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1)     Príhovor predsedu správnej rady 
 
 

Vážené dámy, vážení páni, 

 

 rok 2010 je pre Nadáciu Železiarne Podbrezová 10. jubilejným rokom. Som rád, že 

s hrdosťou môžem zhodnotiť, že sme každý rok počas našej existencie napĺňali prvotnú 

myšlienku, ktorá nás viedla k založeniu nadácie. 

 Nadácia Železiarne Podbrezová bola založená hlavne za účelom pomoci našim 

zamestnancom. I napriek tomu sme sa snažili pomôcť  ľuďom a organizáciám z celého 

Slovenska. Od vzniku nadácie sa nám podarilo prerozdeliť vo forme finančného alebo 

vecného daru, tím ktorí to najviac potrebovali neuveriteľných cca 1 725 000,- €. Našu 

pomoc sme smerovali do všetkých oblastí za účelom ktorých sme zriadili nadáciu a to 

rovným  dielom do oblastí školstva, zdravotníctva, sociálnej sféry, kultúry a športu. 

 Pri tejto príležitosti chcem vyjadriť veľké POĎAKOVANIE všetkým 

podnikateľským subjektom i fyzickým osobám, ktoré nám prispeli na činnosť, alebo 

poukázali 2% svojich daní našej organizácii, čím nám umožnili vyčarovať úsmev prípadne 

zmierniť bolesť na  tvárach obdarovaných. Moja vďaka patrí i ľuďom, ktorí prispeli 

svojou dobrovoľnou prácou bez nároku na odmenu a to rovnako členom správnej 

a dozornej rady, správcom nadácie i ostatným dobrovoľníkom. 

 I v roku 2010 sme svoju pomoc smerovali tam kde to bolo potrebné: školám, 

zdravotníckym zariadeniam, organizáciám a záujmovým združeniam na podporu kultúry 

a športu, venovali sme časť prostriedkov obciam postihnutým povodňami. Veľkú časť 

darov sme prerozdelili medzi jednotlivcov v hmotnej núdzi. Celkovo sa nám za rok 2010 

podarilo prerozdeliť čiastku 114 392,98 €.  

Verím, že činnosť nadácie bude pokračovať i v roku 2011 a naďalej budeme môcť 

pomáhať tím, ktorí to najviac potrebujú a o pomoc nás požiadajú. 

Posledné slová sú slová vďaky všetkým, ktorí sa podieľali na činnosti nadácie či už 

ako darcovia alebo dobrovoľníci. 

 

               Ď A K U J E M E !!!!!!!!! 

 
 

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,- € 
 
Orgány nadácie:    

� štatutárny orgán: správca 
� správna rada 
� dozorná rada 

Štatutárny orgán:  
� Ing. Soňa Máziková  správca 

 
Členovia správnej rady: 

� Ing. Vladimír Soták  predseda 
� Ing. Marián Kurčík  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 2010 bol 10 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. 
 
 Dňa 23.2.2010 zasadali členovia  správnej rady z dôvodu voľby člena Dozornej rady - 
uplynutia funkčného obdobia. Správna rada opätovne zvolila na nasledujúce 3-ročné obdobie 
za člena dozornej rady Ing. Máriu Niklovú. 
  
 Na zasadnutí správnej rady, ktoré sa konalo dňa 19. apríla 2010, bola správna rada 
oboznámená s výsledkom auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2009. Výsledky auditu boli 
prijaté bez výhrad. 
  

Účtovná závierka za rok 2009 bola schválená správnou radou na jej treťom zasadnutí 
dňa 17. mája 2010. 
  

3. decembra zasadala správna rada vo veci oboznámenia sa s výškou predpokladaných 
výdavkov na správu nadácie pre rok 2011. Správna rada schválila výšku nákladov maximálne 
do 15% z celkových ročných nákladov nadácie. 

 
 Posledné zasadanie správnej rady v roku 2010 sa konalo dňa 15. decembra 2010 kde 
na programe bolo schválenie rozpočtu nadácie pre rok 2011, ktorý predložila správkyňa 
nadácie. Rozpočet bol schválený.  
 
 Nadácia Železiarne Podbrezová v priebehu roku 2010 nezaložila žiadny nadačný fond. 
 
 V roku 2010 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 31.12.2010. 

Tab. č. 1: Súvaha Nadácie Železiarne Podbrezová za rok 2010 

Súvaha Nadácie Železiarne Podbrezová rok 2010 
            

  Aktíva    

  Stav aktív v € k 31.12.2010 31.12.2009   
  Dlhodobý nehmotný majetok 0 0   
  Dlhodobý hmotný majetok 1 352 1 911   
  Dlhodobý finan čný majetok 0 0   
  Zásoby 8 633 0   
  Dlhodobé poh ľadávky 0 0   
  Krátkodobé poh ľadávky 0 2 494   
  Finan čné účty 20 036 71 469   
    pokladnica 42 24   
    bankové účty 19 994 71 445   
  Časové rozlíšenie 1 1   

  Majetok spolu 30 022 75 875   

            

  Pasíva    

  Stav pasív v € k 31.12.2010 31.12.2009   
  Imanie a pe ňažné fondy 22 116 9 040   
    základné imanie 6 638 6 638   
    peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu 15 478 2 402   
  Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov -7 418 - 7 334   
  Výsledok hospodárenia za ú čtovné obdobie 0  -84   
  Rezervy 1 197 1 189   
    krátkodobé rezervy 1 197 1 189   
  Dlhodobé záväzky 0 0   
  Krátkodobé záväzky 14 127 317   
    záväzky z obchodného styku 14 127 317   
  Bankové výpomoci 0 0   
  Časové rozlíšenie 0 72 747   
    výnosy budúcich období 0  72 747   

  Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu 30 022 75 875   

            

Hodnotu aktív nadácie k 31.12.2010 tvoria: dlhodobý hmotný majetok, zásoby (rúry – 
dar pre obce postihnuté povodňami) a finančné prostriedky uložené v pokladni a na bežnom 
účte vedenom v SLSP a. s., pobočka Podbrezová. 

V základnom imaní spoločnosti počas rok 2010 nenastali žiadne zmeny oproti roku 
2009. Počas roka 2010 sme peňažné fondy nadácie čerpali v celkovej hodnote 2 401,67 €. 
Prostriedky boli použité na úhradu nákladov spojených s podporou športu na ZŠ Horehronia 
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a zakúpenie vecného daru (oceľové rúry) pre obce, ktoré boli v roku 2010 postihnuté 
povodňami. Fondy sme tvorili z nevyčerpaného daru prijatého od zakladateľa nadácie firmy 
ŽP a. s. vo výške 15 477,74 €. Rok 2010 ukončila nadácia s nulovým výsledkom 
hospodárenia. K 31.12.2010 evidujeme záväzky z obchodného styku vo výške 14 127 € 
a vytvorenú rezervu na audit a na poplatky spojené s uverejnením výročnej správy v celkovej 
výške 1 197 €. 

Tab. č. 2 Výkaz ziskov a strát Nadácie Železiarne Podbrezová za rok 2010 

Výkaz ziskov a strát Nadácia Železiarne Podbrezová rok 2010 
  

            

  Náklady    

  Stav nákladov v € k 31.12.2010 31.12.2009   
  Spotreba materiálu 0 0   
  Ostatné služby 1 814 1 918   
  Ostatné dane a poplatky 0 3   
  Iné ostatné náklady 155 158   
  Odpisy dlhod. hmotného a nehmotného majetku 559 325   
  Poskytnuté príspevky iným ú čtovným jednotkám 105 746 259 614   
  Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 8 647 10 818   

  Náklady spolu 116 921 272 836   

            

  Výnosy    

  Stav výnosov v € k 31.12.2009  31.12.2009   
  Úroky 79 406   
  Výnosy z nájmu majetku 1 1   
  Prijaté príspevky od iných organizácií 21 924  12 386   
  Príspevky z podielu zaplatenej dane 94 932  260 036   

  Výnosy spolu 116 936  272 829   

            

  Výsledok hospodárenia    

  Výsledok hospodárenia v € k 31.12.2009  31.12.2009   
  Výsledok hospodárenia pred zdanením 15  -7   
  Daň z príjmu 15 77   
  Výsledok hospodárenia po zdanení 0  –84   

  Výsledok hospodárenia za rok 0 -84   

            

 Výnosy Nadácie Železiarne Podbrezová v roku 2010 dosiahli sumu 116 936 € čo 
predstavuje výrazné zníženie oproti roku  2009.  Podstatnú časť výnosov i v tomto roku  
tvorili príspevky z podielu zaplatenej dane a prijaté príspevky od iných organizácií. 

 Náklady nadácie v roku 2010 dosiahli výšku 116 921 €. Ako aj po iné roky podstatnú 
časť nákladov tvoria príspevky iným právnickým osobám, fyzickým osobám a náklady na 
správu nadácie (audit, poradenské služby, poštovné, kan. potreby, správne poplatky a dane). 
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 Ďalšie náležitosti ročnej účtovnej uzávierky (Poznámky za rok 2010 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 2010 mala nasledovné výnosy: 
 
 
Tab. č. 3: Prehľad výnosov Nadácie Železiarne Podbrezová za rok 2009 a rok 2010 

Preh ľad výnosov Nadácie Železiarne Podbrezová za rok 200 9 a 2010 
  rok 2009 rok 2010 
zdoj / pôvod suma v € % suma v € % 
podiel zaplatenej dane    260 036,00 €  95,31%     94 932,00 €  81,18% 

darcovia PO     12 386,00 €  4,54%     21 924,00 €  18,75% 
prenájom majetku             1,00 €  0,00%             1,00 €  0,00% 
iné príjmy          406,00 €  0,15%            79,00 €  0,07% 
spolu:    272 829,00 €  100,00%    116 936,00 €  100,00% 

 
 

Nadácia Železiarne Podbrezová v roku 2010 získala dary vo výške presahujúcej 331 €: 
 - Euler Hermes Servis, s. r. o., Bratislava  2 000,- € 
 - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. 
  Bratislava               10 000,- € 
 - EXIMBANKA SR, Bratislava   3 000,- € 
 - Železiarne Podbrezová a.s., Podbrezová           20 000,- € 
  Spolu prijaté dary v roku 2010:                      35 000,- € 

 
 
 
 

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 2010 boli náklady nadácie vo výšky 116 937 € v členení: 
 
Tab. č. 4: Prehľad nákladov Nadácie Železiarne Podbrezová za rok 2009 a rok 2010 

Preh ľad nákladov Nadácie Železiarne Podbrezová za rok 20 09 a rok 2010 
  rok 2009 rok 2010 
druh nákladu suma v €  % suma v €  % 
služby       1 917,81 €  0,70%       1 814,51 €  1,55% 
ostatné dane a poplatky             3,00 €  0,00%                 -   €  0,00% 
iné ostatné náklady          157,78 €  0,06%          154,81 €  0,13% 
odpisy          324,92 €  0,12%          558,84 €  0,48% 
poskytnuté príspevky iný ÚJ    259 614,20 €  95,13%    105 745,68 €  90,43% 
poskytnuté príspevky fyz.osobám     10 818,26 €  3,96%       8 647,30 €  7,39% 
dan z príjmu            77,19 €  0,03%            14,92 €  0,01% 
spolu:    272 913,16 €  100,00%    116 936,06 €  100,00% 

 
 

 Do jednotlivých oblastí Nadácia Železiarne Podbrezová prispela v roku 2010 v rámci 
svojho verejnoprospešného účelu nasledovne: 
 
Tab. č. 5: Objem prostriedkov smerovaných do jednotlivých oblastí v roku 2009 a 2010 

Preh ľad poskytnutých prostriedkov verejnoprospešný ú čel v roku 2009 a 2010 po 
oblastiach 

  rok 2009 rok 2010 
verejnoprospešný ú čel suma %  suma  % 
školstvo    150 987,79 €  55,83%     29 734,56 €  25,99% 
zdravotníctvo     31 000,00 €  11,46%       5 696,00 €  4,98% 
sociálna sféra       6 772,37 €  2,50%     27 812,42 €  24,31% 
kultúra     31 605,54 €  11,69%     28 950,00 €  25,31% 
šport     50 066,76 €  18,51%     22 200,00 €  19,41% 
spolu    270 432,46 €  100,00%    114 392,98 €  100,00% 

 
Graf. č. 1: Objem prostriedkov smerovaných do jednotlivých oblastí v roku 2010 v % 

Prehľad poskytnutých prostriedkov na verejnoprospešný ú čel v 
roku 2010

25,99%

4,98%

24,31%

25,31%

19,41%

školstvo zdravotníctvo sociálna sféra kultúra šport
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7) Zoznam obdarovaných fyzických 
i právnických osôb z 2% dane v roku 2010 

 
 Nadácia Železiarne Podbrezová v roku 2010 v rámci svojho verejnoprospešného účelu 
poskytla prostriedky z 2 % dane vo výške 94 932,32 €  /2% dane prijaté v roku 2009           
72 746,75  €  a v roku 2010   22 185,57 €/ týmto fyzickým a právnickým osobám: 
 

- podpora vzdelávania –  i tento rok 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. Ďalší rok sme prispeli na 
tradičnú slávnosť  „Šachťák“ pre Hutnícku fakultu Technickej univerzity v Košiciach i na 
ceny do súťaže v rámci konania Študentskej vedeckej odbornej konferencie Metalurgia 2010. 
Základnej škole v Podbrezovej sme finančne vypomohli pri realizácii výletu pre žiakov školy. 
Podporili sme skvalitnenie výučby žiakov finančným darom na zakúpenie bežeckého pásu, 
veslárskeho trenažéra i výpočtovej techniky. 

 
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 2010 
Žiadate ľ Mesto Suma 
Technická univerzita v Košiciach Košice           330,00 € 
Základná škola Podbrezová Podbrezová           150,00 € 
Rodičovské združenie HRON Beňuš           100,00 € 
Základná škola s materskou školou Brezno           100,00 € 
Základná škola s materskou školou Brezno           100,00 € 
Základná škola s materskou školou K. Rapoša Brezno           100,00 € 
OZ - Rodičovské združenie pri ZŠ Jánošovka Čierny Balog           100,00 € 
Združenie rodičov a priateľov školy pri ZŠ Heľpa Heľpa           100,00 € 
Základná škola s materskou školou Lom nad Rimavicou Lom nad Rimavicou           100,00 € 
ZŠ Podbrezová Podbrezová           100,00 € 
Rodičovské združenie rodičov pri ZŠ Pohorelá Pohorelá           100,00 € 
Základná škola Pohronská Polhora           100,00 € 
Základná škola Polomka Polomka           100,00 € 
Základná škola Šumiac Šumiac           100,00 € 
Rodičovské združenie pri ZŠ Telgárt           100,00 € 
Združenie rodičov pri ZŠ Valaská Valaská           100,00 € 
Základná škola s materskou školou Závadka n/Hronom Závadka nad Hronom           100,00 € 
Základná škola Bacúch Beňuš           100,00 € 
Základná škola s materskou Dolná Lehota           100,00 € 
RR pri ZŠ Horná Lehota Horná Lehota           100,00 € 
Základná škola v Jasení Jasenie           100,00 € 
Základná škola J.A. Komenského Revúca            100,00 € 
Základná škola s materskou školou Brezno           500,00 € 
Základná škola s materskou školou K. Rapoša Brezno           330,00 € 
ZŠ Podbrezová Podbrezová           230,00 € 
Základná škola Šumiac Šumiac           165,00 € 
Súkromné gymnázium ŽP Podbrezová        2 950,00 € 
Technická univerzita v Košiciach Košice           250,00 € 
Súkromné gymnázium ŽP Podbrezová       16 544,00 € 
Súkromné gymnázium ŽP Podbrezová        1 412,54 € 
Súkromné gymnázium ŽP Podbrezová        1 377,98 € 
Spolu         26 239,52 €  
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- podpora zdravotníctva – Národnému rehabilitačnému centru Kováčová sme 
darovali finančný dar na vydanie knižnej publikácie „Ako ďalej po poranení miechy“. 
Finančne sme sa podieľali na úhrade nákupu digitálnej diagnostickej techniky. 
 
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 2010 
Žiadate ľ Mesto Suma 
Národné rehabilitačné centrum Kováčová Kováčová        1 000,00 € 
Centrum prevencie rakoviny, s. r. o. Martin        3 500,00 € 
Spolu          4 500,00 € 

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

venovali jednotlivcom na zmiernenie zlej finančnej a ekonomickej situácie spôsobenej 
prevažne chorobou, nezamestnanosťou, tragickými udalosťami a inými vplyvmi. Prispeli sme 
finančne na zakúpenie bicykla HANDBIKE, auta, nadácia zakúpila zdvíhacie zariadenie – 
pásový schodolez čím pomohla ľudom s telesným postihnutím. Finančné prostriedky sme 
darovali i na zlepšenie kultúrno-spoločenského života dôchodcov z obce Podbrezová. 

 
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 2010 
Žiadate ľ Mesto Suma 
René Mižič Prakovce           647,30 € 
Peter Babka Brezno           250,00 € 
Margita Hudecová Podbrezová           100,00 € 
Katarína Koštiaľová Brezno           250,00 € 
Miroslav Kubíni Brezno           250,00 € 
Anna Sojaková Brezno           350,00 € 
Anna Kňazíková Brezno           300,00 € 
Mária Belková Brezno           300,00 € 
Eva Hubertová Brezno           400,00 € 
Lívia Kánová Brezno           200,00 € 
Mária Kováčiková Čierny Balog           300,00 € 
Jaroslava Gajdošová Podbrezová           900,00 € 
Jednota dôchodcov Slovenska ZO Podbrezová Podbrezová           100,00 € 
Ján Berčík Čierny Balog           350,00 € 
Obec Zálaba Zálaba           704,48 € 
Obec Kochanovce Humenné        1 279,02 € 
Obec Nižná Myšľa Nižná Myšľa        3 512,00 € 
Anna Srnková Brezno           300,00 € 
Blanka Vraniaková Pohronská Polhora           150,00 € 
Martin Fillo Brezno           500,00 € 
Ľuba Vetráková Hronec           300,00 € 
Soňa Medveďová Brezno           300,00 € 
Ján Kurtík Brezno           300,00 € 
Peter Rudnaj Podbrezová           100,00 € 
Ľubomír Nezbeda Valaská           300,00 € 
Nina Auxtová Hronec           300,00 € 
Ing. Gabriela Pastorková Brezno           300,00 € 
Spolu       13 042,80 € 

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

Dychová hudba ŽP. Finančne sme sa podieľali na usporiadaní autorskej výstavy fotografií p. 
Nociarovej. Prispeli sme na oslavu 50. výročia založenia Základnej umeleckej školy v Brezne, 
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ďalej na 11. ročník Jarnej slávnosti sv. Juraja v obci Podbrezová i na 6. ročník akcie pre deti 
pod názvom „Privolajme prázdniny“ v obci Podbrezová. Časť finančných prostriedkov sme 
darovali deťom tanečného klubu v Podbrezovej na účasť na tanečných súťažiach. Finančne 
sme prispeli na vyhotovenie pamätnej bronzovej tabule s reliéfom prof. MUDr. Jaroslava 
Simana, PhD..  

 
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 2010  
 Žiadate ľ   Mesto   Suma  
Anna Nociarová Hronec           700,00 € 
Združenie rodičov pri Základnej umeleckej škole Brezno           200,00 € 
Dychová hudba Železiarne Podbrezová Podbrezová       27 000,00 € 
Obec Podbrezová Podbrezová           200,00 € 
Kulturologická spoločnosť Nitra           400,00 € 
OZ Podbrezovské slniečko Podbrezová           150,00 € 
Erika Vlčková Podbrezová           300,00 € 
 Spolu        28 950,00 € 

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

financovaní projektu zameraného na rozvoj detí prostredníctvom futbalu. Finančne sme 
prispeli na pokrytie výdajov spojených so športovou prípravou pána Bellu. 

 
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 2010 
Žiadate ľ Mesto Suma 
TJ ŽP ŠPORT Podbrezová Podbrezová       22 000,00 € 
Bc. Peter Bella Podbrezová           200,00 € 
Spolu       22 200,00 € 

 
 
Graf. č. 2: Prehľad  poskytnutých  prostriedkov  z   2%  dane  v roku  2010 do jednotlivých oblastí 

Prehľad poskytnutých prostriedkov z 2% dane 

4,74%

27,64%

23,39%13,74%

30,50%

oblasť zdravotníctva oblasť vzdelávania oblasť športu

oblasť sociálna oblasť kultúry
 

 
 
V Podbrezovej, dňa 09.05.2011 
 
 
Schválil: Ing. Soňa Máziková, správkyňa nadácie 
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Príloha č. 1 Správa nezávislého audítora za rok 2010 
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Príloha č. 2 Poznámky k 31.12.2010 

POZNÁMKY 
k 31.12.2010 

 

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 2010 a ani v roku 2009 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 
Počas roka 2010 nenastali žiadne zmeny v účtovných zásadách a metódach. 
 
2. Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v nasledovnom členení 
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – nadácia v roku 2010 a ani v roku 2009 o dlhodobom 
nehmotnom majetku obstaranom kúpou neúčtovala. 
 
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou – nadácia v roku 2010 a ani v roku 2009 
o dlhodobom nehmotnom majetku obstaranom vlastnou činnosťou neúčtovala. 
 
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom – nadácia v roku 2010 a ani v roku 2009 
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 
2010 neobstarala dlhodobý majetok kúpou, ale účtovala o  Mechanickom invalidnom vozíku EASY 
300, ktorý bol zakúpený v roku 2009 a používa sa na prenájom. 
 
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - nadácia v roku 2010 a ani v roku 2009 
o dlhodobom hmotnom majetku obstaranom vlastnou činnosťou neúčtovala. 
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f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom - nadácia v roku 2010 a ani v roku 2009 
o dlhodobom hmotnom majetku obstaranom iným spôsobom neúčtovala. 
 
g) dlhodobé finančné investície - nadácia v roku 2010 a ani v roku 2009 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 2010 účtovala o nakúpených zásobách – oceľové rúry, ktoré boli zakúpené za účelom 
darovania obciam, ktoré boli postihnuté v roku 2010 povodňami. 
 
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou - nadácia v roku 2010 a ani v roku 2009 o zásobách 
obstaraných vlastnou činnosťou neúčtovala. 
 
j) zásoby obstarané iným spôsobom – nadácia v roku 2010 a ani v roku 2009 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 2010 a ani v roku 2009 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 2010 a ani v roku 2009 o derivátoch neúčtovala. 
 
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - nadácia v roku 2010 a ani v roku 2009 o majetku 
a záväzkoch zabezpečených derivátmi neúčtovala. 
 
s) prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu - nadácia v roku 2010 a ani 
v roku 2009 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 
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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  
invalidného vozíka – 4. roky (48 mesiacov) rovnomerne. Odpisovať sa začal v mesiaci zaradenia do 
používania. 
 
Nadácia v roku 2010 a ani v roku 2009 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 2010 a ani v roku 2009 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 v priebehu roku 2010 účtovala o DHM – invalidný vozík 
obstaraný kúpou v roku 2009: 

Obstarávacia cena v EUR Stav 
k 01.01.2010 

Prírastky Úbytky Oprávky Stav 
k 31.12.2010 

Dlhodobý nehmotný majetok r. 002 - - - - - 
Dlhodobý hmotný majetok r. 009 2 236 - - 884 1 352 
Dlhodobý nehmotný a hmotný 
majetok spolu 

2 236 - - 884 1 352 

      

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

položiek súvahy (v EUR) - nadácia v roku 2010 účtovala o oprávkach k obstaranému DHM: 
Obstarávacia cena v EUR Stav k 01.01.2010 Prírastky  Úbytky Stav k 31.12.2010 
Oprávky k DNM - - - - 
Oprávky k DHM 325 559 - 884 
Oprávky spolu 325 559 - 884 
     

 
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 2010 a ani v roku 
2009 neúčtovala o takomto majetku. 

 
2. Dlhodobý finančný majetok 
Nadácia v roku 2010 a ani v roku 2009 neúčtovala o dlhodobých finančných investíciách.  
 
3. Zásoby 
Nadácia v roku 2010 účtovala o nakúpených zásobách – oceľové rúry, ktoré slúžia ako dar pre obce 
postihnuté povodňami. 
Obstarávacia cena v EUR Stav k 01.01.2010 Prírastky  Úbytky Stav k 31.12.2010 

Materiál - 20 265 11 632 8 633 
Zásoby  spolu - 20 265 11 632 8 633 
     

 
4. Opravné položky k pohľadávkam 
Nadácia v roku 2010 neúčtovala o opravných položkách k pohľadávkam. 
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5. Krátkodobé pohľadávky 
V roku 2010 Nadácia účtovala o pohľadávkach.  
 
Obstarávacia cena v EUR Stav 

k 01.01.2010 
Prírastky Úbytky Oprávky Stav 

k 31.12.2010 
Pohľadávky z obchodného styku - - - - - 
Daňové pohľadávky 
Iné pohľadávky 

- 
2 494 

- 
35 000 

- 
37 494 

- 
- 

- 
- 

Krátkodobé poh ľadávky spolu 2 494 35 000 37 494 - - 
      

 
6. Finančný majetok 
Finančný majetok spoločnosti za rok 2010 tvoria peňažné prostriedky vedené na bežnom účte 
a v pokladni nadácie. 
 
Peňažné prostriedky Rok 2010 Rok 2009 

 v EUR v EUR v EUR 

pokladňa 42        24        1 

Bankové účty  19 994 71 445 2 152 

Spolu 20 036 71 469 2 153 

 
7. Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia 
Nadácia v roku 2010 a ani v roku 2009 neúčtovala o významných nákladoch a príjmoch budúcich 
období. 
 
8. Prehľad o opravných položkách k jednotlivým druhom majetku 
Nadácia v roku 2010 a ani v roku 2009 neúčtovala o opravných položkách k jednotlivým druhom 
majetku. 
 
9.  Opis a výška zmien vlastných zdrojom krytia stálych a obežných aktív  
a) opis základného imania – výška nadačného imania:  
Zakladatelia Podiel na ZI  rok 2010 Podiel na ZI  rok 2009 

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

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 republike 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 01.01.2010 v € Prírastky 

v € 
Úbytky 
v € 

Stav k 31.12.2010 v 
€ 

Peňažné fondy 2 402  15 478 2 402 15 478 
Fondy spolu 2 402 15 478 2 402 15 478 

Nadácia v roku 2010 účtovala na účte 412 – Peňažné fondy tvorené podľa osob. predpisu. V roku 
2010 sme z účtu 412 zúčtovali do výnosov hodnotu nákladu súvisiaceho s poskytnutím stravy na akcii 
pre ZŠ Horehronia a preplatenie materiálu súvisiaceho s darom (rúry) pre obce postihnuté povodňami. 
V roku 2010 sme preúčtovali v prospech fondu nevyčerpaný dar od ŽP a. s., ktorý bol poskytnutý na 
pokrytie nákladov na správu nadácie a 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 2009 vykázala stratu vo výške 83,83 €.   Správna rada dňa  17.05.2010 rozhodla 
o vysporiadaní straty vykázanej v minulom účtovnom období preúčtovaním straty na účet 428 001 – 
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 



 18

10. Opis a výška cudzích zdrojov  
a)  údaje o jednotlivých druhoch rezerv - v priebehu roka 2010 nadácia tvorila rezervu na audit, 

uloženie do zbierky listín a potvrdenie bankových informácii pre potreby auditu. Rezervy budú 
zúčtovaná v roku 2011. 

Rezervy Stav 
 k 01.01.10 v € 

Tvorba 
v € 

Zníženie  
v € 

Zrušenie 
v € 

Stav 
 k 31.12.10 v € 

Krátkodobé rezervy 1 189 1 197 1 189 - 1 197 

Rezervy spolu 1 189 1 197 1 189 - 1 197 

 

b)  údaje o záväzkoch,  iných záväzkoch a ostatných záväzkoch 
Záväzky Stav k 01.01.2010 Tvorba Zníženie  Stav k 3 1.12.2010 

Dodávatelia 
Iné záväzky 

317 
0 

  24 248 
113 898 

  19 371 
104 965 

5 194 
8 933 

Rezervy spolu 317 138 146 124 336 14 127 

 

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

Položka 
Záväzky z roku 2010 splatnos ť Záväzky z roku 2009 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 5 194 - - 317 - - 
Iné záväzky 8 933 - - - - - 
Spolu k 31.12. 14 127 - - 317 - - 
Záväzky z obchodného styku 
k 31.12.2010  spolu  

14 127 

 
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. 2010 v € k 31. 12. 2009 v € 

Záväzky v lehote splatnosti 14 127 317 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 0 0 

SPOLU  KRÁTKODOBÉ  ZÁVÄZKY 14 127 317 

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 2010 a ani v roku 2009 netvorila sociálny 

fond, keďže nezamestnáva žiadnych zamestnancov. 
 
f) prehľad o bankových úveroch - nadácia v roku 2010 a ani v roku 2009 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 2010 ani v roku 2009 neúčtovala o výdavkoch budúcich období. 
 
11. Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období 
a)  zostatková hodnota bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku -  nadácia v roku   2010 

nenadobudla majetok bezodplatne. 

b) zostatková hodnota dlhodobého majetku obstaraného z dotácie - nadácia v roku 2010 neobstarala 
majetok z dotácie. 

c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu - nadácia v roku 2010 ani v roku 2009 neúčtovala 
o dotácii ani o grante. 

d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane 

 
Stav ú čtov na stane pasív  k 31. 12. 2010 v € k 31. 12. 2009 v € 

Výnosy budúcich období (384) - 72 747 

SPOLU KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY - 72 747 
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Nadácia v roku 2010 (za rok 2009) prijala z podielu 2% zaplatenej dane z príjmov celkovo čiastku 
22 185,57 €. Tieto peňažné prostriedky môže použiť v priebehu roka 2010 a do konca roka 2011. 
Nadácia v roku 2010 použila z podielu 2% zaplatenej dane z príjmov za rok 2009 celú sumu prijatého 
podielu v celkovej výške 22 185,57 € .  
 
Prijaté 2% dane z príjmov v roku 2010:      22 185,57 € 
Použité 2% dane z príjmov v roku 2010:   - 22 185,57 € 
Nepoužitá časť 2% dane z príjmov - účet 384:              0,00 € 
 
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 €. V priebehu 
rok 2010 bol účtovaný odpis a zostatková hodnota majetku  k 31.12.2010 je 1 351,78 €. 

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

 
1. Prehľad o tržbách za vlastné výkony a tovar 
Nadácia v roku 2010 a ani v roku 2009 neúčtovala o tržbách za vlastné výkony a tovar. 
 
2. Opis a vyčíslenie hodnoty významných zložiek prijatých darov, osobitných výnosov 
a zákonných poplatkov 

  2010 v €  2009 v € 
Prijaté príspevky od iných organizácií 35 000 14 000 
Prijaté príspevky od fyzických osôb - - 
Príspevky z podielu zaplatenej dane 94 932 260 036 

Spolu 129 932 274 036 

Nadácia v roku 2010  prijala dary od: 
Euler Hermes Servis, s. r. o., Bratislava     2 000,- € 
Stredoslovenská elektrizačná prenosová sústava a. s. 10 000,- € 
EXIMBANKA SR       3 000,- € 
Železiarne Podbrezová     20 000,- € 
Spolu prijaté dary v roku 2010:             35 000,- € 
 
Z nespotrebovaných prijatých príspevkov od účtovných jednotiek a fyzických osôb, ktoré boli 
účtované na účte 412 – Peňažné fondy podľa osob. predpisu, bolo v roku 2010 spotrebovaných 
a zároveň preúčtovaných do výnosov  celkovo 2 401,67 € (strava pre žiakov ZŠ Horehronia, ktorí sa 
zúčastnili futbalového turnaja o Pohár generálneho riaditeľa ŽP a  zakúpenie oceľových rúr pre obce 
postihnuté povodňami).  
Darovacou zmluvou č. 01/2010 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. Uvedený dar sme použili na zakúpenie daru (oceľové rúry), ktorý sme 
darovali obciam ktoré boli postihnuté povodňami. Od firmy Stredoslovenská elektrizačná prenosová 
sústava, a. s., sme na základe Zmluvy o poskytnutí finančného daru č. 2010-0355-1101100 prijali dar 
vo výške 10 000,- €, ktorý bol účelovo viazaný na pomoc obciam postihnutým povodňami. Za 
finančné prostriedky boli zakúpené oceľové rúry, ktoré boli darované obciam. Ďalší finančný dar sme 
prijali na základe Darovacej zmluvy zo dňa 20.09.2010 od EXIMBANKY SR, tento dar bol účelovo 
viazaný na zakúpenie výpočtovej techniky pre študentov Súkromného gymnázia Železiarne 
Podbrezová, čo sme aj v plnej miere naplnili. Posledný finančný dar sme prijali na základe Darovacej 
zmluvy č. 04/2010 od Železiarní Podbrezová vo výške 20 000,- €. Dar je určený na pokrytie nákladov 
na činnosť nadácie a na podporu verejnoprospešného účelu nadácie. Uvedený dar sme čerpali vo 
výške 4 522,26 € na pokrytie nákladov na správu nadácie za rok 2010 a časť bola použitá na zakúpenie 
rúr pre obce postihnuté povodňami, na zorganizovanie II. Celoštátnej konferencie pri príležitosti 
významného životného jubilea Prof. MUDr. Svetozára Dluholúckeho, CSc. , a nákup 2 ks televízorov 
pre NsP Brezno. Nepoužité prostriedky z daru od Železiarní Podbrezová sme preúčtovali v prospech 
účtu 412 – Nespotrebované príspevky od iných UJ. Predpoklad použitia je v roku 2011. 
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V roku 2010 (za rok 2009) nadácia prijala z podielu 2% zaplatenej dane z príjmov celkovo                                    
čiastku 22 185,57 €. Tieto peňažné prostriedky môžu byť použité v priebehu roka 2010 a 2011. V roku 
2010 sme použili  celú sumu prijatého podielu 2% dane. 
Nepoužitý podiel 2% zaplatenej dane z príjmov prijatý v roku 2009 bol použitý počas roka roku 2010 
v plnej výške  celkovo 72 746,75 €. 
 
3. Opis a vyčíslenie hodnoty  významných zložiek  iných ostatných  výnosov 
V roku 2010 sme neúčtovali o iných významných položkách ostatných výnosov. 
 
4. Opis a suma významných položiek finančných výnosov 
V roku 2010 sme účtovali o finančných výnosoch na účte 644 – Úroky v celkovej  výške 78,81 €.  
 
5. Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov 

 Náklady  2010 v € 2009 v € 

Náklady na audit, poštovné služby, poradenské služby, ostatné služby 1 814 1 918 

Kolky a súdne poplatky - 3 

Iné ostatné náklady 155 158 

Odpis DHM 559 325 

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám                            105 746 259 614 

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 8 647 10 818 

Daň z príjmov z bežnej činnosti 15 77 

Spolu 116 936 272 913 

 
Nadácia v rámci účelu, na ktorý bola zriadená darovala v priebehu roka 2010 do jednotlivých oblastí 
nasledovné čiastky (v €): 
- oblasť vzdelávania      29 735 
- oblasť zdravotníctva        5 696 
- oblasť sociálnej sféry       27 812 
- oblasť kultúry          28 950 
- oblasť športu       22 200 
SPOLU       114 393 
 
6. Opis a suma významných položiek finančných nákladov 

 Finan čné náklady  2010 v € 2009 v € 

Bankové poplatky                         155 158 

Spolu 155 158 

7. Vymedzenie a sumy nákladov za účtovné obdobie  
a)  overenie účtovnej závierky za rok 2010– náklady na audit boli naúčtované cez rezervy do nákladov 
vo výške  1 116 €. 
b)  iné uisťovacie služby – v roku 2010 sme neúčtovali o iných uisťovacích službách. 

c)  daňové poradenstvo  - v roku 2010 sme neúčtovali o daňovom poradenstve. 

d) iné súvisiace služby poskytované audítorom – v roku 2010 sme neúčtovali o iných súvisiacich 
službách poskytovaných audítorom. 

V. 
OPIS ÚDAJOV NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH 

Nadácia v roku 2010 a ani v roku 2009 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 2010 a ani v roku 2009 nebola ručiteľom žiadnemu 
subjektu. 
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b) záväzky alebo právo  vyplývajúce zo súdnych sporov – nadácia v roku 2010 a ani v roku 2009 
neviedla žiadny súdny spor, ani nebol voči nej žiadny súdny spor vedený. 
c) záväzky  alebo právo vyplývajúce z poskytnutých záruk – nadácia v roku 2010 a ani v roku 2009 
neposkytla žiadne záruky a ani jej neboli žiadne záruky poskytnuté. 
d) záväzky alebo právo vyplývajúce zo  všeobecne záväzných právnych predpisov – nadácia v roku 
2010 a ani v roku 2009 nemala žiadne záväzky ani práva vyplývajúce zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 
e) záväzky vyplývajúce zo zmlúv o podriadenom záväzku podľa § 408a Obchodného zákonníka – 
nadácia v roku 2010 a ani v roku 2009 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 2010 a ani v roku 2009 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 2010 a ani v roku 2009 nemala žiadne takéto právo ani povinnosť. 
b) budúce právo alebo budúca povinnosť z opčných obchodov - nadácia v roku 2010 a ani v roku 2009 

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 2010 a ani v roku 
2009 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 2010 a ani v roku 2009 nemala 
žiadne takéto právo ani povinnosť. 

e) budúce právo alebo  budúca povinnosť zo zmluvy o kúpe prenajatej veci - nadácia v roku 2010 a ani 
v roku 2009 nemala žiadne takéto právo ani povinnosť. 

f) povinnosť preinvestovať prostriedky získané oslobodením od dane z príjmov - nadácia v roku 2010 
a ani v roku 2009 nemala žiadnu takúto povinnosť. 

g) iné povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov - nadácia v roku 2010 a ani 
v roku 2009 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 2010 a ani v roku 2009 nevlastnila žiadne nehnuteľné kultúrne pamiatky. 
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Príloha č. 3 Súvaha  k 31.12.2010 
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Príloha č. 4 Výkaz ziskov a strát k 31.12.2010 
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