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1.

Základné údaje
Názov:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

Sídlo:

Ulica, číslo:

Zakladateľ:

Obec:
Okres:
PSČ:
Titul, meno,
priezvisko:
Titul, meno,
priezvisko:

Správca nadácie

Nadácia PRAMEŇ
30 867 711
2022399489
Slovenská sporiteľňa
číslo účtu: 0630743175/0900
Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu verejnej zbierky: 633843980/0900
Heydukova 14
Bratislava
Bratislava
811 08
Mgr. Mária Figeľová
Svetozár Martinický

Nadácia PRAMEŇ nie je zriadená za účelom podnikania. Bola založená dňa 11. septembra 2006,
zapísaná do registra nadácií MV SR pod registračným číslom: 203/Na-2002/844.

2.

Zameranie organizácie

Našim poslaním bolo, tak ako v predchádzajúcich rokoch, vybrať a podporiť projekty
s verejnoprospešným účelom a vyvíjať aktivity prispievajúce k rozvoju spoločnosti a posilneniu
základných spoločenských hodnôt, ako aj k získaniu finančných prostriedkov potrebných pre podporu
charitatívnych projektov aj sociálne odkázaných jednotlivcov tak, ako je to stanovené v zakladateľskej
listine a pre ktorý účel bola nadácia zriadená. Jedná sa o tieto hlavné smery:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

podporovať rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt,
podporovať realizáciu a ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
podpora rozvoja školstva, vedy a vzdelania,
podpora filantropie,
podpora rozvoja sociálnej sféry spoločnosti,
podporovať zlepšenie kvality života na Slovensku,
individuálne určená humanitná pomoc,

3. Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období roka 2017
Rok 2017 bol v histórií nadácie najhorším rokom. Napriek enormnému úsiliu sa nám nepodarilo
získať finančné prostriedky potrebné pre činnosť nadácie, realizáciu projektov, ktoré má vo svojom
portfóliu a vyriešenie finančných problémov prenesených z predchádzajúcich rokov. Musíme
skonštatovať, že v tomto úsilí sme neuspeli a hospodárenie nadácie skončilo v červených číslach..
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Podarilo sa nám získať finančné prostriedky od právnických a fyzických osôb a zrealizovať projekt
benefičný koncert „V Slovenskom betleheme“ , ktorý sa každoročne koná 26.12. v rôznych mestách
a obciach Slovenska a je vysielaný RTVS v priamom prenose. Ponúka atraktívnu vianočnú prechádzku
po slovenských regiónoch v sprievode renomovaných folklórnych, speváckych osobností
a muzikantských zoskupení. V roku 2017 to boli: Monika Kandráčová a ĽH Kandráčovci, Otokar Klein,
Zuzana Zuzčáková Gacíková, Pavol Kužma, spevácka skupina Tíšina, DFS Drevárik a Sedmohlások,
Heligonkári Jarky Jelínkovej, FsK Vrabčiar a Trombitáši Štefánikovci, moderoval Ľubomír Bajaník.
Koncert sa konal 26.12.2017 v Kostole Sv. Ondreja v Krásne nad Kysucou. Podľa štatistiky RTVS
koncert sledovalo viac ako 150 tisíc divákov.
Koncert 4.7. „Večer ľudí dobrej vôle“ sa pre nedostatok finančných prostriedkov v roku 2017
neuskutočnil, RTVS odvysielala iba záznam z roku 2015 z Prešova.
Obidve podujatia sú unikátne a jedinečné, svojou neopakovateľnosťou a autentickou
úprimnosťou upútali množstvo domácich i zahraničných divákov. Zároveň sme počas priamych
prenosov získali najviac finančných prostriedkov v rámci vyhlásenej verejnej zbierky a mohli sme
pomôcť ľuďom, ktorý túto pomoc potrebujú a ako je to aj v súlade so základným zameraním našej
nadácie v rámci Konta ľudí dobrej vôle. To nás zaväzuje pokračovať v týchto úspešných aktivitách,
pokiaľ získame dostatok finančných prostriedkov.
Ako každý rok, aj v roku 2017 bola vyhlásená verejná zbierka, jej konanie bolo zverejnené
v zázname televízneho prenosu 4.7.2017, počas priameho televízneho prenosu vianočného
benefičného koncertu 26.12. a na webových stránkach nadácie. V prvom polroku 2017 boli rozdelené
finančné prostriedky verejnej zbierky z roku 2016, nakoľko tieto boli mobilnými operátormi pripísané
v prospech účtu verejnej zbierky až v roku 2017. Celkom bol rozdelený čistý výnos zbierky z roku 2016
vo výške 15 170,- eur.
Nadáciu Prameň oslovilo viacero občianskych združení, spoločenstiev i občanov so žiadosťami
o výpomoc na rôzne projekty, liečbu, rehabilitáciu, zakúpenie pomôcok pre svojich ťažko postihnutých
členov rodiny, na finančnú výpomoc v ťažkej a zložitej životnej situácií, v hmotnej núdzi, ako aj
občianske združenia, ktoré sa venujú postihnutým občanom a ďalším verejnoprospešným aktivitám. Je
nám ľúto, že nemôžeme všetkým žiadateľom pomôcť.

Zmeny v nadačnej listine a nadačné fondy v roku 2017:
V roku 2017 neboli žiadne zmeny v nadačnej listine. Neboli vytvorené žiadne nadačné fondy.
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4.

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej

Stav majetku (aktív) a zdrojov krytia majetku (pasív) v ročnej účtovnej závierke k 31.12.2017 bol
nasledovný:

Strana aktív (v Eur)

2017

A. MAJETOK SPOLU
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Finančné investície
B. OBEŽNÝ MAJETOK
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančný majetok
Prechodné účty aktív

2820
2820

AKTIVA celkom

2820

Finančný majetok vo výške 2820 Eur zahŕňa peniaze na bankovom účte a peniaze v pokladni.

Strana pasív (v Eur)

2017

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA STÁLYCH A OBEŽNÝCH AKTÍV
Základné imanie
Fondy organizácie
Výsledok hospodárenia minulých rokov
Účet ziskov a strát
B. CUDZIE ZDROJE
Rezervy zákonné
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové výpomoci a pôžičky
Prechodné účty pasív

-3 075
-1 143
3 000
3 000
-

PASÍVA celkom

5 420

5

2 420
6 639

Náklady (v Eur)

2017

Materiálové náklady
Nakupované služby
Osobné náklady
Ostatné náklady na činnosť
Tvorba fondov
Poskytnuté príspevky a dary+ príspevky z verejnej zbierky

637
10 055
0
254
9 709
15 170

Náklady celkom

35 826

Materiálové náklady zahŕňajú: kancelárske potreby, fotografie z akcií a informačné materiály na koncert.
Nakupované služby zahŕňajú:,
poplatky za telefón, poštovné, ekonomické služby, nájom
prevádzkových priestorov, umelecké vystúpenia, reklamu, výrobu televíznych spotov, dopravu na
koncerty a ostatné služby súvisiace s organizovaním koncertov. Ostatné náklady na činnosť zahŕňajú:
bankové poplatky a dane, úroky, správu web stránky. Tvorba fondov zahŕňa príjem z verejnej
zbierky2016, prijaté v roku 2017 a poskytnuté dary z tejto verejnej zbierky.

Výnosy (v Eur)
Tržby z predaja služieb

2017
7 200

Príspevky od fyzických osôb
Príspevky od iných organizácií

1 850

Výnosy z použitia fondu

15 924

Príspevky z podielu zaplatenej dane celkom:
Z toho nepoužité v danom hospodárskom roku
Prijaté príspevky z verejnej zbierky

9 709

Iné ostatné výnosy
Výnosy celkom

34 683

Daň z príjmu

0

Výsledok hospodárenia

- 1 143

Výnosy organizácie nezriadenej za účelom podnikania boli prevažne príspevky od iných organizácií na
vianočný koncert, z prijatých darov a z verejnej zbierky.
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Detailnejšie rozčlenenie nákladov Nadácie PRAMEŇ za rok 2017:
Náklady
Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie
Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie
Prevádzka nadácie
Odmena za výkon funkcie správcu
Cestovné
Iné náklady – tlač grafické práce, tlačiarenské práce, foto
Iné náklady – umelecké vystúpenia
Iné náklady – služby koncerty
Poskytnuté príspevky a dary (vrátane verejnej zbierky)

5.

v Eur
240
0
2074
600
5540
2492
15 170

Prehľad darcov

V roku 2017 sme získali dary od fyzických a právnických osôb v sume 1 850,- eur, z toho viazané
finančné prostriedky na konanie vianočného koncertu z MsÚ Krásno n/Kysucou boli vo výške 1600,eur. Dary nad 330,- eur sme nezískali.

6.

Prehľad o poskytnutých daroch
V roku 2017 sme pre nedostatok finančných prostriedkov neposkytli žiadne dary.

Poskytnuté dary z prostriedkov verejnej zbierky 2016
Po zosumarizovaní všetkých získaných prostriedkov z verejnej zbierky boli tieto po odrátaní nákladov
na konanie zbierky rozdelené nasledovne: na sociálnu pomoc 2400,00 eur, zdravotnú pomoc 2500,00
eur, prácu s deťmi a znevýhodnenými skupinami spoluobčanov 6270,00 eur, zachovávanie kultúrnych
hodnôt a duchovného dedičstva 4000,00 eur. Čistý výnos zbierky bol 15 170,- eur.

7.

Zámery Nadácie Prameň na rok 2018

Zámerom nadácie na rok 2018 je zabezpečiť základné imanie na účte nadácie do potrebnej
výšky 6 639 Eur a zabezpečiť, aby nedochádzalo k jeho zníženiu.
Nadácia plánuje pokračovať v roku 2018 s prípravou našich dvoch benefičných koncertoch
„Večer ľudí dobrej vôle“ a „V Slovenskom betleheme“, ktoré sú spojené s verejnou zbierkou.
Získané prostriedky z verejnej zbierky z roku 2017 plánujeme použiť v súlade so zameraním
nadácie najmä na podporu vzdelávania detí a mládeže zo sociálne slabších rodín, podporu rodín
v núdzi, podporu rozvoja a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, humanitnú pomoc, ako aj rozvoj
sociálnej sféry spoločnosti.
V roku 2018 nadácia tiež plánuje skvalitniť komunikáciu s verejnosťou predovšetkým cez
moderné online nástroje a pripraviť koncept ďalšieho kultúrneho podujatia, ktoré by mohlo doplniť
portfólio kultúrnych podujatí organizovaných nadáciou.
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8.

Rozpočet Nadácie Prameň na rok 2018

Správa
nadácie

Výdavky (náklady nadácie)
- ochrana a zhodnotenie majetku
nadácie
- propagácia

Organizovanie
benefičných
koncertov

Na podporu

0€

Spolu

0€

1 000 €

1 000 €

2 000 €

500 €

500 €

200 €

300 €

500 €

1 750 €

0€

1 750 €

500 €

1 000 €

1 500 €

- prevádzka nadácie
* komunikačné náklady (telefón,
internet, poštovné)
* nájomné
- odmena za výkon funkcie správcu
- cestovné
- mzdové náklady

0€

- iné náklady na ostatné činnosti
spojené s prevádzkou nadácie
* účtovníctvo
* režijný materiál
* ostatné nakupované služby,
fin.náklady
- technická asistencia a honoráre

100 €

300 €

400 €

100 €

1 050 €

1 150 €

0€

2 500 €

2 500 €

20 000 €

20 000 €

-verejná zbierka
- na verejno-prospešný účel
Spolu:

6 000 €

6 000 €

10 000 €

10 000 €

3 650 €

26 650 €

16 000 €

46 300 €

- dary FO

1 000 €

1 000 €

0€

2 000 €

- dary PO

4 000 €

20 000 €

0€

24 000 €

- dary (granty) nadácií

0€

2 000 €

0€

2 000 €

- z verejnej zbierky

0€

0€

28 000 €

28 000 €

- 2 % zaplatenej dane

3 000 €

0€

0€

3 000 €

Spolu:

8 000 €

23 000 €

28 000 €

59 000 €

Príjmy (výnosy nadácie)

Rozdiel:

12 700 €

V Bratislave 22.12.2017
Vypracoval: Svetozár Martinický
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9.

Účtovné výkazy, poznámky
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