatí, 

d) podpora sociálne slabých študentov. 

 

Vyššie opísaný verejnoprospešný účel nadácia plní najmä prostredníctvom nasledovných 

aktivít: 

a) finančné a materiálno – technické zabezpečovanie vzdelávacích inštitúcií a vyhľadávanie 

zdrojov ich financovania, 

b) organizovanie exkurzno – vzdelávacích podujatí, kurzov a školení v rôznych oblastiach 

vzdelávania, 

c) poskytovanie grantov a štipendií.  

http://ckvmartin.sk/nadacia-krestanskeho-vzdelavania
http://www.cce.sk/
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V zmysle článku XII. nadačnej listiny v znení platnom v roku 2014 nadácia poskytuje svoje 

prostriedky najmä týmto fyzickým a právnickým osobám: 

a) fyzické a právnické osoby majúce v cieľoch podporu výchovy a vzdelávania, založeného 

na kresťanských hodnotách, 
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II. ĽUDIA V NADÁCII KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA 

  

Správca nadácie 

doc. Mgr. Ing. Bohdan Hroboň, PhD. vedie Nadáciu od jej vzniku v roku 2008. Stál pri zrode 

myšlienky podporovať kresťanské vzdelávanie na Slovensku a aktívne propaguje jej 

verejnoprospešný účel aj v súčasnosti. Správca nadácie je aktívny najmä v oblasti fundraisingu a 

rozvoja partnerských vzťahov Nadácie s darcami a podporujúcimi organizáciami na Slovensku ako 

aj v zahraničí.  

 

Manažér fundraisingu 

Mgr. Svetlana Schudichová je zodpovedná za prípravu všetkých podkladov potrebných pre 

získavanie finančnej a inej podpory pre projekty Nadácie doma i v zahraničí, ako aj komunikáciu 

a reportovanie tuzemským a zahraničným darcom. Takisto zodpovedá za využívanie získaných 

finančných prostriedkov v súlade s verejnoprospešným účelom Nadácie a všeobecne záväznými 

právnymi normami platnými v Slovenskej republike.  

 

IT manažér 

Mgr. Juraj Borcovan spravuje počítačovú sieť Nadácie. Rovnako je zodpovedný za grafický 

design slovenskej a anglickej internetovej stránky Nadácie a podieľa sa na príprave všetkých 

propagačných materiálov v slovenskom a anglickom jazyku.  

 

PR manažér  

ThDr. Hedviga Tkáčová, PhD. zodpovedá za publicitu a propagáciu všetkých projektov Nadácie 

a partnerských vzdelávacích inštitúcií na slovenskej a anglickej internetovej stránke Nadácie. 

  

Zakladatelia     

doc. Mgr. Michal Valčo, PhD. 

Mgr. Jozef Sopoliga 

RNDr. Adrian Kacian, PhD. 
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Prví a súčasní členovia správnej rady  

doc. Mgr. Michal Valčo, PhD. 

Mgr. Jozef Sopoliga 

RNDr. Adrian Kacian PhD. – predseda správnej rady 

 

Členovia dozornej rady v roku 2014  

Mgr. Slávka Gulánová 

Mgr. Tomáš Gulán 

Bc. Janka Mineková 
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III. DARCOVIA NADÁCIE V ROKU 2014 

 

Nadácia kresťanského vzdelávania si váži podporu všetkých, ktorí sa svojimi darmi aj v roku 2014 

zúčastňovali na jej primárnom poslaní – podpore kresťanského vzdelávania na Slovensku. Naša 

vďaka aj tento rok smeruje najmä partnerom a sponzorom v USA, ktorým potreby Nadácie, ako aj 

myšlienka kresťanského vzdelávania nie sú ľahostajné a ktorí Nadácii v nemalej miere preukazujú 

tak morálnu, ako aj finančnú podporu. Sme presvedčení, že takýmto spôsobom prispievajú 

k zlepšeniu kvality života nielen samotných žiakov a študentov, ale aj celej našej spoločnosti.  

Darcovia, ktorí v roku 2014 poskytli Nadácii finančné prostriedky presahujúce 331,- EUR sú 

nasledovné cirkevné zbory, právnické osoby a jednotlivci: 

  

 St. Andrew´ s Lutheran Church, Minnesota, USA 

 Roseville Lutheran Church, Minnesota, USA 

 First Lutheran Church, North Dakota, USA 

 Trinity Lutheran Church, North Dakota, USA 

 Our Saviour´s Lutheran Church, Illinois, USA 

 New Heights Church, Washington, USA 

 Grace Lutheran Church, Illinois, USA 

 Calvary Lutheran Church, PA, USA 

 Sue and Pat Allen, USA 

 John and Kim Walton, USA 

 Dan and Sandi Thorson, USA 

 Barb and Don Swanson, USA 

 Kathryn and Bob Jandesska, USA 

 Julie and Craig Johnson, USA 

 Jan Gilbertson, USA 

 Jeff Bowar, USA 

 Kaye and Terry Myhre, USA 

 Tim and Renee Svoboda, USA 

 Marianna and Reed Malm, USA 

 Chris Bachmeier, USA 

 John and Nancy Olker, USA 

 John and Evonne Halvorsen, USA 
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 Paul and Mary Ellen Berge, USA 

 Gus and Mary Blanchard, USA 

 Earl and Konnie Brunberg, USA 

 Phil and Mary Anderson, USA 

 David and Judith Adolfson, USA 

 Brian and Joan Johnson, USA 

 Don and Marge Severson, USA 

 Kay Werremeyer, USA 

 Win and Pat Curtiss, USA 

 Dave and Lois Klostreich, USA 

 Nancy Duty, USA 

 Richard Nelson, USA 

 Bob and Didi Storeygard, USA 

 Bill and Barb Miller, USA 
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IV. ČINNOSŤ NADÁCIE V ROKU 2014  

 

Poslanie Nadácie 

Verejnoprospešným účelom Nadácie je podpora kresťanského vzdelávania na Slovensku. Sme 

presvedčení o tom, že výchova a vzdelávanie v duchu kresťanskej viery má veľmi dôležitý význam 

pre osobnostný rast jednotlivca, jeho životné hodnoty a kvalitu života ako takého. Záleží nám preto 

na tom, aby deti a mladí ľudia dostávali to najlepšie vzdelávanie v kresťanskom prostredí, a to bez 

ohľadu na finančné možnosti ich rodičov, či vzdelávacích inštitúcií, ktoré navštevujú. Kresťanské 

hodnoty sa snažíme prenášať aj do rodín týchto žiakov a ich širokého okolia. Veríme, že kombinácia 

kvalitného vzdelávania, osvedčených duchovných hodnôt a bezpečného prostredia tvorí základ 

všestranného a trvalého rozvoja osobnosti človeka. Naším úsilím je preto zvýšiť povedomie 

o dôležitosti cieľov, ktoré podporujeme, a to tak doma na Slovensku, ako aj v zahraničí. 

 

Fundraising 

Podpora kresťanských vzdelávacích inštitúcií na Slovensku zo strany cirkvi a štátu často 

nepostačuje na poskytovanie kvalitného vzdelávania. Je preto nevyhnutné, aby tieto inštitúcie mali 

oporu aj v alternatívnych zdrojoch financovania. Aby sa však mohli sústreďovať výlučne a primárne 

na vzdelávanie, Nadácia na seba prevzala zodpovednosti spojené s fundraisingom, a tak pomáha 

finančne zabezpečiť chod týchto inštitúcií. Jej činnosť sa preto už od samotného vzniku sústreďuje 

na získavanie finančnej a inej pomoci na podporu jej verejnoprospešného účelu, a to tak na 

Slovensku, ako aj v USA. 

Keďže skúsenosti Nadácie nasvedčujú tomu, že hodnota kresťanského vzdelávania rezonuje viac 

u podporovateľov a darcov v USA než na Slovensku, je nevyhnutné celkovú stratégiu fundraisingu 

prispôsobovať praktikám zaužívaným práve v tejto krajine. Komunikáciu s darcami, vypracovávanie 

fundraisingových taktík, plánov a stratégií, či propagáciu verejnoprospešného účelu preto Nadácia 

uskutočňuje najmä v anglickom jazyku. 

Činnosti Nadácie v oblasti fundraisingu v roku 2014 zahŕňali najmä: 

- komunikáciu s partnerskými kresťanskými vzdelávacími inštitúciami, 

- komunikáciu s právnickými osobami a jednotlivcami pôsobiacimi v oblasti 

kresťanského vzdelávania, 

- vytváranie a propagáciu projektov a programov s cieľom získať finančné prostriedky 

na ich podporu,  

- vytvorenie a kontrolu plnenia fundraisingového plánu,  
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- plánovanie a uskutočňovanie fundraisingových stratégií s cieľom získať finančnú 

podporu od darcov,  

- identifikáciu, budovanie vzťahov a konečnú solicitáciu vo vzťahu k darcom v USA,  

- spravovanie databázy darcov,  

- pomoc s prípravou fundraisingových eventov v USA,  

- komunikáciu s organizáciami v USA s cieľom rozšíriť sieť darcov a podporovateľov, 

- prezentáciu verejnoprospešného cieľa Nadácie na cirkevných a kresťanských fórach, 

regionálneho aj celoslovenského charakteru,   

- aktualizáciu a správu slovenskej a anglickej webovej stránky Nadácie,  

- spravodajskú činnosť a uverejňovanie článkov o činnosti Nadácie a o činnosti 

partnerských vzdelávacích inštitúcií na internetových stránkach Nadácie, 

v regionálnych periodikách, ale aj v celoslovenských médiách,  

- prípravu propagačných materiálov pre účely Nadácie, ako aj v súlade s požiadavkami 

partnerských organizácií a cirkevných zborov v USA.  

 

Cieľom fundraisingových činností Nadácie v roku 2014 bola snaha získať podporu činností, 

programov a investičných projektov najmä partnerských vzdelávacích inštitúcií - Biblickej školy 

v Martine a Evanjelickej spojenej školy v Martine (s organizačnými zložkami: Evanjelická materská 

škola, Evanjelická základná škola a Evanjelické gymnázium). Nadácia však svojimi finančnými 

príspevkami podporila realizáciu projektov v oblasti kresťanského vzdelávania uskutočňovaných aj 

inými fyzickými či právnickými osobami.   

 

V rámci snahy získať finančnú podporu projektov zameraných na rozvoj duchovných hodnôt na 

Slovensku, Nadácia v roku 2014 uskutočnila verejnú zbierku s názvom ZIPS – Zemou Inde, Predsa 

Spolu. Viac o nej informujeme v časti VII. tejto výročnej správy. 

 

Budovanie vzťahov so súčasnými darcami a rozvoj spolupráce s potenciálnymi 

podporovateľmi  

Dominantným zdrojom všetkých príjmov Nadácie boli aj v roku 2014 dary a príspevky od 

fyzických a právnických osôb zo Spojených štátov amerických. Predpokladom takejto podpory je 

pravidelná komunikácia, budovanie a upevňovanie vzťahov s cirkevnými zbormi, neziskovými 

organizáciami, ale aj fyzickými a právnickými osobami so sídlom alebo bydliskom v USA. Cieľom 

Nadácie však nie je len získať finančnú podporu darcov krátkodobo.  Našou snahou je najmä 
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budovanie vzájomnej dôvery a spoločná účasť na zlepšovaní charakteru a kvality kresťanského 

vzdelávania na Slovensku. Nejde teda len o pasívne odovzdanie a prijatie finančného daru, ale 

hlavne o dlhodobú spoluprácu a partnerstvo v rôznych podobách. V komunikácii s našimi 

podporovateľmi preto uprednostňujeme osobný prístup, pravidelné informovanie sponzorov 

o činnosti Nadácie a partnerských vzdelávacích inštitúcií na anglickej internetovej stránke 

a reportovanie o použití finančných prostriedkov získaných z darov. 

 Nadácia sa aj v roku 2014 usilovala o rozšírenie siete darcov a podporovateľov a svoju činnosť 

sústredila aj na rozvoj spolupráce s novými neziskovými organizáciami či kresťanskými vzdelávacími 

inštitúciami v USA. Za týmto účelom preto správca nadácie spolu s manažérom fundraisingu 

podnikli dve pracovné cesty do Spojených štátov amerických. Cieľom týchto ciest bol najmä rozvoj 

spolupráce s partnerskými organizáciami v USA, účasť na rôznych benefičných akciách zameraných 

na podporu Nadácie, získavanie nových poznatkov z oblasti fundraisingu a kresťanského 

vzdelávania, ale aj snaha nadviazať spoluprácu s novými podporovateľmi a darcami. Hlavnými 

partnermi Nadácie v rozvoji vzťahov a spolupráce s podporovateľmi v USA boli aj v roku 2014 najmä 

cirkevný zbor St. Andrew´s Lutheran Church v Minnesote, v USA, konkrétne jeho misijné oddelenie 

– Vision Slovakia, nadácia New Heights Foundation v štáte Washington a cirkevný zbor Our Saviors 

z Napervillu, v štáte Illinois. 

 

Podpora dobrovoľníctva 

Účelom komunikácie s americkými partnermi nie je výlučne získavanie ich finančnej podpory. 

Nadácia rovnako intenzívne usiluje o skvalitnenie kresťanského vzdelávania a rozvoj duchovných 

hodnôt na Slovensku aj prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti. Snaží sa vytvoriť priestor 

a príležitosť najmä pre dobrovoľníkov z USA participovať na zmene vnímania kresťanskej viery v 

postkomunistickej krajine akou je Slovensko. Dôležitou súčasťou činnosti Nadácie je preto aj snaha 

predstaviť partnerom z USA rôzne vzdelávacie či iné projekty Biblickej školy a Evanjelickej spojenej 

školy v Martine, do ktorých môžu najmä cirkevné zbory aktívne zapojiť svojich dobrovoľníkov.  

Nadácia sa od svojho vzniku teší morálnej podpore tých, ktorí vidia hodnotu za myšlienkou 

vzdelávania a práce s deťmi a dospelými v kresťanskom duchu a ktorí neváhajú prispieť k tomu, aby 

sa táto myšlienka šírila ďalej.  Nadácia preto aj v roku 2014 privítala vo svojom sídle priateľov z USA, 

ktorí pomohli najmä s/so: 

- prípravou a organizáciou Letnej biblickej školy pre deti, ktorá každoročne prebieha pod 

záštitou Biblickej školy; 
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- prípravou a organizáciou letných kresťanských táborov v anglickom jazyku pre deti 

a mládež, uskutočnených v spolupráci s Evanjelickou spojenou školou a Biblickou školou; 

- Biblickou školou organizovanými konverzačnými kurzami anglického jazyka, ktoré 

hostia z USA sami, bez nároku na odmenu na pôde Biblickej školy vedú a vyučujú; 

- skrášlením školského areálu Evanjelickej spojenej školy a Biblickej školy a s drobnými 

rekonštrukčnými prácami v/na budovách týchto inštitúcií; 

- učením anglického jazyka študentov ESŠ a zamestnancov Nadácie a s plnením 

čiastkových fundraisingových úloh.  

 

V rámci finančnej podpory vyššie uvedených programov a aktivít Nadácia najmä hradila časť ich 

prevádzkových nákladov, pomáhala pri ich materiálnom zabezpečení a takisto hradila všetky 

náklady súvisiace s pobytom amerických dobrovoľníkov na Slovensku.  Finančné prostriedky na 

poskytnutie takejto pomoci Nadácia získala od darcov z USA, ktorí sa jednotlivých projektov buď 

priamo zúčastnili ako dobrovoľníci, alebo na ich realizáciu poskytli Nadácii finančný dar. 

 

Finančné a materiálno – technické zabezpečovanie vzdelávacích inštitúcií a vyhľadávanie 

zdrojov ich financovania 

Aj keď vzdelávacích inštitúcií poskytujúcich kresťanské vzdelávanie je na Slovensku niekoľko, 

Nadácia už od svojho vzniku úzko spolupracuje najmä s dvoma partnerskými vzdelávacími 

inštitúciami - Biblickou školou so sídlom v Martine a Evanjelickou spojenou školou v Martine.  

 

Evanjelická spojená škola v Martine 

ESŠ poskytuje vzdelávanie založené na kresťanských princípoch prostredníctvom svojich troch 

organizačných zložiek – Evanjelická materská škola, Evanjelická základná škola a Evanjelické 

gymnázium. V zmysle svojho školského poriadku vyžaduje od svojich žiakov ako aj zamestnancov 

rešpekt voči svojej filozofii, kresťanskému charakteru a hodnotám. Príspevky zo štátneho rozpočtu, 

rozpočtu obce ako ani príspevky od rodičov na úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a za pobyt 

žiaka v školskom klube detí však nepostačujú na pokrytie celkových ročných nákladov školy. 

Nadácia preto podporuje kresťanské vzdelávanie poskytované ESŠ získavaním finančných 

príspevkov od darcov, ktorí sa zaviazali na podporu činnosti ESŠ a jej programov. 
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Biblická škola v Martine 

Biblická škola so sídlom v Martine je vzdelávacou inštitúciou, ktorá bola zriadená Evanjelickou a. 

v. cirkvou na Slovensku v roku 1998. Škola poskytuje vzdelávanie v študijných programoch – Biblické 

štúdium, študijný odbor Služba sprevádzania a študijný program Timotej.  Biblická škola takisto 

participuje na dvoch študijných programoch Žilinskej univerzity v Žiline, v rámci Katedry 

náboženských štúdií, a to na programoch: Misijná práca s deťmi a mládežou a učiteľstvo 

náboženskej výchovy. Vo svojej činnosti nie je finančne podporovaná Evanjelickou cirkvou 

augsburgského vyznania na Slovensku, preto sú hlavným zdrojom jej príjmov dary a dotácie. 

Nadácia, v rámci svojej fundraisingovej činnosti, vyhľadáva darcov ochotných prispieť na chod 

a správu Biblickej školy. 

 

Finančné prostriedky na podporu vyššie uvedených partnerských vzdelávacích inštitúcií Nadácia 

získala od zahraničných darcov, ktorým komunikovala finančné a materiálne potreby týchto 

subjektov, čím v značnej miere prispela k zvýšeniu kvality kresťanského vzdelávania na Slovensku.   

 

Podpora študentov, učiteľov a pedagógov a podpora sociálne slabých študentov 

V roku 2014 Nadácia, v súlade s vôľou darcov, ktorí na tieto účely Nadácii poskytli finančné 

prostriedky, podporila: 

- dobrovoľníkov zo Spojených štátov amerických, ktorí v Evanjelickej spojenej škole 

vyučovali anglický jazyk a pomáhali Nadácii s výkonom niektorých činností v oblasti 

fundraisingu;  

- náklady na štúdium amerického učiteľa pôsobiaceho na Evanjelickej spojenej škole; 

- cestovné náklady študentky súvisiace s jej študijným pobytom v kresťanskom 

letnom kempe v USA; 

- študijné náklady sociálne slabých študentov Evanjelickej spojenej školy.  

 

Podpora výchovy, vzdelávania a misijnej práce, založených na kresťanskom presvedčení 

a hodnotách 

V roku 2014 Nadácia finančne podporila vzdelávací projekt zameraný na preklad Biblie 

a duchovné sústredenie študentov študijného odboru Misijná práca s deťmi a mládežou Fakulty 

humanitných vied Žilinskej Univerzity.   
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V. FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY, KTORÝM NADÁCIA POSKYTLA 

V ROKU 2014 FINANČNÉ PROSTRIEDKY 

 

Prevažná väčšina finančných príspevkov získaných od darcov v roku 2014 bola účelovo viazaná.  

Nadácia preto rešpektovala vôľu darcov a takéto príspevky poskytla len na podporu projektov podľa 

určenia darcov.  Účelová viazanosť týchto finančných darov pre Nadáciu smerovala predovšetkým k 

podpore práce s deťmi a mládežou, činností Biblickej školy so sídlom v Martine a Evanjelickej 

spojenej školy v Martine, sociálne slabých študentov a žiakov oboch inštitúcií, učiteľov a pedagógov, 

vzdelávacích projektov a práce dobrovoľníkov.  

 

Biblická škola – účelové zariadenie cirkvi, so sídlom v Martine – poskytnuté finančné 

prostriedky v celkovej výške: 134 802,86 Eur. 

 

S cieľom podporovať činnosť Biblickej školy v Martine sa Nadácii podarilo získať finančné 

príspevky na podporu jednotlivých jej projektov a programov, ako aj každoročných prevádzkových 

nákladov. Pri komunikácii s darcami preto potreby Biblickej školy Nadácia propagovala v rámci 

konkrétnych projektov, pričom jednotlivé projekty podporila v nasledovnej výške: 

 

 Adopt a CCE staff member – poskytnutá finančná podpora pre Biblickú školu: 54 457,79 €. 

Keďže Biblická škola nie je finančne podporovaná zo strany Evanjelickej cirkvi na Slovensku 

a príjmy z jej vlastných činností nepostačujú na pokrytie jej prevádzkových nákladov, Nadácia 

finančne podporuje mzdové náklady Biblickej školy. V rámci projektu Adopt a CCE staff member sa 

snaží spojiť konkrétne cirkevné zbory s jednotlivými zamestnancami Biblickej školy a  Nadácie 

a vytvoriť priestor pre ich osobnú spoluprácu a partnerstvo. Výsledkom tohto partnerstva je finančná 

podpora ročného platu zamestnanca BŠ alebo Nadácie. Na strane druhej sa zamestnanec zaväzuje 

na osobné reportovanie a informovanie o svojom pôsobení a činnosti v danej inštitúcii. Osobné 

partnerstvo medzi jednotlivcom a darcovským cirkevným zborom v USA sa následne pozitívne 

odzrkadľuje aj na pevnejšom partnerstve medzi darcom a Nadáciou, či Biblickou školou. 

Finančné prostriedky vo vyššie uvedenej výške Biblická škola použila na pokrytie mzdových 

nákladov svojich zamestnancov.  
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 Bible school Annual Fund – poskytnutá finančná podpora vo výške 4 684,68 €. 

Tento projekt je zameraný na získavanie finančnej podpory pre bežné prevádzkové náklady 

a náklady súvisiace so vzdelávacími programami Biblickej školy. 

Nadáciou poskytnuté finančné prostriedky v rámci tohto projektu Biblická škola v roku 2014 

použila na pokrytie bežných prevádzkových nákladov, úhrad za opravy a udržiavanie, nákladov na 

kúpu materiálu a hmotného majetku a propagáciu.  

 

 Bible school Capital Investments – poskytnutá finančná podpora v celkovej výške 40 799,57 €. 

Cieľom tohto projektu je podpora investičných nákladov súvisiacich najmä s rekonštrukciou, 

opravami, udržiavaním a stavebnými prácami v/na budovách v dlhodobom nájme Biblickej školy.  

Poskytnutú finančnú podporu Biblická škola použila na pokrytie nákladov súvisiacich s opravou 

strechy na budove Biblickej školy a stavebné úpravy priestorov v dlhodobom nájme Biblickej školy. 

 

 Vacation Bible school - Letná biblická škola pre deti – poskytnutá finančná podpora vo výške 

826,38 €. 

Biblická škola, v spolupráci s cirkevným zborom St. Andrews Lutheran Church z Minnesoty 

každoročne organizuje denný detský anglický tábor pre deti vo veku od 3 do 11 rokov, zameraný na 

poznávanie biblických príbehov. Finančná podpora z Nadácie v roku 2014 smerovala na nákup tričiek 

pre deti a dobrovoľníkov. 

 

 Podpora činnosti dobrovoľníkov z USA – poskytnutá finančná podpora vo výške 34 034,44 €. 

V roku 2014 navštívili sídlo Nadácie priatelia z USA, ktorí pomohli s prípravou a organizáciou 

Letnej biblickej školy pre deti, letných kresťanských táborov a denných aktivít v anglickom jazyku 

pre deti a mládež, konverzačnými kurzami anglického jazyka a s drobnými rekonštrukčnými 

a udržiavacími prácami v areáli Biblickej školy. 

Finančné prostriedky z Nadácie, poskytnuté v rámci podpory činnosti dobrovoľníkov z USA, 

Biblická škola použila na pokrytie nákladov spojených s ubytovaním, stravou, kultúrnym programom 

a cestovným pre dobrovoľníkov.  
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Evanjelická spojená škola so sídlom v Martine s jednotlivými organizačnými zložkami: 

Evanjelická materská škola, Evanjelická základná škola a Evanjelické gymnázium – 

finančné prostriedky v celkovej výške: 75 613,94 Eur. 

 

Cieľom Evanjelickej spojenej školy je poskytovať vysoko kvalitné vzdelávanie realizujúce sa 

v nadštandardných programoch. Napriek skutočnosti, že za štúdium na škole platia študenti 

príspevky na úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a príspevok na úhradu za pobyt žiaka 

v školskom klube detí, takto získaný príjem nestačí na úhradu všetkých nákladov.  Navyše, nie je vo 

finančných možnostiach každého študenta príspevok uhradiť v jeho plnej výške. Škola je preto 

nútená čerpať z ďalších zdrojov, a tak sa o finančnú pomoc uchádza aj u Nadácie.   

Nadácia pri plnení fundraisingových úloh oslovuje darcov v USA, ktorí svojimi pravidelnými 

príspevkami pomáhajú ESŠ uhrádzať náklady vzniknuté neuhradením školného v plnej výške, ako aj 

iné prevádzkové či investičné náklady. Na vyššie vymedzené účely Nadácia získava finančnú 

podporu pre ESŠ propagáciou týchto programov a projektov: 

 

 Support students of Lutheran Academy 

Poslaním ESŠ je poskytovať kvalitné vzdelávanie tak, aby deti rástli v Kristovi v každom smere. 

Škola verí, že rodiny a priatelia študentov budú aj naďalej svedkami toho, ako kresťanské 

vzdelávanie mení životy ľudí k lepšiemu. Napriek tomu, že študenti ESŠ hradia škole príspevok na 

výchovu a vzdelávanie a na úhradu za pobyt v školskom klube detí, sociálne pomery niektorých 

rodičov im nedovoľujú hradiť tieto poplatky v plnej výške. Škola preto poskytuje možnosť niektorým 

študentom uhrádzať znížené školné, a to z dôvodu zložitej finančnej situácie v rodine, ako odmenu 

za výborné výsledky v škole a mimoškolských aktivitách, ako aj pre zvýšené náklady na rodinný 

rozpočet z dôvodu viac ako jedného dieťaťa v ESŠ. Neuhradené školné v plnej výške sa negatívne 

prejavuje na zníženom príjme školy. Snahou nadácie je preto získavať finančné dary od darcov na 

Slovensku aj v USA, a tak pomáhať uhrádzať náklady školy spojené s poskytovaním kvalitného 

vzdelávania. Projekty smerujúce k podpore študentov ESŠ sú: 

 

Adopt a student program  

Zasielaním finančných prostriedkov ESŠ Nadácia nepriamo finančne podporuje žiakov zo 

sociálne slabších rodín, ktorí príspevok na výchovu a vzdelávanie a príspevok na úhradu za pobyt 

žiaka v školskom klube detí nemôžu uhradiť v jeho plnej výške.  
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Academic Achievement Fund 

Cieľom tohto projektu je podpora študentov, ktorí vykazujú mimoriadne výsledky či už 

v akademickom procese, alebo v oblasti športu, dobrovoľníckej práce, či iných mimoškolských 

aktivít.  

 

Family Fund 

Nadácia prostredníctvom finančných darov podporuje tie rodiny, ktoré vidia a vnímajú hodnotu 

kresťanskej výchovy a do ESŠ privádzajú viacero svojich detí, a to aj napriek zvýšeným nárokom na 

rodinný rozpočet.  

 

 Lutheran Academy Annual Fund 

Normatívne a nenormatívne príspevky štátu na vzdelávanie žiakov umožňujú slovenským 

školám poskytovať žiakom len priemerné vzdelanie a výchovu, vrátane priemerného ohodnotenia 

pedagógov. ESŠ, kvalitou poskytovaného vzdelávania a výchovy, chce byť aj naďalej výnimočnou 

v regionálnom ako aj celoštátnom meradle. Nad rámec priemernej základnej a strednej školy napr.: 

- ponúka služby školského psychológa a špeciálneho pedagóga, 

- podporuje dobrovoľníctvo prostredníctvom sociálnych projektov, s cieľom slúžiť núdznym 

skupinám v komunite aj mimo nej, 

- umožňuje činnosť asistentov učiteľov, 

- ponúka Anglický jazykový program (integrácia anglického jazyka v nejazykových 

predmetoch, delenie žiakov do menších skupín atď.) 

Nadpriemerná kvalita vzdelávania vymedzená vyššie uvedenými atribútmi sa však odráža vo 

zvýšených nákladoch školy. Aby si ESŠ mohla zachovať a ďalej rozvíjať svoju vysokú úroveň, Nadácia 

získava finančnú pomoc na takto zvýšené prevádzkové a materiálne náklady školy.  

 

V roku 2014 Nadácia poskytla ESŠ, v rámci projektov Support students of Lutheran Academy 

a Lutheran Academy Annual fund, prostriedky spolu vo výške 47 402,13 €. 

Evanjelická spojená škola tieto prostriedky použila na: 

- úhradu nákladov súvisiacich so zariadením a vybavením nových tried pre študentov ESŠ,  

- nákup počítačovej techniky pre nových zamestnancov a študentov, 

- úhradu časti školného pre vybraných študentov ESŠ,  

- úhradu časti stravného pre študentov Evanjelického gymnázia, 
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- úhradu bežných prevádzkových nákladov školy, vrátane nákladov na nájomné a energie 

prenajatých priestorov a stravné pre zamestnancov, 

- propagáciu školy a na úhradu cestovných nákladov učiteľov pri získavaní skúseností 

v oblasti kresťanského vzdelávania v USA, 

- kúpu učebných pomôcok pre študentov. 

 

 Textbooks for students – poskytnuté finančné prostriedky vo výške 4 506,20 €.  

Napriek tomu, že základným predpokladom kvalitného vzdelávania sa v cudzom jazyku sú 

adekvátne učebnice, Evanjelická spojená škola nemá k dispozícii ucelené učebné materiály a plány 

pre študentov a pedagógov Evanjelického gymnázia, na realizáciu bilingválneho programu. 

Potrebné materiálne zabezpečenie prostredníctvom ktorého by mohla škola dosiahnuť vytýčenú 

akademickú úroveň, musí hľadať mimo Slovenska. Implementácia bilingválneho programu ESŠ, 

vrátane materiálneho zabezpečenia v podobe učebníc podstatným spôsobom navyšuje náklady 

ESŠ. Nadácia preto oslovuje darcov z USA s cieľom získať nefinančnú podporu v podobe kvalitných 

učebníc alebo finančné prostriedky na ich kúpu. 

V roku 2014 ESŠ použila finančnú podporu od Nadácie na kúpu učebníc pre študentov 

Evanjelického gymnázia.  

 

 Lutheran Academy Capital Investments – poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 

20 808,19 €. 

Napriek tomu, že sa Evanjelická spojená škola v Martine teší vysokému záujmu zo strany 

mnohých uchádzačov o štúdium, nedisponuje školskou budovou. Vzdelávací proces sa preto 

uskutočňuje v niekoľkých starších prenajatých budovách, čo sa opäť prejavuje v zvýšených 

nákladoch na ich údržbu a prevádzku. Keďže programy ESŠ a účasť študentov na nich neustále 

rastie, je nevyhnutné každoročne vyhľadávať a následne rekonštruovať priestory pre novootvorené 

ročníky študentov ESŠ. Nadácia preto v spolupráci s darcami z USA finančne podporuje investičné 

náklady ESŠ súvisiace najmä s rekonštrukciou novo prenajatých priestorov a zariadenie a vybavenie 

nových tried.  

Nadáciou poskytnuté prostriedky ESŠ použila na úhradu nákladov súvisiacich s  rekonštrukciou 

budovy, v ktorej sa v školskom roku 2014/2015 nachádzajú triedy pre študentov Evanjelického 

gymnázia. 
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 Peer Ministry Program – poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 1 545,56 €. 

Evanjelická spojená škola vedie svojich študentov ku kresťanskej službe v komunite aj mimo nej. 

Pre študentov Evanjelického gymnázia preto vytvorila program Peer Ministry, v rámci ktorého vedie 

študentov k pastorálnej službe svojim spolužiakom.  Cieľom programu je učiť študentov, aby si 

všímali tých spolužiakov, ktorí potrebujú pomocnú ruku či už v učení, osobných problémoch, alebo 

sa len potrebujú porozprávať a utvrdiť v tom, že medzi svojimi spolužiakmi môžu nájsť skutočných 

priateľov. Finančné prostriedky ESŠ použila na mzdové náklady pre lídrov tohto programu 

a občerstvenie pre študentov počas stretnutí a sústredení.    

 

 Letný konverzačný tábor pre študentov Evanjelického gymnázia – poskytnuté finančné 

prostriedky vo výške 1 351,86 €. 

ESŠ, v spolupráci s dobrovoľníkmi z cirkevného zboru New Heights Church z mesta Vancouver, 

WA, USA organizuje letný biblický konverzačný tábor v anglickom jazyku, cieľom ktorého je 

predstaviť budúcim študentom Evanjelického gymnázia kresťanskú komunitu na škole a  umožniť im 

nadviazať priateľstvá s novými spolužiakmi ešte pred nástupom do školy.  

Finančnú podporu v rámci tohto programu ESŠ použila na úhradu nákladov za pobyt a stravu 

amerických dobrovoľníkov, ktorí pomohli letný tábor pripraviť a zorganizovať.  

 

 

Benjamin Chandler – finančné príspevky v celkovej výške 2 242,30 Eur. 

Benjamin Chandler je občanom Spojených štátov amerických a v roku 2014 pracoval 

v Evanjelickej spojenej škole ako učiteľ anglického jazyka a umenia.  Vďaka finančným darom od 

darcov z USA Nadácia pomohla tomuto učiteľovi uhradiť študijné náklady za štúdium v USA, ktoré 

mu vznikli v súvislosti so zvýšením jeho kvalifikácie a so získaním akademického titulu.    

 

 

William a Jane Thompson – finančné príspevky v celkovej výške 4 767,17 Eur. 

Manželia William a Jane Thompson vykonávali v roku 2014 dobrovoľnícku činnosť v Nadácii 

a Evanjelickej spojenej škole v Martine. Pán William Thompson pracoval ako dobrovoľník v pozícii 

učiteľa/lektora anglického jazyka v ESŠ. Pani Jane Thompson doučovala anglický jazyk 

zamestnancov Nadácie a pomáhala s výkonom čiastkových fundraisingových úloh. Na podporu 

tohto manželského páru získala Nadácia finančné prostriedky od cirkevného zboru Grace Lutheran 

Church River Forest v Illinois,USA. Účelom použitia týchto prostriedkov bolo pokrytie bežných 
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životných nákladov ako aj liečebných nákladov oboch manželov po dobu vykonávania 

dobrovoľníckej činnosti pre ESŠ a Nadáciu a úhrada administratívnych poplatkov spojených s ich 

pobytom na Slovensku.  

 

 

Mgr. František Korečko – finančný príspevok vo výške 120,- Eur. 

Nadácia poskytla finančný príspevok na podporu duchovného sústredenia študentov katedry 

náboženských štúdií Žilinskej univerzity, ktoré organizoval a duchovne viedol spirituál Biblickej školy 

v Martine – Mgr. František Korečko. Finančný príspevok bol použitý na pokrytie nákladov študentov 

spojených so stravou a cestovným na miesto duchovného sústredenia.  

 

 

Veronika Lodňanová – finančný príspevok vo výške 700,- USD. 

Nadácia finančne podporila študentku 1. ročníka Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity, 

v študijnom programe Misijná práca s deťmi a mládežou. Príspevok bol použitý na úhradu časti 

nákladov spojených so zakúpením letenky, za účelom študentkinho pobytu na praktickej stáži 

v letnom Biblickom kempe Sugar Creek Bible Camp v štáte Wisconsin, USA, kde mala vykonávať 

letnú prax.   

 

 

Provincialát Spoločnosti Ježišovej – finančný príspevok vo výške 1 000,- Eur 

Nadácia poskytla finančný príspevok rímskokatolíckemu rehoľnému spoločenstvu -  Provincialát 

Spoločnosti Ježišovej na Slovensku, a to v súlade s vôľou darcu, ktorý na tento účel Nadácii poskytol 

finančný príspevok. Finančná podpora smerovala na podporu vzdelávacieho projektu zameraného 

na poznávanie Biblie, a to konkrétne na úhradu nákladov súvisiacich s prácami na preklade Starej 

zmluvy, ktoré sú nosnou aktivitou vzdelávacieho projektu.  
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VI. PROSTRIEDKY ZÍSKANÉ Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE A ICH 

POUŽITIE 

 

Príjem Nadácie z prijatého podielu zaplatenej dane v roku 2013 predstavoval sumu 4 785,89 Eur. 

Správna rada Nadácie v roku 2014, v súlade s verejnoprospešným účelom Nadácie a v súlade s §50 

ods. 5 Zákona č. 595/2003 o dani z príjmov rozhodla o poskytnutí príjmu z podielu zaplatenej dane 

týmto právnickým osobám na nasledovné účely: 

 

- sumu 2 585,89 Eur pre ESŠ v Martine – organizačnú zložku: Evanjelická základná škola 

na nákup šatňových skriniek pre žiakov; 

- sumu 1 000,- Eur pre ESŠ v Martine – organizačnú zložku: Evanjelická materská škola na 

nákup detských postieľok a hračiek; 

- sumu 400,- Eur pre ESŠ v Martine – organizačnú zložku: Evanjelická materská škola na 

renováciu kuchynky v priestoroch materskej školy a 

- sumu 800,- Eur pre Evanjelickú spojenú školu v Martine na úhradu nákladov spojených 

s osadením lavičiek v areáli školy.  
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VII. VEREJNÁ ZBIERKA 

 

V decembri roku 2014 Nadácia uskutočnila verejnú zbierku s názvom ZIPS – Zemou Inde, Predsa 

Spolu.  

 

Všeobecne prospešný účel zbierky: 

a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt 

b) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt 

c) rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy 

d) podpora práce s deťmi 

 

Účelom tejto verejnej zbierky je podpora duchovnej a kultúrnej spolupráce založenej na výmene 

skúseností v práci s deťmi a mládežou medzi Evanjelickou spojenou školou v Martine a Základnou 

školou hrdinu Janka Čmelíka s vyučovacím jazykom slovenským v meste Stara Pazova v Srbsku 

(ďalej aj ako len „Základná škola v Srbsku“), ako aj s ďalšími školami s vyučovacím jazykom 

slovenským v Srbsku.  

 

Zbierka sa uskutočnila v dňoch od 18. – 21. Decembra 2014, a to zbieraním do dvoch 

stacionárnych pokladničiek a zasielaním príspevkov na osobitný účet. Celkový hrubý výnos zbierky 

predstavoval spolu 1 175,26 Eur. V roku 2014 sa však nijaká časť z týchto príspevkov na stanovený 

účel nepoužila.  
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VIII. ZMENY V ZLOŽENÍ ORGÁNOV NADÁCIE V ROKU 2014 

 

Na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 15.1.2014, správna rada Nadácie rozhodovala o  voľbe nových 

členov orgánov Nadácie. K zmene v pozícii správcu nadácie a v zložení správnej rady nedošlo. 

Správna rada však zvolila nových členov dozornej rady. 

 

Súčasné zloženie orgánov Nadácie: 

 

Správca nadácie: 

doc. Mgr. Ing. Bohdan Hroboň, PhD. 

 

Správna rada nadácie: 

doc. Mgr. Michal Valčo, PhD. 

Mgr. Jozef Sopoliga 

RNDr. Adrian Kacian, PhD – predseda správnej rady 

 

Dozorná rada nadácie: 

Bc. Janka Mineková 

Mgr. Tomáš Gulán 

Mgr. Slávka Gulánová, MBA 
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IX. ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV OBSIAHNUTÝCH 

V ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE. PREHĽAD O VÝNOSOCH 

A NÁKLADOCH NADÁCIE V ROKU 2014 

 

1) Správa nadácie  

 

Výnosy EUR Náklady EUR 

Kurzové zisky 13 802,03 € Spotreba materiálu                   1 565,58 € 

Úroky 383,37 € Reprezentácia                           90,66 € 

Nepeňažné dary  1 499,16 € Služby                                     
 

7 693,67 € 

Ostatné výnosy 146,06 € Mzdy, zákonné a 
sociálne náklady 

46 240,78 € 

  Ostatné dane 

a poplatky 

134 € 

  Odpis pohľadávky                      24,81 € 

  Pokuty a penále                               90 € 

  Bankové poplatky                    120,05 € 

  Daň z príjmu                                   0,00 € 

  Kurzové straty                                   0,00 € 

  Ostatné náklady                          72,16 € 

  Cestovné  10,50 € 

Výnosy spolu    15 830,62 € Náklady spolu 56 042,21 € 

 

Hospodársky výsledok za Správu nadácie - 40 211,59 € 

 

 Z celkových mzdových nákladov nadácie predstavujú celkové mzdové náklady na správcu 

nadácie sumu 5 610,77 za rok 2014.  Základný zmluvný plat správcu nadácie v roku 2014 

predstavoval 350,- EUR mesačne.   

 

Podľa § 28 ods. 1 správna rada Nadácie v roku 2013 rozhodla o tom, že výška výdavkov na správu 

Nadácie na rok 2014 bude 50.400,- EUR, bez ohľadu na vývoj kurzov mien Euro a USD. 
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2) Náklady a výnosy v súvislosti s prenájmom nehnuteľnosti a ostatná zdaňovaná činnosť 

       

Výnosy EUR Náklady EUR 

Prenájom bytov 7 532 € Spotreba materiálu 1 123,97 € 

Výnosy k odpisom 2 982,60 € Spotreba energie 595,38 € 

  Opravy a udržiavanie 0,00 € 

  Platby za nájom 5 927,75 € 

  Daň z nehnuteľnosti 107,07 € 

  Zmluvné pokuty 
a penále 

2,35 € 

  Poistenie 
nehnuteľností 

164,46 € 

  Odpisy 2 982,60 € 

Výnosy spolu 10 514,60 € Náklady spolu 10 903,58 € 

 

Hospodársky výsledok za prenájom 
nehnuteľností 

- 388,98 € 

                

 

3) Nadačné imanie:                            6 970,71 € 

 

 

4) Verejnoprospešná činnosť: 

 

Výnosy EUR Náklady EUR 

Prijaté príspevky od 
darcov 

264 986,09 € Príspevky poskytnuté 
právnickým osobám 

212 365,75 € 

Prijaté príspevky 
z verejných zbierok 

1 175,26 € Príspevky poskytnuté 
fyzickým osobám 

4 811,53 € 

  Poskytnuté príspevky 
z podielu zaplatenej dane 

4 785,89 € 

Výnosy spolu 266 161,35 € Náklady spolu 221 963,17 € 

 

Hospodársky výsledok za verejnoprospešnú 
činnosť 

44 198,18 € 
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5) Prehľad o výnosoch a nákladoch Nadácie celkom 

 

Výnosy EUR Náklady EUR 

Príjmy z prenájmu 7 532 € Spotreba materiálu 2 689,55 € 

Kurzové zisky 13 802,03 € Spotreba energie 595,38 € 

Úroky 383,37 € Náklady na reprezentáciu 90,66 € 

Nepeňažné dary 1 499,16 € Služby 7 693,67 € 

Prijaté príspevky od 
darcov 

264 986,09 € Mzdové, zákonné a 
sociálne náklady 

46 240,78 € 

Prijaté príspevky 
z verejných zbierok 

1175,26 € Daň z nehnuteľností 107,07 € 

Iné ostatné výnosy 3 128,66 € Ostatné dane a poplatky 134 € 

  Pokuty a penále 92,35 € 

  Odpísanie pohľadávky 24,81 € 

  Bankové poplatky 120,05 € 
 

  Poistenie nehnuteľností 164,46 € 

  Odpisy 3 054,76 € 

  Platby za nájom 5 927,75 € 

  Cestovné 10,50 € 

  Príspevky poskytnuté 
právnickým osobám 

212 365,75 € 

  Príspevky poskytnuté 
fyzickým osobám 

4 811,53 € 

  Poskytnuté príspevky 
z podielu zaplatenej dane 

4 785,89 € 

Výnosy spolu 292 506,57 € Náklady spolu 288 908,96 € 

 

Hospodársky výsledok pred zdanením 3 597,61 € 

 

Hospodársky výsledok po zdanení 3 528,78 € 

 

6) Výška výdavkov (nákladov) na správu nadácie v členení podľa § 28 ods. 2 a 3, vyjadrená v EUR. 

 

Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie 0,00 € 

Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie 2 352,28 € 

Prevádzka nadácie 6 997,63 € 

Odmena za výkon funkcie správcu (mzdové, 
zákonné a sociálne náklady) 

5 610,77 € 

Náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu 10,50 € 

Mzdové, zákonné a sociálne náklady (bez 
nákladov na výkon funkcie správcu) 

40 630,01 € 

Na prevádzku charitatívnej lotérie 0,00 € 

Iné náklady na ostatné činnosti spojené 
s prevádzkou nadácie 

441,02 € 



Výročná správa Nadácie 2014  

 

 

 

3% 

5% 

0,13% 

0,51% 

91% 

0,40% 
1,07% 

Rozdelenie výnosov 

Príjmy z prenájmu Kurzové zisky 

Úroky Nepeňažné dary 

Príspevky od darcov Príjem z verejnej zbierky 

Iné ostatné výnosy 

19% 

4% 

73% 

2% 2% 

Rozdelenie nákladov podľa druhu 
činnosti 

Správa nadácie Prenájom nehnuteľností 

Príspevky pre právnické osoby Príspevky pre fyzické osoby 

Použitie príjmu z 2% 
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Nadácia v roku 2014 nevytvorila nadačný fond ani prostredníctvom rozhodnutia správnej rady 

Nadácie, ani na základe písomnej zmluvy s fyzickou osobou alebo s právnickou osobou. 

 

7) Súvaha k 31.12.2014 v EUR 

 

AKTÍVA: 

 

Aktíva EUR 

Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 € 

Pozemky 35 161,14 € 

Stavby 55 422,34 € 

Hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3 879,81 € 

Drobný dlhodobý hmotný majetok 5 671,58 € 

Dlhodobý hmotný majetok spolu 100 134,87 € 

Korekcie k DHM - 25 750,36 € 

Dlhodobý hmotný majetok netto 74 384,51 € 

Dlhodobý finančný majetok  0,00 € 

NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 74 384,51 € 

  

Zásoby 0,00 € 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 € 

Krátkodobé pohľadávky 605,91 € 

Pokladnica 445,39 € 

Bankové účty 171 262,56 € 

Finančné účty spolu 171 707,95 € 

OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 172 313,86 € 

  

ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU 1 077,66 € 

  

MAJETOK SPOLU 247 776,03 € 

 

PASÍVA: 

 

Pasíva EUR 

Základné imanie 42 131,85 € 

Imanie a peňažné fondy spolu 42 131,85 € 

Fondy tvorené zo zisku 0,00 € 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov  

151 693,49 € 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 3 528,78 € 

VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU 197 354,12 € 

  

Krátkodobé rezervy 1 431,45 € 

Rezervy 1 431,45 € 



Výročná správa Nadácie 2014  

  



Výročná správa Nadácie 2014  

 

 


