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Prehľad zrealizovaných aktivít
v

roku

2018

a

ich

súvislosť

s

poslaním

Komunitnej

nadácie Liptov
Poslaním Komunitnej nadácie Liptov je zlepšovať kvalitu života na území regiónu Liptov.
Formy napĺňania poslania sú:
-

rozvíjanie darcovstva podporovaním aktivít zameraných na rozvoj a ochranu duchovných a
kultúrnych hodnôt,

-

ochrana a tvorba životného prostredia,

-

zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia,

-

ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania

-

finančná podpora verejnoprospešných aktivít v historickom regióne Liptov,

-

propagácia miest, obcí a celého liptovského regiónu.

PROJEKTY KNL FINANCOVANÉ Z GRANTOVÝCH (nadačných) PROSTRIEDKOV V ROKU 2018:

1. Opora 2018 – sociálna výpomoc
Sponzor: Nadácia SPP
Výška grantu: 1.500 EUR
Hlavné ciele programu: V rámci projektu sme zakúpili hendbajk pre hendikepovaného športovca
Tomáša Mikšovského, ktorý po autonehode skončil na invalidnom vozíku. Projektom sme sa snažili
zlepšiť kvalitu života mladého muža, ktorý intenzívne trénoval a kúpou hendbajku sa mohol posunúť
na vyššiu úroveň.
2. Beh pre A(tra)KTíVNY Liptov 2018
Sponzor: Nadácia Kia Motors Slovakia
Výška grantu: 2.000 EUR
Hlavné ciele programu: Beh pre aktívny a atraktívny Liptov je športové podujatie, venované
deťom, mladým ľuďom do 18 rokov no i dospelým a staršej generácii. V prekrásnom prostredí
hradskej hory (hory okolo hradu v Liptovskom Hrádku) sme založili tradíciu bežeckýchpretekov s
cieľom podporiť zdravý životný štýl, poukázať na potenciál a využitie hradskej hory a zároveň
podporiť komunitné aktivity v regióne. Nejde len o prvoplánové bežecké preteky. Ide o aktivizáciu
mladých ľudí, aby vstali od počítačov a urobili čosi pre svoje zdravie.
3. Náučný ekochodník v Belianskom lesoparku
Sponzor: Orange Slovensko – zamestnanecký program
Výška grantu: 1.000 EUR
Hlavné ciele programu: obnova existujúceho, no veľmi zanedbaného priestranstva Belianskeho
lesoparku v Liptovskom Hrádku. Liptovský Hrádok sa pýši titulom "Mesto zelene" a preto sme sa
rozhodli vyvíjať aktivity aj týmto smerom a vybudovať Náučný ekochdoník. Tvorbou náučného
ekochodníka sme zabezpečili výučbu Lesnej pedagogiky priamo v teréne.
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4. Náučný ekochodník v Belianskom lesoparku
Sponzor: Centrum pre filantropiu
Výška grantu: 1.200 EUR
Hlavné ciele programu: Projekt bol finančne náročný a preto bolo potrené kumulovať viaceré
zdroje. Ide o obnovu zanedbaného lesíka v meste Liptovský Hrádok, tvorba náučného ekochodníka a
zavedenie výučby lesnej pedagogiky priamo do terénu. Lesíku sme dali nový život. Projekt je
dlhodobého charakteru
5. Barlatón 2018
Sponzor:

Zdravotná poisťovňa Dôvera

Výška grantu:

1.000 EUR (zmluva o spoluráci)

Hlavné ciele programu:cieľom projektu je realizácia symbolického prechodu z Lipt. Hrádku do
Liptovský Mikuláša cca 13 km na podporu hendikepovaných a zdravotne znevýhodnených občanov
regiónu. V roku 2018 sa Správna rada rozhodla si značku Barlatón aj patentovať- máme teda na
projekt ochrannú známku. Projekt je dlhodobého charakteru
Nakoľko aj tento projekt finančne náročný získali sme na neho aj iné dotácie.
Mesto Lipt. Mikuláš

Barlatón 2018

Výška dotácie: 1.000 EUR
VUC Žilina:

Barlatón 2018

Výška dotácie: 1.012 EUR
Barlatón je symbolický benefičný prechod zdravých
i zdravotne znevýhodnených, športovcov aj nešportovcov, peších, bežcov a cyklistov. Svojou účasťou
tak prejavíme všetci podporu
a úctu symbolicky všetkým hendikepovaným z regiónu.
6. Projekty realizované s miestnou samosprávou – z dotácii
Mesto Lipt. Hrádok:

Live Fundinga a klub darcov
Jarný šikovný trh 2108
Barlatón 2018
RoboCup International Competition and Symposium 2018
Komunitný týždeň dobrovoľníctva 2018
Drevuliaci
Retropárty 2018
Daruj knihu pod vianočný stromček

Výška dotácie:

6.750 EUR
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Výročná správa 2018 v členení podľa nadačného zákona

A)

prehľad
činnosti
v roku 2018

Prehľad činností vykonávaných v roku 2018 (s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu
nadácie):
Vnútorné procesy v organizácii
V priebehu roka 2018 nenastali žiadne zmeny v organizačnej štruktúre. Pozícia správcu nebola
zmenená. Pozície členov Správnej rady ostali rovnako nezmenené. Kancelária bola pre rok 2018 v
normalizovanom režime, čo sa týka projektových aktivít, čo sa týka režijných nákladov, snažili sme sa
náklady opäť minimalizovať v najväčšej možnej miere. Sídlo kancelárie ostalo nezmenené na SNP
172, no priestory nadácia postupne presúva do nových priestoroch SNP 750. Aktivity boli skôr
zamerané na základné grantovanie, fundraising a podporné vlastné PR aktivity na prezentáciu
činnosti organizácie a pomoc a zveľadenie regiónu. V roku 2018 sme oslávili 15. rokov existencie tak
aj aktivity sa niesli v duchu 15 rokov KNL.
Činnosť Asociácie komunitných nadácii Slovenska
Asociácia komunitných nadácii Slovenska vyvíjala svoje aktivity aj pre roku 2018. Komunitná nadácia
Liptov ostala aktívnym členom AKNS aj pre rok 2018 – spĺňala základné štandardy, ktoré člen AKNS
musí spĺňať. Nadácie si realizovali aktivity v rámci svojich komunít. KNL sa zúčastňuje pravidelných
stretnutí členov AKNS a aktívne sa podieľa na spoločných plánovaných aktivitách počas celého roka.

2% kampaň

-

dvojpercentná kampaň pre rok 2018 bola zrealizovaná podľa možnosti, ktoré kancelária
mala k dispozícii. S výsledkom sme spokojní a zdroje sa použili v zmysle zákona a
podmienok KNL na aktivity v rámci regiónu.

-

získali sme

47.717,36 EUR

-

rozdelili sme

41.873,65 EUR (fondy a granty vyplatené v roku 2018 vrátane

zdrojov prenesených v časovom rozlíšení z roku 2017)

-

administratíva grantových kôl z 2percent – 4.342,61 EUR

-

do výnosov budúcich období sme preúčtovali sumu 16.733,29 EUR.

-

Viď. Príloha č.6

Ročná účtovná závierka, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej:

B)

ročná
účtovná
závierka

Kompletná účtovná závierka je súčasťou prílohy výročnej správy 2018 (viď príloha č. 1). Pre rok 2018
zmenou zákonu, nadácia mala už povinnosť auditu, nakoľko sme prekročili hranicu získania 2%
zdrojov povinnosť robiť audit. Správa auditora je súčasťou prílohy VS (viď príloha č. 2).
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Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu:
Fundraising

C)

prehľad
príjmov

Počas roka 2018 sme vyvíjali viaceré fundraisingové aktivity, ktoré sa zobrazili v množstve
nakumulovaných finančných prostriedkov.
Globálne vyhodnotenie získaných zdrojov
-

získané peňažné prostriedky Komunitnej nadácie Liptov v roku 2018 (lokálne zdroje)
POPIS
Získaná suma v EUR
Zostatok 2% z roku 2017
2% daň 2018
FO - dary
FO – dary – preúčtovanie VBO 2017
PO - dary
Dotácie, samospráva a VUC
Tržby z vl. činnosti + reklama
Výnosy z použitia nadačných fondov
Ostatné – úroky kreditné

SPOLU

15.232,19 EUR
47.717,36 EUR
12.524,00 EUR

3.437,19 EUR
4.681,00
14.462,00
17.052,80
1.200,00
24,20

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

* 116.330,84 EUR

* Z uvedenej sumy zostatok 2% činí 16.733,29 EUR a bol prenesený do časového rozlíšenia na
použitie v roku 2019.

Prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu

D)

prehľad o
darcoch

presahuje 331,94 €.
Podrobný rozpis darcov a ich darov podľa členenia na fyzické a právnické osoby je súčasťou prílohy
Výročnej správy (viď v prílohe č. 3)
Grantový program – regranting

E)

prehľad o
grantoch

Prehľad o fyzických osobách a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla
prostriedky na verejne prospešný účel, na ktorý bola nadácia založená a informácie,
akým spôsobom sa tieto prostriedky použil:

Komunitná nadácia Liptov v roku 2018 poskytovala finančné prostriedky na zrealizovanie verejne
prospešných aktivít v rámci regiónu Liptov:
-

grantové kola boli zrealizované v rámci grantovej stratégie,

-

prerozdelili sme spolu sumu vo výške 47.731,79 EUR v členení:

-

Dary z 2% kampane 17.448,90 EUR

-

Dary ostatné 15.148,80 EUR

-

Dary z nadačných fondov 15.134,09 EUR
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Krátka štatistika udelených grantov podľa miest:
Liptovský Hrádok a
okolité obce

počet
projektov

poskytnuté zdroje
v EUR

Rok 2018

31

29.938,80 EUR

Liptovský Mikuláš a
okolité obce

počet
projektov

poskytnuté zdroje
v EUR

rok 2018

19

13.733,10 EUR

počet
projektov

poskytnuté zdroje
v EUR

6

4.059,89 EUR

Ružomberok a okolité
obce
rok 2018

Prehľad udelených grantov je prehľadnej a kompletnej tabuľke v prílohe VS (viď príloha č. 4).
Celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činnosti

F)

náklady
v členení

nadácie, a osobitne výška výdavkov (nákladov) na správu nadácie, vrátane rozhodnutia
Správnej rady podľa § 28 ods. 1 a v členení podľa § 28 ods. 2 a 3:
Náklady roku 2018

Suma v EURO

Spotreba materiálu

7.691,74 €

Spotreba materiálu – letáky, postery, propagácia
Cestovné náklady
Náklady na reprezentáciu
Služby administratíva

1.990,86
1.544,50
367,66
10.600,00

€
€
€
€

Ostatné služby
Komunikačné náklady
Reklama a inzercia
Údržba web stránky
Dary (nákup špeciálneho handbajku)
Iné ostatné náklady
Odpisy DNaHM
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
Poskytnuté príspevky z podielu dane
Tvorba fondov

11.290,38
1.182,90
288,00
666,00
1.500,00
379,90
6.982,50
8.898,80
9.550,00
14.148,90
21.780,20

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Náklady celkom

98.862,34 €
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Výnosy roku 2018
Tržby z predaja služieb
Dotácie samospráva + iné prijaté dotácie
Úrok kreditný
Výnosy z použitia fondov
Prijaté príspevky od iných organizácii
Prijaté príspevky (dary) od fyzických osôb
Príspevky z podielu zapl. dane VBO)
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane
Výnosy celkom

Suma v EURO
1.7.052,80
8.762,00
24,20
1.200,10
10.381,00
15.961,19
-16.733,29
62.949,55

€
€
€
€
€
€
€
€

99.597,55 €

Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v hodnotenom

G)

zmeny
v nadačnej
listine

období – v roku 2018:
V priebehu roka 2018 nenastali zmeny v nadačnej listine.
Uznesením z 8.3.2018 Správa rada schválila pomer nákladov na réžiu a programové aktivity v pomere
30 % ku 70 %. Týmto uznesením bola schválená aj účtovná závierka roku 2017 a preúčtovanie
hospodárskeho výsledku zisk 617,15 EUR na účet zisk minulých rokov.
Režijné náklady boli oproti plánu čerpané nižšie (príloha č.5 )
Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu, ak bol nadačnou listinou

H)

odmena
správcu

ustanovený:
Odmena za výkon správcu nadácie v roku 2018 bola viazaná k projektovým aktivitám a bola
odsúhlasená vo výške 700 EUR /mesačne v období január až jún 2018 a vo výške 900 EUR / mesačne
v období júl až december 2018. Odmena je preúčtovaná v závislosti podľa činností na réžiu
a programovú činnosť.
Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných
fondov:

I)

prehľad
o činnosti
fondov

Nadačné fondy



Fond rodiny Maričovcov v rámci Komunitnej nadácie Liptov - na Ministerstve

zaregistrovaný dňa 23. 6. 2004. Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu
medzi KNL a Monikou Maričovou Sisákovou z USA, za účelom podpory aktivít a prostredia v oblasti
vzdelávania detí a mladých ľudí. Pravidelnými prispievateľmi (v mesačných intervaloch) sú členovia
rodiny Maričovcov. Z daného fondu sa prostriedky doposiaľ nečerpali len kumulovali. Stav k
31.12.2018 je 1.143,91 €.
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Fond Komunitnej nadácie Liptov- WEGA LH- na Ministerstve zaregistrovaný 1.10. 2004

Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a firmou WEGA LH s.
r. o., za účelom podpory verejne prospešných aktivít Mestského kultúrneho strediska v Liptovskom
Hrádku, na zabezpečenie činnosti v oblasti kultúry pre spádovú oblasť horného Liptova. Stav
peňažných prostriedkov k 31.12.2018 je 388,53 €. Do fondu pravidelne pribúdajú peňažné
prostriedky, ale zároveň sa z neho aj čerpajú v zmysle účelu založenia fondu.


Fond Komunitnej nadácie Liptov – ZŠI pre žiakov s chybami reči – na Ministerstve

zaregistrovaný 21.9.2005. Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi
KNL a Základnou internátnou školou v Jamníku, za účelom podpory aktivít a prostredia detí Základnej
školy. Fondy je počas roka priebežne čerpaný. Stav k 31. 12. 2018 je 1.972,19 €.


Fond Komunitnej nadácie Liptov – Fond sv. Matúša Švošov – na Ministerstve

zaregistrovaný 15.3.2006. Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi
KNL a ZŠ vo Švošove, za účelom podpory aktivít a prostredia detí Základnej školy. V priebehu roka
2016 bolo čerpanie fondu na zveľadenie školy. Stav k 31.12.2018 je 710,54 €.



Fond Komunitnej nadácie Liptov – Fond Obce Párnica – na Ministerstve zaregistrovaný

14.03.2007. Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a obcou
Párnica. Fond bol založený za účelom podpory verejnoprospešných aktivít v obci. Nakoľko nebol viac
ako dva roky činný, Správna rada sa rozhodla ho k 31.12.2018 zrušiť. Stav k 31.12.2018 je 0 €.



Fond Komunitnej nadácie Liptov – Fond ŠUV Ružomberok – na Ministerstve

zaregistrovaný 14.04.2008.

Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu

medzi KNL a Školou úžitkového výtvarníctva v Ružomberku. Fond bol založený za účelom podpory
aktivít a prostredia študentov ŠUV v Ružomberku. Počas roka sa do fondu kumulovali zdroje a
zároveň čerpali. Stav k 31.12.2018 je 0 €. Zakladatelia fondu v priebehu roka fond dočerpali a zrušili.



Fond Komunitnej nadácie Liptov – Fond ŠZŠI Liptovský Ján – na Ministerstve

zaregistrovaný 22.04.2008. Fond bol založený uzatvorení Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi
KNL a Špeciálnou základnou školou internátov v Liptovskom Jáne. Fond bol založený za účelom
podpory aktivít a prostredia detí umiestnených v ŠZŠI v Liptovskom Jáne. Fond bol v priebehu roka
čerpaný. Stav k31.12.2018 je 2.350,21 €.



Fond Komunitnej nadácie Liptov – Fond Deti deťom - na Ministerstve zaregistrovaný v

roku 2011. Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a rodinou
Trepáčovou. Fond bol založený za účelom podpory verejnoprospešných aktivít a pomoc sociálne
slabým deťom v regióne. Stav k 31.12.2018 je 635,59 €.

V rámci aktivít 2018 sme mali zriadené podúčty na rôzne aktivity nadácie (nejde o nadačné
fondy):



Fond Dalo – bol zriadený na kumulovanie prostriedkov pre telesne postihnutého
spoluobčana na získanie zdrojov potrebných pre kúpu špeciálneho vozíka ZOOMability. Vozík
sa zakúpil v roku 2016 a počas roku 2017 sa tam kumulovali ešte nejaké zdroje. Stav k
31.12.2018 je 345,67 €.
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Fond na podporu verejnoprospešných a kultúrnych aktivít v regióne Liptov – bol
založený priamo nadáciou na podporu rôznych občianskych projektov v regióne. Stav k
31.12.2018 je 11.676,38 €.



Fond SM-kári - bol zriadený na kumulovanie prostriedkov pre klub Sklrózy multiplex
Liptovský Mikuláš. Prostriedky, ktoré sa vyzbierali boli použité na financovanie spoločného
rehabilitačného pobytu v Dudinciach. O týchto ľuďoch nadácia natočila aj film, kde dva roky
mapovala život a chorobu členov klubu. Každé dva roky realizujeme podujatie venované
klubu a výťažok z podujatia ide práve na podporu a financovanie ľudí s ochorením skleróza
multiplex. Stav účtu k 31.12.2018 je 3.063,90 €.



Náš FonDík - bol zriadený na kumulovanie prostriedkov pre deti Súkromného tanečného
konzervatória v Liptovskom Hrádku štipendijný fond. Stav účtu k 31.12.2018 je 1.593,81 €.



Fond pre nemocných – bol zriadený za účelom kumulovania prostriedkov potrebných na
financovanie liečby pre nemocných. V roku 2016 to bola imunoterapia pre Janka Siváka z
Hubovej. Stav účtu k 31.12.2018 je 11.248,84 €.



Fond pre MŠ ECAV Liptovský Hrádok – bol založený za účelom podpory a vzniku prvej
cirkevnej MŠ v regióne. Stav k 312.12.2018 je 4.463,42 €.



Fond Liptovského Klubu žien – bol založený aktívnymi ženami z regiónu, ktoré sa
rozhodli pomáhať sociálne odkázaným rodinám – prevažne osamelým matkám s deťmi.
Počas roka 2017 nakumulovali zdroje a zrealizovali jeden sociálny tábor pre 15 detí z
regiónu, poskytli cca 20 sociálnych balíčkov pred Vianocami, pomáhali sociálnym rodinám a
podporili sociálny tábor pre 20 detí z regiónu. Ich pôsobenie je na začiatku, no i tak robia
skvelé veci. Stav účtu k 31.12.2018 je 1.315,78 €.

☺

Vypracovala:

Ing. Jana Mrlianová
správca nadácie

Za správnosť: Ing. Ivica Multáňová
predseda Správnej rady KNL
V Liptovskom Hrádku dňa 27. februára 2019
Zoznam príloh:
Prílohe č. 1.

kópia kompletnej účtovej závierky 2018

Príloha č. 2:

výrok auditóra k závierke a k 2% dani

Príloha č. 3:

zoznam darcov a ich darov v členení podľa PO a FO

Príloha č. 4:

zoznam udelených grantov 2018

Príloha č. 5:

porovnanie plánu rozpočtu a skutočnosti 2018

Príloha č. 6:

2% daň 2018- vyúčtovanie
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