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1)     Príhovor predsedu správnej rady 
 
 

Vážení  priatelia, 
 
 

som rád, že aj rok 2009, ktorý bol pre Nadáciu Železiarne Podbrezová už deviatym 

rokom a bol poznačený celosvetovou hospodárskou krízou bol pre našu organizáciu 

úspešný a podarilo sa nám spoločne prispieť k skvalitneniu života jednotlivcov aj skupín 

obyvateľstva najmä z regiónu Horehronia. 

 

Hneď na úvod sa chcem v mene celej nadácie poďakovať podnikateľským 

subjektom i fyzickým osobám, ktoré sa rozhodli poukázať svoje 2% dane našej organizácii 

i firmám ktoré nám na činnosť darovali finančné prostriedky. 

 

V uplynulom roku sme sa ako aj po iné roky zamerali na pomoc školám, 

zdravotníckym zariadeniam, záujmovým združenia na podporu kultúry a športu a nezabudli 

sme ani na jednotlivcov v hmotnej núdzi. Veríme, že naša pomoc prispela k zlepšeniu 

a skvalitneniu života všetkým obdarovaným, ktorým sme v roku 2009 pomohli čiastkou 

270 432,46 €. 

 

Dúfam, že aj v roku 2010 i napriek menším finančným možnostiam budeme môcť 

pomôcť čo najväčšiemu počtu subjektov i fyzickým osobám, ktoré našu pomoc potrebujú. 

 

Na záver mi dovoľte ešte raz poďakovať všetkým darcom 

 

 

   patrí Vám  naše vrelé ĎAKUJEM! 

   
 

 
Ing. Vladimír Soták 

predseda správnej rady 
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2)    Základné údaje  
 

názov:     Nadácia Železiarne Podbrezová 
 
 
sídlo:     Kolkáreň 35, 976 81  Podbrezová 
 
 
IČO:      37 818 481 
  
 
DIČ:     2021533228 
 
 
Bankové spojenie:   SLSP a. s., pobočka Podbrezová 
     0301554533/0900 
 
 
Zakladateľ nadácie:   ŽP a. s. Podbrezová 
     Kolkáreň 35 
     976 81 Podbrezová 
 
nadačné imanie:   6 638,- € 
 
štatutárny orgán:  

� Ing. Soňa Máziková  správca 
 
členovia správnej rady:  

� Ing. Vladimír Soták  predseda 
� Ing. Marián Kur čík  člen 
� Ing. Ľudovít Ihring   člen 

 
členovia dozornej rady:  

� Ing. Mária Niklová   
� Ing. Alena Kvačkajová 
� Ing. Jaroslav Mačejovský 

 
Verejnoprospešný účel:  

� podpora zdravotníctva 
� podpora vzdelávania 
� podpora športu 
� podpora sociálnej sféry 
� podpora kultúry 

 
kontakt:    Nadácia Železiarne Podbrezová 
     Kolkáreň 35, 976 81  Podbrezová 
     Tel.  + 421/48 645 3417, 3487 
     Fax. + 421/486453492 
     mail: nadaciazp@zelpo.sk 
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3) Vznik, náplň a správa nadácie 
 

 Nadácia Železiarne Podbrezová vznikla dňa 17.07.2000 podpísaním zriaďovacej 
listiny. Na Ministerstve vnútra bola zaregistrovaná dňa 04.08.2000. Rok 2009 bol 9 rokom jej 
plodnej existencie. 
 
 
 Cieľom nadácie je pomáhať ľuďom zo sociálne slabších vrstiev, podporuje 
zdravotníctvo, vzdelávanie, kultúru a šport hlavne detí a dorastu. 
 
 O pomoc finančnú či materiálnu môžu požiadať všetky fyzické osoby zo sociálne 
slabších vrstiev, osoby talentované v oblasti kultúry a športu, dlhodobo chorý, zdravotne 
a mentálne postihnutý i mladý študujúci ľudia na podporu vzdelania. 
 
 Našu pomoc poskytneme i právnickým osobám, ktoré svoju činnosť zamerali do 
oblastí podporovaných našou nadáciou. 
 
 
 Na zasadnutí správnej rady nadácie, ktoré sa konalo dňa 24.04.2009 bol schválený 
Dodatok č. 6. k Nadačnej listine, k nasledovnej zmene: 
 

1)     Čl. V. „Hodnota nadačného imania“ nadačnej listiny sa nahradzuje 
nasledovným znením: 

 
Hodnota nadačného imania je 6 638,- € (slovom: 
šesťtisícšesťstotridsaťosem eur). 

 
2) Čl. VI.,  nadačnej listiny sa nahradzuje nasledovným znením: 
 

Hodnota a predmet majetkového vkladu, ktorý zakladateľ vložil do 
nadačného imania pri založení nadácie 3 318,- €  navýšenie nadačného 
imania – peňažný vklad 3 318,- € vytvorený nadáciou v súlade s § 42 
ods. 1 zákona č. 34/2002 Z. z. 

 
3) Čl. XIV.,  „Výro čná správa“, ods. 2, písm. d) nadačnej listiny sa nahradzuje 

nasledovným znením: 
 

2. Výročná správa nadácie obsahuje: 
d) prehľad o daroch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho 
istého darcu presahuje 331,- € 
 

uvedenú zmenu vzalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na vedomie dňa 25.05.2009 
pod číslom spisu: 203/Na-96/575-8. 
 
 S výsledkom auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2008, bola správna rada 
oboznámená dňa 17. apríla na prvom zasadnutí správnej rady.  Výsledky auditu boli prijaté 
bez výhrad. 
  
 Na zasadnutí správnej rady ktoré sa konalo dňa 11. mája 2009 bola schválená ročná 
účtovná závierka za rok 2008. 



 6

  
1. decembra zasadala správna rada vo veci oboznámenia sa s výškou predpokladaných 

výdavkov na správu nadácie pre rok 2010. Správna rada schválila výšku nákladov maximálne 
do 15% z celkových ročných nákladov nadácie. 

 
 Posledné zasadanie správnej rady v roku 2009 sa konalo dňa 11. decembra 2009, kde 
na programe bolo schválenie rozpočtu nadácie pre rok 2010, ktorý predložila správkyňa 
nadácie. Rozpočet bol schválený.  
 
 Nadácia Železiarne Podbrezová nezaložila v roku 2009 žiadny nadačný fond. 
 
 V roku 2009 nebola z prostriedkov nadácie vyplatená členom správnej rady nadácie, 
členom dozornej rady ani správcovi nadácie odmena za výkon funkcie. 
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4) Ročná účtovná závierka 

V rámci účtovnej závierky predkladáme podstatné informácie zo Súvahy a Výkazu 
ziskov a strát k 31.12.2009. 

Tab. č. 1: Súvaha Nadácie Železiarne Podbrezová za rok 2009 

Súvaha Nadácie Železiarne Podbrezová rok 2009 
            

  Aktíva    

  Stav aktív v € k 31.12.2009 31.12.2008   
  Dlhodobý nehmotný majetok 0 0   
  Dlhodobý hmotný majetok 1 911 0   
  Dlhodobý finan čný majetok 0 0   
  Zásoby 0 0   
  Dlhodobé poh ľadávky 0 0   
  Krátkodobé poh ľadávky 2 494 0   
  Finan čné účty 71 469 230 425   
    pokladnica 24 83   
    bankové účty 71 445 230 342   
  Časové rozlíšenie 1 0   

  Majetok spolu 75 875 230 425   

            

  Pasíva    

  Stav pasív v € k 31.12.2009 31.12.2008   
  Imanie a pe ňažné fondy 9 040 7 427   
    základné imanie 6 638 6 639   
    peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu 2 402 788   
  Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov -7 334 - 7331   
  Výsledok hospodárenia za ú čtovné obdobie -84  -4   
  Rezervy 1 189 1 119   
    krátkodobé rezervy 1 189 1 119   
  Dlhodobé záväzky 0 0   
  Krátkodobé záväzky 317 770   
    záväzky z obchodného styku 317 770   
  Bankové výpomoci 0 0   
  Časové rozlíšenie 72 747 228 444   
    výnosy budúcich období 72 747 228 444   

  Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu 75 875 230 425   

            

Hodnotu aktív nadácie k 31.12.2009 tvoria: dlhodobý hmotný majetok a finančné 
prostriedky uložené v pokladni a na bežnom účte vedenom v SLSP a. s., pobočka Podbrezová. 

Základné imanie nadácie sa počas roka 2009 zmenilo na základe rozhodnutia správnej 
rady nadácie, ktorá na svojom zasadnutí dňa 24.4.2009 schválila Dodatok č. 6 k nadačnej 
listine a nadačné imanie bolo zaokrúhlené zo sumy 6 638,78 € na sumu 6 638 € v súlade so 
zákonom č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a  Vyhláškou 
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Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 246/2008 Z. z. o pravidlách a postupoch 
pri premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základných imaní zo 
slovenskej meny na eurá.  Peňažné fondy nadácie boli čerpané v hodnote 386 € na úhradu 
nákladov spojených s podporou športu na ZŠ Horehronia a vybudovanie zábradlia pred 
obytným domom v Brezne. Fondy sme tvorili z nevyčerpaného daru od firmy Eurel Hermes 
Servis vo výške 2 000,- €. V roku 2009 hospodárila nadácia s výsledkom – strata 84 €. Ku 
koncu roku evidujeme záväzky z obchodného styku vo výške 317 € a vytvorenú rezervu na 
audit a na poplatky spojené s uverejnením výročnej správy v celkovej výške 1 189 €. 

Tab. č. 2 Výkaz ziskov a strát Nadácie Železiarne Podbrezová za rok 2009 

Výkaz ziskov a strát Nadácia Železiarne Podbrezová rok 2009 
  

            

  Náklady    

  Stav nákladov v € k 31.12.2009 31.12.2008   
  Spotreba materiálu 0 125   
  Ostatné služby 1 918 1716   
  Ostatné dane a poplatky 3 148   
  Iné ostatné náklady 158 137   
  Odpisy dlhod. hmotného a nehmotného majetku 325 0   
  Poskytnuté príspevky iným ú čtovným jednotkám 259 614 160 744   
  Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 10 818 7 918   

  Náklady spolu 272 836 170 788   

            

  Výnosy    

  Stav výnosov v € k 31.12.2009  31.12.2008   
  Úroky 406 574   
  Výnosy z nájmu majetku 1 0   
  Prijaté príspevky od iných organizácií 12 386  409   
  Príspevky z podielu zaplatenej dane 260 036  169 910   

  Výnosy spolu 272 829  170 893   

            

  Výsledok hospodárenia    

  Výsledok hospodárenia v € k 31.12.2009  31.12.2008   
  Výsledok hospodárenia pred zdanením -7  105   
  Daň z príjmu 77 109   
  Výsledok hospodárenia po zdanení -84  -4   

  Výsledok hospodárenia za rok -84 -4   

            

 V roku 2009 dosiahla Nadácia Železiarne Podbrezová výnosy vo výške 272 829 € čo 
predstavuje zvýšenie oproti roku 2008 o 37,36 %. Výnosy tvorili hlavne príspevky z podielu 
zaplatenej dane a prijaté príspevky od iných organizácií. 
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 Náklady nadácie v roku 2009 predstavovali sumu 272 836 €. Tvoria ich príspevky 
iným právnickým osobám, fyzickým osobám a náklady na správu nadácie (audit, poradenské 
služby, poštovné, kan. potreby, správne poplatky a dane). 

 Ďalšie náležitosti ročnej účtovnej uzávierky (Poznámky za rok 2009 a výrok audítora 
k ročnej účtovnej uzávierke, Súvaha a Výkaz ziskov a strát) tvoria Prílohu č. 1.,  2., 3. a 4. 
Výročnej správy Nadácie Železiarne Podbrezová. 
 
 

5)  Prehľad o výnosoch  
 

Nadácia Železiarne Podbrezová v roku 2009 mala nasledovné výnosy: 
 
 
Tab. č. 3: Prehľad výnosov Nadácie Železiarne Podbrezová za rok 2008 a rok 2009 

Preh ľad výnosov Nadácie Železiarne Podbrezová za rok 200 8 a 2009 
  rok 2008 rok 2009 
zdroj / pôvod suma v €  % suma v €  % 
podiel zaplatenej dane 169 910,29 €  99,42 %  260 036,03 €  95,31 % 

darcovia PO        408,62 €  0,24 %       12 386,14 €  4,54 % 
darcovia FO 0,00 € 0,00 % 0,00 €  0,00 % 
iné príjmy 574,06 €  0,34 %       407,16 €  0,15 % 
spolu: 170 892,97 € 100,00%  272 829,33 €  100,00% 

 
 
 

Nadácia Železiarne Podbrezová v roku 2009 získala dary vo výške presahujúcej 331 €: 
 - BDR spol. s. r. o., Banská Bystrica  6 000,- € 
 - KURTA, spol. s. r. o., Banská Bystrica 6 000,- € 
 - Euler Hermes Servis, s. r. o., Bratislava 2 000,- € 
  Spolu prijaté dary v roku 2009:           14 000,- € 

 
 
 
 

Týmto srdečne ďakujeme všetkým, ktorí podporili Nadáciu Železiarne Podbrezová 
a darovali jej finančné prostriedky i 2% dane z príjmu. 

 
 
 
 
 

Ď  A K U J  E  M  E  ! ! ! 
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6) Prehľad o nákladoch nadácie  

 
 V roku 2009 boli náklady nadácie vo výšky 272 913 € v členení: 
 
Tab. č. 4: Prehľad nákladov Nadácie Železiarne Podbrezová za rok 2008 a rok 2009 

Preh ľad nákladov Nadácie Železiarne Podbrezová za rok 20 08 a rok 2009 
  rok 2008 rok 2009 
druh nákladu suma v €  % suma v €  % 
kan. potreby         125,22 €  0,07%                -   €  0,00% 
služby      1 715,81 €  1,00%      1 917,81 €  0,70% 
ostatné dane a poplatky         147,77 €  0,09%            3,00 €  0,00% 
iné ostatné náklady         137,09 €  0,08%         157,78 €  0,06% 
odpisy                -   €  0,00%         324,92 €  0,12% 
poskytnuté príspevky iným ÚJ   160 743,66 €  94,06%   259 614,20 €  95,13% 
poskytnuté príspevky fyz. osobám      7 918,56 €  4,63%    10 818,26 €  3,96% 
daň z príjmu         108,84 €  0,06%           77,19 €  0,03% 
spolu:   170 896,95 €  100,00%   272 913,16 €  100,00% 

 
Na správu nadácie boli použité i prostriedky z prijatého podielu zaplatenej dane z roku 

2008  vo výške 1 664,79 € (audit, správne poplatky, poradenské služby). 
 

 Do jednotlivých oblastí Nadácia Železiarne Podbrezová prispela v roku 2009 v rámci 
svojho verejnoprospešného účelu nasledovne: 
 
Tab. č. 5: Objem prostriedkov smerovaných do jednotlivých oblastí v roku 2008 a 2009 

Preh ľad poskytnutých prostriedkov verejnoprospešný ú čel v roku 2008 a 2009 po oblastiach 
  rok 2008 rok 2009 
verejnoprospešný ú čel suma %  suma  % 
školstvo     96 520,41 €  57,23%    150 987,79 €  55,83% 
zdravotníctvo       4 171,71 €  2,47%     31 000,00 €  11,46% 
sociálna sféra       8 149,67 €  4,83%       6 772,37 €  2,50% 

kultúra     29 867,86 €  17,71%     31 605,54 €  11,69% 

šport     29 952,57 €  17,76%     50 066,76 €  18,51% 

spolu    168 662,22 €  100,00%    270 432,46 €  100,00% 
 
Graf. č. 1: Objem prostriedkov smerovaných do jednotlivých oblastí v roku 2009 v % 
 

Prehľad poskytnutých prostriedkov na verejnoprospešný ú čel v 
roku 2009

55%

11%

3%

12%

19%

školstvo zdravotníctvo sociálna sféra kultúra šport
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7) Zoznam obdarovaných fyzických 
i právnických osôb z 2% dane v roku 2009 

 
 Nadácia Železiarne Podbrezová v roku 2009 v rámci svojho verejnoprospešného účelu 
poskytla prostriedky z 2 % dane vo výške 258 371 24 €  /2% dane prijaté v roku 2008           
226 778,78  €  a v roku 2009   31 592,46 €/ týmto fyzickým a právnickým osobám: 
 

- podpora vzdelávania – darované prostriedky boli použité na nákup športových 
pomôcok, športové sústredenie žiakov (atlétov) v Španielsku a na Táľoch, ďalej na zakúpenie 
výpočtovej techniky a výstavbu viacúčelového ihriska.  Nadácia usporiadala ďalší ročník 
futbalového turnaja pre ZŠ Horehronia – zúčastnené ZŠ získali finančné prostriedky na 
zakúpenie športových potrieb pre potreby výučby telesnej výchovy na ZŠ. Finančne sme 
prispeli na ozdravný pobyt v škole v prírode pre žiakov ZŠ Podbrezová. Pre Materskú škôlku 
v Čiernom Balogu, Dobroč a Materskú školu v Podbrezovej - Štiavnička, sme prispeli 
finančnou čiastkou na zakúpenie didaktických pomôcok. I v tomto roku sme prispeli na 
tradičnú slávnosť  „Šachťák“ pre Hutnícku fakultu Technickej univerzity v Košiciach. 

 
Tab. č. 6: Prehľad PO a FO, ktorým boli poskytnuté prostriedky z 2 % dane - oblasť vzdelávania 

prostriedky z 2% dane darované do oblasti vzdelávan ia v roku 2009 
Žiadate ľ Mesto Suma  
SG Železiarne Podbrezová Podbrezová        5 562,00 € 
Rodičovské združenie Hron Beňuš           100,00 € 
Základná škola s materskou školou Brezno           100,00 € 
Základná škola s materskou školou Karola Rapoša Brezno           100,00 € 
OZRZ pri ZŠ Jánošovka Čierny Balog Čierny Balog           100,00 € 
Združenie rodičov a priateľov pri ZŠ v Heľpe Heľpa           100,00 € 
ZŠ s MŠ Lom nad Rimavicou,  Lom nad Rimavicou           100,00 € 
ZŠ Nemecká Nemecká           100,00 € 
ZŠ Podbrezová Podbrezová           100,00 € 
Občianske združenie rodičov pri ZŠ Pohorelá Pohorelá           100,00 € 
Rodičovská rada pri ZŠ Pohronská Polhora Pohronská Polhora           100,00 € 
ZŠ Polomka Polomka           100,00 € 
ZŠ a materskou školou v Predajnej Predajná           100,00 € 
Základna škola Šumiac Šumiac           100,00 € 
Rodičovské združenie pri ZŠ Telgárt           100,00 € 
Združenie rodičov a priateľov pri ZŠ v Valaská Valaská           100,00 € 
ZŠ Závadka nad Hronom Závadka nad Hronom           100,00 € 
Rodičovská rada pri ZŠ  Bacúch           100,00 € 
Ročičovská rada pri ZŠ Č.Balog - Dobroč Čierny Balog           100,00 € 
Základná škola Čierny Balog Krám Čierny Balog           100,00 € 
ZŠ s materskou školou v Dolnej Lehota Dolná Lehota            100,00 € 
Rodičovská rada pri ZŠ Horná Lehota Horná Lehota           100,00 € 
ZŠ v Jasení Jasenie           100,00 € 
Združenie rodičov pri ZŠ Mýto pod Ďumbierom           100,00 € 
ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča           100,00 € 
ZŠ J. A. Komenského Revúca Revúca           100,00 € 
ZŠ Pionierska 2, Brezno Brezno           500,00 € 
ZŠ Podbrezová Podbrezová           330,00 € 
Združenie rodičov a priateľov pri ZŠ v Heľpe Heľpa           230,00 € 
ZŠ J. A. Komenského Revúca Revúca           165,00 € 
Základná škola Podbrezová Podbrezová           280,00 € 
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Súkromné gymnázium ŽP  Podbrezová        3 640,00 € 
Súkromné gymnázium ŽP  Podbrezová        1 559,60 € 
Súkromné gymnázium ŽP  Podbrezová       28 309,92 € 
Obec Čierny Balog Čierny Balog           200,00 € 
OU Podbrezová Podbrezová           150,00 € 
TU Košice, Hutnícka fakulta Košice           200,00 € 
Súkromná stredná odborná škola hutnícka ŽP Podbrezová     107 000,00 € 
Spolu       150 626,52 €  

 
- podpora zdravotníctva – podstatnú časť prostriedkov sme darovali pre Centrum 

prevencie rakoviny v Martine na zakúpenie digitálneho mammografu určeného na včasnú 
diagnostiku rakoviny prsníka. Pre Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb 
v Banskej Bystrici sme prispeli na úpravu exteriéru. Podporili sme aj zakúpenie prístroja na 
aplikáciu elektrokonvulzívnej terapie pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta 
v Banskej Bystrici. 
 
Tab. č. 7: Prehľad PO a FO, ktorým boli poskytnuté prostriedky z 2 % dane - oblasť zdravotníctvo 

prostriedky z 2% dane darované do oblasti zdravotní ctva v roku 2009 
Žiadate ľ Mesto Suma  
Centrum prevencie rakoviny s. r. o. Martin       10 000,00 € 
Stredoslovenský ústav srdcovo. ciev. chorôb  Banská Bystrica        6 000,00 € 
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica        3 000,00 € 
Spolu       19 000,00 € 

 
- podpora sociálnej sféry – v sociálnej sfére sme podstatnú časť prostriedkov 

venovali jednotlivcom na zmiernenie zlej finančnej a ekonomickej situácie spôsobenej 
prevažne chorobou, nezamestnanosťou, tragickými udalosťami a inými vplyvmi. Prispeli sme 
Domu sv. brata Alberta v Brezne a Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska Brezno na 
činnosť. Finančné prostriedky sme darovali i na zlepšenie kultúrno-spoločenského života 
obyvateľov  Domova sociálnych služieb Kotva v Brezne. 

 
Tab. č. 8: Prehľad PO a FO, ktorým boli poskytnuté prostriedky z 2 % dane - oblasť sociálnej sféry 

prostriedky z 2% dane darované do oblasti sociálnej  v roku 2009 
Žiadate ľ Mesto Suma  
Milan Donoval Čierny Balog           170,00 € 
Komunitné centrum n. o., Čierny Balog           166,00 € 
Mária Frimmová Podbrezová           300,00 € 
Hudecová Margita - drevo Podbrezová             32,73 € 
Ján Dudáš počítač Závadka nad Hronom             98,77 € 
Vaisová Katarína,  Hronec           300,00 € 
Neinvestičný fond Motýľ nádeje n. f. Bratislava           330,00 € 
Dom sv. brata Alberta v Brezne Brezno           150,00 € 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Beňus           100,00 € 
Domov sociálnych služieb  KOTVA Brezno           100,00 € 
Jednota dôchodcov Slovenska Podbrezová           100,00 € 
Silvia Tokárová Podbrezová           400,00 € 
Stanislav Šušel Valaská           400,00 € 
Martin Frim Podbrezová           400,00 € 
Mária Lamperová Brezno           150,00 € 
Marián Kováčik Brezno           400,00 € 
Jozef Kamesnký Podbrezová           400,00 € 
Peter Kúdelka Valaská           200,00 € 
Peter Jambrich Brezno           300,00 € 
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Renáta Chudá Brezno           300,00 € 
Magdaléna Čunderlíková Brezno           200,00 € 
Anna Srnková Brezno           300,00 € 
Jana Gandžalová Podbrezová           500,00 € 
Peter Rudnay Podbrezová           200,00 € 
Viera Búdová Podbrezová           250,00 € 
Jozef Baboľ Bacúch           200,00 € 
Jozef Masaryk Hronec           200,00 € 
Jaroslava Peniaková Podbrezová             50,00 € 
Zlatica Michalčíková Podbrezová             50,00 € 
René Mižič Prakovce           324,92 € 
Spolu        7 072,42 € 

 
- podpora kultúry  – v oblasti kultúry sme finančne prispeli na činnosť organizácie 

Dychová hudba ŽP. Finančne sme sa podieľali na vydaní knihy MUDr. Langera, DrSc.,  a 
pani Veverkovej i vydaní CD Dychovej hudby ŽP. Ďalej sme prispeli na kultúrne podujatia 
v Okrese Brezno i mimo neho ako slávnosť sv. Juraja v Lopeji, hudobný festival „Slovanská 
pieseň 2009“ Prakovce, futbalový turnaj o pohár starostu obce Mýto pod Ďumbierom, 
kultúrne podujatia na Telgárte, finančne sme pomohli pri zakúpení čižiem pre detský 
folklórny súbor Šťastné detstvo Brezno. Divadelnému súboru Jána Chalúpku v Brezne sme 
prispeli na činnosť. 

 
Tab. č. 9: Prehľad PO a FO, ktorým boli poskytnuté prostriedky z 2 % dane - oblasť kultúra 

prostriedky z 2% dane darované do oblasti kultúry v  roku 2009  
 Žiadate ľ   Mesto   Suma 
Dychová hudba Železiarne Podbrezová Podbrezová       25 000,00 € 
Ľubica Veverková Pohronská Polhora           150,00 € 
Rada školy pri ZUŠ vo Valaskej Valaská           130,00 € 
Združenie slovanskej vzájomnosti Prakovce           150,00 € 
Detský folklórny súbor Makovička Hliník nad Hronom           100,00 € 
Obec Podbrezová Podbrezová           100,00 € 
Divadelný súbor Jána Chalúpku Brezno           331,93 € 
MUDr. Pavel Langer, DrSc. Bratislava        4 800,00 € 
Dychová hudba Železiarne Podbrezová Podbrezová           343,61 € 
Obec Mýto pod Ďumbierom Mýto pod Ďumbierom            100,00 € 
DFS Šťastné detstvo Brezno           100,00 € 
Obec Telgárt Telgárt            100,00 € 
Detský folklórny súbor Šťastné detstvo Brezno           200,00 € 
 Spolu        31 605,54 € 

 
- podpora športu – ako aj po minulé roky aj tento rok sme sa finančne podieľali na 

financovaní projektu zameraného na rozvoj detí prostredníctvom futbalu. Vecným darom sme 
prispeli na vybudovanie detského ihriska v Banskej Bystrici. 

 
Tab. č. 10: Prehľad PO a FO, ktorým boli poskytnuté prostriedky z 2 % dane - oblasť športu 

prostriedky z 2% dane darované do oblasti športu v roku 2009 
Žiadate ľ Mesto Suma 
TJ ŽP Šport Podbrezová Podbrezová       20 000,00 € 
TJ ŽP Šport Podbrezová Podbrezová       15 000,00 € 
Marcela Bartková Banská Bystrica             66,76 € 
TJ ŽP Šport Podbrezová Podbrezová       15 000,00 € 
Spolu       50 066,76 € 
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Graf. č. 2: Prehľad  poskytnutých  prostriedkov  z   2%  dane  v roku  2009 do jednotlivých oblastí 
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oblasť sociálna oblasť kultúry
 

 
 
 
 
V Podbrezovej, dňa 14.05.2010 
 
 
Schválil: Ing. Soňa Máziková, správkyňa nadácie 
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Príloha č. 1 Správa nezávislého audítora 
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Príloha č. 2 Poznámky k 31.12.2009 

POZNÁMKY 
k 31.12.2009 

 

I. 
VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

1.   
Názov účtovnej jednotky: Nadácia Železiarne Podbrezová 
Sídlo účtovnej jednotky: Kolkáreň 35, 976 81  Podbrezová 
Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky: 4. augusta 2000 
Identifikačné číslo účtovnej jednotky: 378 18 481 

 
2.  Verejnoprospešný účel nadácie 
Účelom nadácie je podpora fyzických osôb zo sociálne slabších vrstiev, osôb talentovaných v oblasti 
kultúry a športu, dlhodobo chorých, zdravotne a mentálne postihnutých a tiež podpora vzdelávania 
mladých talentovaných osôb. 
Podpora právnických osôb, ktoré vyvíjajú činnosť na úseku sociálnej starostlivosti, v oblasti 
zdravotníctva, vzdelávania, kultúry a športu.  
 
3. Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet riadiacich  zamestnancov, 
účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka a za 
bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 
Nadácia v roku 2009 a ani v roku 2008 nezamestnávala žiadnych zamestnancov. 
 

II. 
INFORMÁCIE O  ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A  ÚČTOVNÝCH METÓDACH  

1. Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu týchto zmien 
a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku 
hospodárenia účtovnej jednotky 
Od 1.1.2009 sa účtovníctvo vedie v mene euro. Hodnota konverzného kurzu pre prepočet majetku 
a záväzkov: 30,126 Sk/EUR. 
Od 1.1.2009 konverzia informačného systému na menu euro 
 
2. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v nasledovnom členení 
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – nadácia v roku 2009 a ani v roku 2008 o dlhodobom 
nehmotnom majetku obstaranom kúpou neúčtovala. 
 
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – nadácia v roku 2009 a ani v roku 2008 
o dlhodobom nehmotnom majetku obstaranom vlastnou činnosťou neúčtovala. 
 
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom – nadácia v roku 2009 a ani v roku 2008 
o dlhodobom nehmotnom majetku obstaranom iným spôsobom neúčtovala. 
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou - oceňuje sa obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu 
obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.). Nadácia v roku 
2009 obstarala dlhodobý majetok kúpou – Mechanický invalidný vozík EASY 300. 
 
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - nadácia v roku 2009 a ani v roku 2008 
o dlhodobom hmotnom majetku obstaranom vlastnou činnosťou neúčtovala. 
 
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - nadácia v roku 2009 a ani v roku 2008 
o dlhodobom hmotnom majetku obstaranom iným spôsobom neúčtovala. 
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g) dlhodobé finančné investície - nadácia v roku 2009 a ani v roku 2008 o dlhodobých finančných 
investíciách neúčtovala. 
 
h) zásoby obstarané kúpou - zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu 
obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, poistné, provízie, skonto a pod.). Nadácia 
v roku 2009 o zásobách obstaraných kúpou neúčtovala. 
 
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou - nadácia v roku 2009 a ani v roku 2008 o zásobách 
obstaraných vlastnou činnosťou neúčtovala. 
 
j) zásoby obstarané iným spôsobom – nadácia v roku 2009 a ani v roku 2008 o zásobách obstaraných 
iným spôsobom neúčtovala. 
 
k) pohľadávky - sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky     a 
pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, vrátane 
nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné                       a 
nevymožiteľné pohľadávky. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky sa pohľadávky v cudzej mene 
prepočítavajú referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Nadácia ku dňu zostavenia účtovnej závierky o pohľadávkach 
v cudzej mene neúčtovala. 
 
l) krátkodobé finančné investície - nadácia v roku 2009 a ani v roku 2008 o krátkodobých finančných 
investíciách neúčtovala. 
 
m) časové rozlíšenie na strane aktív – oceňuje sa menovitou hodnotou v čase účtovania, 
kritériom na účtovanie časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy jeho vecný obsah, 
suma a je určené obdobie, ktorého sa týka. Náklady budúcich období a príjmy budúcich 
období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej 
súvislosti s účtovným obdobím. 
 
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov - rezervy sú záväzky s neurčitým časovým 
vymedzením alebo výškou, oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Záväzky vrátane rezerv, 
dlhopisov pôžičiek a úverov sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí 
sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška 
v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. Ku 
dňu zostavenia účtovnej závierky sa záväzky v cudzej mene prepočítavajú referenčným výmenným 
kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. 
Nadácia ku dňu zostavenia účtovnej závierky o záväzkoch v cudzej mene neúčtovala. 
 
o) časové rozlíšenie na strane pasív - výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa 
vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti               s 
účtovným obdobím. Nadácia účtovala o výnosoch budúcich období z prenájmu HIM. 
 
p) deriváty - nadácia v roku 2009 a ani v roku 2008 o derivátoch neúčtovala. 
 
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - nadácia v roku 2009 a ani v roku 2008 o majetku 
a záväzkoch zabezpečených derivátmi neúčtovala. 
 
s) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu - nadácia v roku 2009 a ani 
v roku 2008 o prenajatom majetku a majetku obstaranom na základe finančného prenájmu neúčtovala.  
 
3. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku  
a dlhodobého nehmotného majetku 
Nadácia v roku 2009 obstarala dlhodobý investičný majetok kúpou z prijatého podielu zaplatenej dane 
za rok 2007 prijatý v roku 2008. Odpisový plán bol zostavený na predpokladanú dobu použitia  
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invalidného vozíka – 4. roky (48 mesiacov) rovnomerne. Odpisovať sa začal v mesiaci zaradenia do 
používania. 
 
Nadácia v roku 2009 a ani v roku 2008 o dlhodobom nehmotnom majetku neúčtovala, preto 
nezostavovala odpisový plán dlhodobý nehmotný majetok.  
 
4. Prehľad o  dotáciách a grantoch poskytnutých účtovnej jednotke na obstaranie dlhodobého 
majetku 
Nadácia v roku 2009 a ani v roku 2008 nezískala žiadne dotácie ani granty na obstaranie dlhodobého 
majetku. 

 
 

III. 
INFORMÁCIE , KTORÉ DOPĹŇAJÚ A VYSVETĽUJÚ ÚDAJE V SÚVAHE 

 
1. Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za účtovné obdobie, 
za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (r. 002 a 009 súvahy) 
 
a) prehľad o pohybe hodnoty dlhodobého majetku podľa zložiek tohto majetku v členení podľa 

položiek súvahy (v EUR) - nadácia počas roka 2009 obstarala DHM: 
Obstarávacia cena v EUR Stav 

k 01.01.2009 
Prírastky Úbytky Oprávky Stav 

k 31.12.2009 
Dlhodobý nehmotný majetok r. 002 - - - - - 
Dlhodobý hmotný majetok r. 009 - 2236 - 325 1911 
Dlhodobý nehmotný a hmotný 
majetok spolu 

- 2236 - 325 1911 

      

 
b) prehľad oprávok k dlhodobému majetku podľa jednotlivých zložiek tohto majetku v členení podľa 

položiek súvahy (v EUR) - nadácia v roku 2009 účtovala o oprávkach k obstaranému DHM: 
Obstarávacia cena v EUR Stav k 01.01.2009 Prírastky  Úbytky Stav k 31.12.2009 
Oprávky k DNM - - - - 
Oprávky k DHM - 325 - 325 
Oprávky spolu - 325 - 325 
     

c) prehľad o dlhodobom majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobom majetku, pri 
ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať – nadácia v roku 2009 a ani v roku 
2008 neúčtovala o takomto majetku. 

 
2. Dlhodobý finančný majetok 
Nadácia v roku 2009 a ani v roku 2008 neúčtovala o dlhodobých finančných investíciách.  
 
3. Opravné položky k pohľadávkam 
Nadácia v roku 2009 neúčtovala o opravných položkách k pohľadávkam. 
 
4. Krátkodobé pohľadávky 
V roku 2009 Nadácia účtovala o pohľadávkach.  
 
Obstarávacia cena v EUR Stav 

k 01.01.2009 
Prírastky Úbytky Oprávky Stav 

k 31.12.2009 
Pohľadávky z obchodného styku - - - - - 
Daňové pohľadávky 
Iné pohľadávky 

- 
0 

- 
16 494 

- 
14 000 

- 
- 

- 
2 494 

Krátkodobé poh ľadávky spolu - 16 494 14 000 - 2 494 
      

 
5. Finančný majetok 
Finančný majetok spoločnosti za rok 2009 tvoria peňažné prostriedky vedené na bežnom účte 
a v pokladni nadácie. 
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Peňažné prostriedky Rok 2009 Rok 2008 

 v EUR v tis. Sk v EUR v tis. Sk 

pokladňa 24 1 83 3 

Bankové účty  71 445 2 152 230 342 6 939 

Spolu 71 469 2 153 230 425 6 942 

 
6. Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia 
Nadácia v roku 2009 a ani v roku 2008 neúčtovala o významných nákladoch a príjmoch budúcich 
období. 
 
7. Prehľad o opravných položkách k jednotlivým druhom majetku 
Nadácia v roku 2009 a ani v roku 2008 neúčtovala o opravných položkách k jednotlivým druhom 
majetku. 
 
8.  Opis a výška zmien vlastných zdrojom krytia stálych a obežných aktív  
a) opis základného imania – výška nadačného imania:  
Zakladatelia Podiel na ZI  rok 2009 Podiel na ZI  rok 2008 

v EUR v % v € v % 
Železiarne Podbrezová a. s.  6 638 100 6 639 100 
Základné imanie spolu 6 638 100 6 639 100 

Jediným zakladateľom Nadácie Železiarne Podbrezová je spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s., 
Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová s výškou peňažného vkladu do základného imania 200 tis. Sk. 
V súlade so zákonom č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej rebublike a s Vyhláškou 
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 246/2008 Z. z. o pravidlách a postupoch pri 
premene menovitej hodnoty vkladov do imania  
 
a menovitej hodnoty základných imaní zo slovenskej meny na eurá bolo Správnou radou nadácie 
rozhodnuté, že základné imanie nadácie sa zo slovenskej meny na menu euro zaokrúhli nadol na celé 
euro tak, že výška nadačného imania bude 6 638,- €. 
 
b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka 
Fondy Stav k 01.01.2009 v € Prírastky 

v € 
Úbytky 
v € 

Stav k 31.12.2009 v 
€ 

Peňažné fondy 788 €/36 tis. Sk 2000 € 386 € 2 402 € 
Fondy spolu 788 2000 386 2 402 

 
Nadácia v roku 2009 účtovala na účte 412 – Peňažné fondy tvorené podľa osob. predpisu. V roku 
2009 sme z účtu 412 zúčtovali do výnosov hodnotu nákladu súvisiaceho s poskytnutím stravy na akcii 
pre ZŠ Horehronia a preplatenie materiálu súvisiaceho s montážou zábradlia na obytnom dome 
v Brezne. V roku 2009 sme preúčtovali v prospech fondu nevyčerpaný dar od spoločnosti Eurel 
Hermes Servis, ktorý bol poskytnutý na  podporu verejnoprospešných cieľov nadácie v zmysle 
nadačnej listiny.  
 
c) údaje o rozdelení zisku alebo vysporiadaní straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach - 
nadácia v roku 2008 vykázala stratu vo výške 3,99 € (120,07 Sk).   Správna rada dňa  12.05.2009 
rozhodla o vysporiadaní straty vykázanej v minulom účtovnom období preúčtovaním straty na účet 
428 001 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
 
9. Opis a výška cudzích zdrojov  
a)  údaje o jednotlivých druhoch rezerv - v priebehu roka 2009 nadácia tvorila rezervu na audit, 

uloženie do zbierky listín a potvrdenie bankových informácii pre potreby auditu. Rezervy budú 
zúčtovaná v roku 2010. 

Rezervy Stav 
k 01.01.2009 v € 

Tvorba 
v € 

Zníženie  
v € 

Zrušenie 
v € 

Stav k 31.12.09 
v € 

Krátkodobé rezervy 1 119 1 189 1 119 - 1 189 

Rezervy spolu 1 119 1 189 1 119 - 1 189 
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b)  údaje o záväzkoch,  iných záväzkoch a ostatných záväzkoch 
Záväzky Stav k 01.01.2009 Tvorba Zníženie  Stav k 3 1.12.2009 

Dodávatelia 
Iné záväzky 

505 
266 

8 551 
272 838 

8 739 
273 104 

317 
 0 

Rezervy spolu 771 281 389 281 843 317 

 

c)  prehľad o výške záväzkov do lehoty a po lehote splatnosti 
 

Položka 
Záväzky z roku 2009 splatnos ť Záväzky z roku 2008 splatnos ť 

do lehoty do 360 dní 
po lehote 

nad 360 
dní po 
lehote 

do lehoty do 360 dní 
po lehote 

nad 360 
dní po 
lehote 

Záväzky z obchodného styku 317 - - - - - 
Iné záväzky 0 - - - - - 
Spolu k 31.12.2008 317 - - - - - 
Záväzky z obchodného styku spolu 317 

 
d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa jednotlivých položiek 

súvahy do jedného roka vrátane, od jedného roka do piatich rokov vrátane a viac ako päť rokov: 
záväzky  k 31. 12. 2009 v € k 31. 12. 2008 v € 

Záväzky v lehote splatnosti 317 771 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 0 0 

SPOLU KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY 317 771 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov 0 0 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov 0 0 

SPOLU DLHODOBÉ ZÁVÄZKY 0 0 

 
e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu - nadácia v roku 2009 a ani v roku 2008 netvorila sociálny 

fond, keďže nezamestnáva žiadnych zamestnancov. 
 
f) prehľad o bankových úveroch - nadácia v roku 2009 a ani v roku 2008 neprijala a ani nežiadala o 

bankový úver, pôžičku a návratné finančné výpomoci.  
 
g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období -nadácia v roku 
2009 ani v roku 2008 neúčtovala o výdavkoch budúcich období. 
 
10. Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období 
a)  zostatková hodnota bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku -  nadácia v roku 2009 

nenadobudla majetok bezodplatne. 
 

b) zostatková hodnota dlhodobého majetku obstaraného z dotácie - nadácia v roku 2009 neobstarala 
majetok z dotácie. 

 

c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu - nadácia v roku 2009 ani v roku 2008 neúčtovala 
o dotácii ani o grante. 

 

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane 

 
Stav ú čtov na stane pasív  k 31. 12. 2009 k 31. 12. 2008 

  v € v € 

Výnosy budúcich období (384) 72 747 228 444 

SPOLU KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY 72 747 228 444 

 
Nadácia v roku 2009 (za rok 2008) prijala z podielu 2% zaplatenej dane z príjmov celkovo čiastku 
104 339,21 €. Tieto peňažné prostriedky môže použiť v priebehu roka 2009 a do konca roka 2010.  
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Nadácia v roku 2009 použila z podielu 2% zaplatenej dane z príjmov za rok 2008 celkovo čiastku 
31 592,46 € Sk. Rozdiel medzi celkovo prijatou čiastkou z podielu 2% zaplatenej dane z príjmov 
a sumou použitého podielu 2% zaplatenej dane z príjmov za rok 2008 je nespotrebovaná časť prijatých 
2% zaplatenej dane z príjmov, ktorá musí byť použitá do 31.12.2010. Tento rozdiel nadácia 
k 31.12.2009 preúčtovala na účet 384 – Výnosy budúcich období. 
 
Prijaté 2% dane z príjmov v roku 2009:    104 339,21 € 
Použité 2% dane z príjmov v roku 2008:   - 31 592,46 € 
Nepoužitá časť 2% dane z príjmov - účet 384:     72 746,75 € 
 
e) zostatková hodnota dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane -nadácia 

v priebehu roka 2009 obstarala DHM z podielu zaplatenej dane vo výške 2 235,54 €. Zostatková 
hodnota majetku  k 31.12.2009 je 1 910,62 €. 
 

IV. 
INFORMÁCIE , KTORÉ DOPĹŇAJÚ A VYSVETĽUJÚ ÚDAJE VO VÝKAZE ZISKOV A  STRÁT 

 
1. Prehľad o tržbách za vlastné výkony a tovar 
Nadácia v roku 2009 a ani v roku 2008 neúčtovala o tržbách za vlastné výkony a tovar. 
 
2. Opis a vyčíslenie hodnoty významných zložiek prijatých darov, osobitných výnosov 
a zákonných poplatkov 

  2009 v €  2008 v € 
Prijaté príspevky od iných organizácií 14 000 - 
Prijaté príspevky od fyzických osôb - - 
Príspevky z podielu zaplatenej dane               
Vrátenie daru z roku 2007           

260 036 
- 

241 378 
3 319 

Spolu 274 036 244 697 

Nadácia v roku 2009  prijala dary od: 
BDR spol. s. r. o., Banská Bystrica     6 000,- € 
KURTA, spol. s. r. o., Banská Bystrica     6 000,- € 
Euler Hermes Servis, s. r. o., Bratislava     2 000,- € 
Spolu prijaté dary v roku 2009:             14 000,- € 
 
Z nespotrebovaných prijatých príspevkov od účtovných jednotiek a fyzických osôb, ktoré boli 
účtované na účte 412 – Peňažné fondy podľa osob. predpisu, bolo v roku 2009 spotrebovaných 
a zároveň preúčtovaných do výnosov  celkovo 386,14 €.  
Darovacou zmluvou č. 03/2009 sme od spoločnosti Euler Hermes Servis, s. r. o., Bratislava dostali 
finančné prostriedky vo výške 2 000,- €. Dar môže byť použitý na podporu verejnoprospešného účelu 
v zmysle nadačnej listiny. Do konca roku 2009 uvedené prostriedky neboli vyčerpané a preto sme ich 
preúčtovali v prospech účtu 412 – Peňažné fondy. Predpoklad čerpania je v roku 2010. 
V roku 2009 (za rok 2008) nadácia prijala z podielu 2% zaplatenej dane z príjmov celkovo                                    
čiastku 104 339,21 €. Tieto peňažné prostriedky môžu byť použité v priebehu roka 2009 a 2010. 
V roku 2009 sme použili  31 592,46€ a nepoužitý podiel 2% zaplatenej dane z príjmov bol 
preúčtovaný na účet 384 – Výnosy budúcich období. 
Podiel 2% zaplatenej dane z príjmov prijatý v roku 2008 bol použitý do konca roka 2009 v plnej výške  
celkovo 228 443,57 €. 
 
 
3. Opis a vyčíslenie hodnoty  významných zložiek  iných ostatných  výnosov 
V roku 2009 sme neúčtovali o iných významných položkách ostatných výnosov. 
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4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov 
V roku 2009 sme účtovali o finančných výnosoch na účte 644 – Úroky v celkovej výške 406,61 €.  
 
 
5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov 

 Náklady  2009 v € 2008 v € 
Náklady na audit, poštovné služby, poradenské služby, ostatné služby 
Kancelárske potreby, materiál 

1918 
 

1 716 
125 

Kolky a súdne poplatky 3 148 

Iné ostatné náklady 158 137 

Odpis DHM 325  

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám                            259 614 160 744 

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 10 818 7  918 

Daň z príjmov z bežnej činnosti 77 109 

Spolu 272 913 170 898 

 
Nadácia v rámci účelu, na ktorý bola zriadená darovala v priebehu roka 2009 do jednotlivých oblastí nasledovné čiastky (v €): 
- oblasť vzdelávania      150 988 
- oblasť zdravotníctva        31 000 
- oblasť sociálnej sféry               6 772 
- oblasť kultúry         31 605 
- oblasť športu         50 067 
SPOLU        270 432 

 
6. Opis a suma významných položiek finančných nákladov 

 Finan čné náklady  2009 v € 2008 v € 

Bankové poplatky                         158 137 

Spolu 158 137 

 

7. Vymedzenie a sumy nákladov za účtovné obdobie  
a)  overenie účtovnej závierky za rok 2009– náklady na audit boli naúčtované cez rezervy do nákladov 
vo výške  1 107 €. 
b)  iné uisťovacie služby – v roku 2009 sme neúčtovali o iných uisťovacích službách. 

c)  daňové poradenstvo  - v roku 2009 sme neúčtovali o daňovom poradenstve. 

d) iné súvisiace služby poskytované audítorom – v roku 2009 sme neúčtovali o iných súvisiacich 
službách poskytovaných audítorom. 

V. 
OPIS ÚDAJOV NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH 

Nadácia v roku 2009 a ani v roku 2008 neúčtovala na podsúvahových účtoch.  
VI. 

INÉ AKTÍVA A  INÉ PASÍVA  
1. Opis a hodnota budúcich možných peňažných záväzkov a budúcich možných nepeňažných 
záväzkov, ktoré sa nevykazujú  v súvahe  
a) záväzky vyplývajúce z ručenia – nadácia v roku 2009 a ani v roku 2008 nebola ručiteľom žiadnemu 
subjektu. 
b) záväzky alebo právo  vyplývajúce zo súdnych sporov – nadácia v roku 2009 a ani v roku 2008 
neviedla žiadny súdny spor, ani nebol voči nej žiadny súdny spor vedený. 
c) záväzky  alebo právo vyplývajúce z poskytnutých záruk – nadácia v roku 2009 a ani v roku 2008 
neposkytla žiadne záruky a ani jej neboli žiadne záruky poskytnuté. 
d) záväzky alebo právo vyplývajúce zo  všeobecne záväzných právnych predpisov – nadácia v roku 
2009 a ani v roku 2008 nemala žiadne záväzky ani práva vyplývajúce zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 
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e) záväzky vyplývajúce zo zmlúv o podriadenom záväzku podľa § 408a Obchodného zákonníka – 
nadácia v roku 2009 a ani v roku 2008 nemala záväzky vyplývajúce zo zmlúv o podriadenom záväzku 
podľa vyššie uvedeného paragrafu Obchodného zákonníka. 
f) záväzky vyplývajúce z ručenia aj za iné subjekty – nadácia v roku 2009 a ani v roku 2008 nemala 
žiadne záväzky vyplývajúce z ručenia aj za iné subjekty. 
 
2. Opis významných položiek ostatných finančných práv alebo finančných povinnosti, ktoré sa 
nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe  
a) budúce právo alebo budúca povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných 

derivátov – nadácia v roku 2009 a ani v roku 2008 nemala žiadne takéto právo ani povinnosť. 
b) budúce právo alebo budúca povinnosť z opčných obchodov - nadácia v roku 2009 a ani v roku 2008 

nemala žiadne takéto právo ani povinnosť. 
c) budúce právo alebo budúca povinnosť, zákonná alebo zmluvná, odobrať určité produkty alebo 

služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv - nadácia v roku 2009 a ani v roku 
2008 nemala žiadne takéto právo ani povinnosť. 

d) budúce právo alebo budúca povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, 
koncesionárskych, licenčných  zmlúv a podobne - nadácia v roku 2009 a ani v roku 2008 nemala 
žiadne takéto právo ani povinnosť. 

e) budúce právo alebo  budúca povinnosť zo zmluvy o kúpe prenajatej veci - nadácia v roku 2009 a ani 
v roku 2008 nemala žiadne takéto právo ani povinnosť. 

f) povinnosť preinvestovať prostriedky získané oslobodením od dane z príjmov - nadácia v roku 2009 
a ani v roku 2008 nemala žiadnu takúto povinnosť. 

g) iné povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov - nadácia v roku 2009 a ani 
v roku 2008 nemala žiadne iné povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

 
3. Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vlastníctve účtovnej 
jednotky 
Nadácia v roku 2009 a ani v roku 2008 nevlastnila žiadne nehnuteľné kultúrne pamiatky. 
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Príloha č. 3 Súvaha  k 31.12.2009 
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Príloha č. 4 Výkaz ziskov a strát k 31.12.2009 
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