- Výročná správa Komunitnej nadácie Liptov -

Prehľad zrealizovaných aktivít
v

roku

2004

a ich

súvislosť

s poslaním

Komunitnej

nadácie Liptov
Komunitná nadácia 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
2004:
1. Korporačná filantropia
Sponzor: Konzorcium otvorenej spoločnosti, Vzdelávacia nadácia Jána Husa a Nadácia pre deti
Slovenska
Podporený sumou: 185.000,- Sk
Hlavné ciele projektu:
-

vypracovať materiál o nadačných fondoch (Formy darovania)

-

poskytovanie poradenskej činnosti potencionálnym darcom

-

zorganizovanie súťaže Darca roka v komunite

-

zorganizovanie súťaže o najlepšie dielo na témou darcovstvo

-

spracovať prieskum - finančná potencia v regióne

2. Filantropia medzi Liptákmi
Sponzor: Nadácia Ekopolis
Podporený sumou:

1. splátka = 125.000,- Sk
2. splátka = 100.000,- Sk
3. splátka = 25.000,- Sk

Hlavné ciele projektu:
-

realizácia grantových programov v rámci komunity

-

získavanie finančných príjmov z lokálnych zdrojov


získať od lokálnych darcov 520.000,- Sk



získať minimálne 100 tisíc z lokálnych zdrojov na prevádzku nadácie



realizácia 2% kampane

-

prezentácia sa v regióne prostredníctvom PR aktivít

-

posilniť tím kancelárie
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3. Mladí filantropi
Sponzor: V rámci Asociácie komunitných nadácii Slovenska – Nadácia SPP Bratislava
Podporený sumou: 247.000,- Sk
Hlavné ciele projektu:
-

vytvorenie mládežníckej skupiny dobrovoľníkov

-

vyškolenie mládežníckej skupiny v oblasti budovania tímu

-

vyškolenie mládežníckej skupiny v oblasti grantovania

-

stanovenie priorít programu – grantového kola

-

realizácia prvého mládežníckeho grantového kola – mladí mladým

-

úspešné ukončenie prvého ročníka Mladí filantropi

-

zapojenie mladých do rozhodovacieho procesu a aktívne začlenenie do komunity
Výročná správa 2004 v členení podľa nadačného zákona

Prehľad činností vykonávaných v roku 2004 (s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému
účelu nadácie):

A)

prehľad
činnosti
v roku 2004

Vnútorné procesy v organizácii
Hoci bola nadácia zriadená, a do registra nadácii zapísaná v roku 2003, v priebehu roka 2004 už
prebiehali malé zmeny v organizačnej štruktúre. Jednou z najvýznamnejších zmien bola zmena
správcu nadácie. V polovici roka sa Dodatkom č. 1 k nadačnej listine KNL stala správkyňou
nadácie Jana Ilavská, ktorá od registrácie KNL pôsobila vo funkcii výkonnej zložky. Drobné
zmeny boli na obzore aj medzi členmi Správnej rady. Niektorí členovia rady avízovali svoj odchod
a preto sa pracovalo na hľadaní nových potencionálnych členov, ktorí by mali záujem posilniť
radu nadácie. Oficiálne však táto zmena nadobudla platnosť až začiatkom roku 2005, keby sa
definitívne zaznamenali zmeny v Správnej rade KNL.
V súčasnosti členmi SR sú:
a)

Ing. Ján Blcháč, PhD.

b)

Pavol Kováčik

c)

PhDr. Dalibor Mikuláš

d)

PaedDr. Ján Pavlík

e)

MUDr. Alexander Slafkovský

f)

Ing. Vasil Popovič

g)

Mgr. Vlasta Körnerová, rod. Beňačková

Komunitná nadácia Liptov je ako právna forma nadácia veľmi mladučkou organizáciou, preto je
logické, že sa ešte neustále formujú jej štruktúry. Veríme, že v priebehu roka 2005 definitívne
posilníme Správnu radu nadácie na obdobie najbližších štyroch rokov. Zmena členov SR nadácie,
ktorá bola zrealizovaná veľmi pomohla k ešte lepšej funkčnosti nadácie.
V rámci strategického plánovania nadácie, sme si vytýčili posilniť aj tím kancelárie KNL.
-2-

- Výročná správa Komunitnej nadácie Liptov -

Činnosť Asociácie komunitných nadácii Slovenska
V prvom kvartáli roku 2003 vznikla neformálna skupina komunitných nadácii. Zástupcovia ôsmich
komunitných nadácii na Slovensku (Bratislava, Prešov, Liptov, Trenčín, Nitra, Veľký Šariš,
Pezinok a Banská Bystrica) dňa 14. 8. 2003 na ustanovujúcej členskej schôdzi schválili založenie
združenia s názvom Asociácia komunitných nadácií Slovenska (AKNS). Komunitná nadácia Liptov
sa stala zakladajúcim členom AKNS.
V priebehu roka 2004 Asociácia komunitných nadácii Slovenska vyvíjala svoje aktivity a prijala
dvoch nových členov. Zástupcov KN Bardejov a Modrej Torysy. Dnes má teda asociácia desať
plnohodnotných - riadnych členov, ktorí realizujú spoločné projekty na území Slovenska. V roku
2004 to boli nasledovné aktivity:


KLUB DARCOV: partnermi projektu v rámci AKNS boli v roku 2004 Orange Slovensko
a Slovenská

sporiteľňa

Bratislava.

Prostriedky,

ktoré

boli

v jednotlivých

KN

nakumulované, partneri projektu rovnakou sumou zhodnotili. Zdroje v Klube darcov
teda prinášajú trojnásobný úžitok.
Cieľom projektu je:
-

motivovať jednotlivcov, aby sa stali pravidelnými darcami a podporovali svoju komunitu,

-

vytvoriť priestor, v ktorom sa darovanie stane zážitkom a zaujímavou skúsenosťou,

-

podporiť tvorivé, originálne aktivity realizované dobrovoľníkmi, ktoré zlepšujú kvalitu
života.

Viac o projekte a výsledkoch z prvého ročníka bude v prehľade činnosti nadačných fondov.


MLADÍ FILANTROPI: partnerom projektu opäť v rámci AKNS je Nadácia SPP
Bratislava. Základným princípom programu je presvedčenie, že mladí ľudia majú
schopnosti a kapacitu identifikovať a riešiť potreby vo svojom okolí tak, ako ich
vnímajú oni. Tento program sa snaží vybaviť aktívnu mládež potrebnými zručnosťami a
posilňuje vlastnosti nevyhnutné pre ich zapojenie do riešenia problémov v komunite,
pre ich dobrovoľnícke aktivity a osobnostný rast.

Cieľom projektu je:
-

rozvíjať filantropiu medzi mladými ľuďmi, viesť ich k aktívnemu záujmu o riešenie
potrieb komunity, v ktorej žijú, a k podpore rôznych zaujímavých občianskych aktivít,
ktoré zvyšujú kvalitu života v nej,

-

program Mladí filantropi vznikol na základe inšpirácie zo západnej Európy, kde už roky
funguje program YouthBank. Je to grantový program, ktorý spravujú mládežníci
najčastejšie vo veku od 16 do 25 rokov. Ide o program mladých pre mladých - granty
udeľuje mládežnícka komisia,

-

mladí ľudia, ktorí budú do tohto programu zapojení, získavajú nové zručnosti a zároveň
sa priamo zapájajú do rozvoja svojej komunity. Tím absolvuje jednotlivé kroky jeho
realizácie: od vybudovania samotného tímu a jeho prípravy na grantovanie, cez
realizáciu grantového programu po vyhodnotenie programu ako celku.

Základné pravidlá projektu:
Mladí ľudia sú plne zodpovední za všetky rozhodovacie procesy - od identifikácie miestnych
potrieb, po udeľovanie finančnej podpory na ich riešenie, vrátane monitoringu a vyhodnotenia
dopadu projektov.
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Prístup k aktivitám skupiny/ k ponuke grantov je jednoduchý a transparentný.



Zapojenie do programu (v rovine práce v samotnej skupine alebo ako prijímateľ grantu) je
naplánované tak, aby bolo zaujímavé najmä pre mládež, ktorá sa bežne nezapája do iných
dobrovoľníckych aktivít.



Zapojenie starších do programu sa realizuje len v rovine aktívnej pomoci, no bez preberania
akejkoľvek kontroly/ zodpovednosti.



Podpora zapojenia mládežníkov aj do iných rozhodovacích orgánov (ako členov rád a
podobne).



Všetky skupiny v krajine fungujú rovnakým spôsobom a podľa totožných pravidiel.

Projekt, jeho prvý ročník, sa realizuje v školskom roku 2004/2005, teda na prelome dvoch rokov.
V priebehu roka 2004 sme zrealizovali v tomto projekte nasledovné aktivity:
1.

vytvorili sme skupinu mládežníkov:

- prostredníctvom výzvy v regionálnych médiách a oslovením stredných a vysokých škôl v našom
regióne, sme vytvorili silnú skupinu mládežníckej grantovej komisie. Tvorí ju 13 mladých ľudí vo
veku od 16 - 25 rokov. Vzhľadom na regionálne pôsobenie programu sme sa snažili vytvoriť
skupinu, v ktorej budú mať zastúpenie všetky tri liptovské mestá.
Tím tvoria:

- 4 mladí ľudia z mesta Liptovský Hrádok a okolia
- 6 mladí ľudia z mesta Liptovský Mikuláš a okolia
- 3 mladí ľudia z mesta Ružomberok a okolia

Skupina je pre prvý ročník uzatvorená, pretože tím prešiel teambildingom a nebolo by prospešné,
keby sa dopĺňali členovia v priebehu realizácie programu.
2.

realizovali sme prvé školenia ohľadom upevnenia tímu:

- (dvojdňové školenie) považujeme za dôležité z hľadiska dlhodobého fungovania programu.
3.

medializácia projektu:

- zrealizovali sme tlačovú besedu a vstupným novinovým článkom sme medializovali existenciu
programu a mládežníckej grantovej komisie. Boli zrealizované aj prvé výstupy v rádiu. Názov,
ktorý používajú v súvislosti s týmto projektom je FilLip – Filantropi Liptova – mládežnícka
grantová komisia.
Ostatné aktivity v tomto projekte, boli realizované v roku 2005, kedy bude aj ukončenie prvého
ročníka.
VLASTNÉ AKTIVITY KNL:


Súťaž pre školy na tému Filantropia – darcovstvo

Nezabudli sme ani na liptovské školy. V spolupráci s MsKS Liptovský Hrádok a za finančnej podpory
poisťovne Kooperatíva a. s. Liptovský Mikuláš, sme pripravili výtvarnú a literárnu súťaž na tému
darcovstvo. Výtvarné diela víťazných škôl sa dostali do aukcie v rámci Reprezentačného večera
nadácie.
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Reprezentačný večer KNL 2004

Prvý úspešný ročník našej existencie bol uzavretí 1. októbra 2004 v Hoteli Kultúra v Ružomberku
slávnostným Reprezentačným večerom. Oficiálne sa v tento deň stretli aj členovia liptovského
Klubu darcov, aby rozdelili finančné prostriedky medzi šiestich finálnych žiadateľov zapojených do
špeciálneho grantového kola venovaného deťom a mládeži. Dôležitým bodom slávnostného
podujatia bolo udelenie ceny Darca roka. V kategórii fyzická osoba zvíťazil Minister
hospodárstva Pavol Rusko, v kategórii právnická osoba ocenenie získala Tesla Liptovský
Hrádok, a. s.



Daruj knihu pod vianočný stromček

Pod týmto názvom sme na sklonku roka 2004 realizovali nový projekt, inšpirovaný Komunitnou
nadáciou Bratislava. V kníhkupectvách Tranoscius v predvianočnom čase mali možnosť štedrí
obyvatelia Liptova nájsť knihy označené symbolom projektu, kúpou ktorých splnili vianočné želania
tých, ktorí to najviac potrebovali. Deťom zo sociálne slabších rodín, deťom z viacdetných rodín či
deťom z Pálkovho centra v Liptovskom Mikuláši, sa minuloročné Vianoce stali o niečo bohatšie
a radostnejšie aj vďaka nášmu projektu.

Ročná účtovná závierka, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok

B)

ročná
účtovná
závierka

audítora k ročnej účtovnej závierke:

Kompletná ročná účtovná závierka spolu s poznámkami k účtovnej závierke (viď príloha č. 1)
a výrok nezávislého audítora (viď príloha č. 2) sú súčasťou príloh k Výročnej správe.

Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu

C)

prehľad
príjmov

Fundraising
Minulý rok prechádzala nadácia ťažkým transformačným procesom (zmena systému práce
z neziskovej organizácie Fond rozvoja Liptova na Komunitnú nadáciu Liptov), kedy sa fundraising
realizoval pod oboma právnymi formami.
Rok 2004 bol v tomto pre KNL priaznivejší. Samotný fundraising a získavanie príjmov z lokálnych
zdrojov bol však i naďalej realizovaný pod oboma právnymi formami, no na rozdiel od minulého
roka, väčšina zdrojov 2004 bolo získaných pod hlavičkou KNL.

Fond rozvoja Liptova bol len

podpornou organizáciou pre získanie zdrojov z 2% kampane. Nadácia bola mladučkou
organizáciou, ktorá sa podľa zákona smie po prvý krát uchádzať o 2% dane z príjmov až tento
rok. Rok 2004 teda túto funkciu „suploval“ zakladateľ nadácie Fond rozvoja Liptova n. o.
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Globálne vyhodnotenie získaných zdrojov
-

získané peňažné prostriedky Komunitnej nadácie Liptov v roku 2004 (lokálne zdroje)

Zdroje získané pod hlavičkou Komunitnej nadácie Liptov :
podnikateľské subjekty

180.300,- Sk

samospráva

69.050,- Sk

individuálni darcovia

114.301,- Sk

vlastná činnosť

9.113,80

dve percentá

-

SPOLU

372.764,80

Zdroje získané pod hlavičkou zakladateľa nadácie Fond rozvoja Liptova n. o. :
podnikateľské subjekty

-

samospráva

-

individuálni darcovia

7.850,- Sk

vlastná činnosť

22.160,- Sk

dve percentá

312.817,- Sk

SPOLU

342.827,- Sk

Zdroje získané kompletne za rok 2004 =
Komunitná nadácia Liptov + Fond rozvoja Liptova n. o. = 715.592,- Sk.

Globálne vyhodnotenie nadačných zdrojov
-

získané grantové prostriedky Komunitnej nadácie Liptov v roku 2004

„Filantropia medzi Liptákmi“ – Nadácia

250.000,- Sk

Ekopolis Bratislava
„Mladí mladým“ – Nadácia SPP Bratislava

247.000,- Sk

„Korporačná filantropia“ – Nadácia otvorenej

185.000,- Sk

spoločnosti Bratislava
SPOLU

682.000,- Sk
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Prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu
presahuje 10.000,- Sk:

D)

prehľad o
darcoch

Podrobný rozpis darcov a ich darov 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 použili
Komunitná nadácia Liptov v roku 2004 poskytovala finančné prostriedky na zrealizovanie verejne
prospešných aktivít v rámci regiónu Liptov:
-

samostatne z vlastných programov

-

spoločne v spolupráci so zakladateľom FRL n. o. (zdroje FRL n. o. z 2% kampane).

Štatistické zhodnotenie:



Granty v celkovej hodnote (projekty podporené čisto zdrojmi KNL):

418.978,- Sk

Gratny v celkovej hodnote (projekty podporené zo zdrojov FRL):

85.000,- Sk

Granty celkom KNL v spolupráci s FRL:

503.978,-Sk

Počet podporených projektov:

31 projektov

Počet úspešne ukončených projektov:

23 projektov

Počet projektov, ktoré ešte prebiehajú:

8 projektov

Počet neúspešných projektov:

0 projektov

Počet darovaných odpracovaných hodín celkom:

1171 hodín

Odhad hodnoty darovanej práce (á 70 Sk/ 1 hod. )

81.970,- Sk

Počet priamo zapojených ľudí spolu:

398 ľudí

Získané prostriedky nad rámec daru celkom:

579.335,- Sk

Hodnota diela celkom:

1.165.283,- Sk

Jednu darovanú korunu (z reálne úspešne ukončených projektov k 31.12. 2004) občania
zhodnotili svojou prácou a dodatočne získanými zdrojmi tak, že po dokončení
projektu jej hodnota narástla na 2,3 Sk.
* hodnota zhodnotenej darovanej koruny narastie, keď sa reálne vyúčtuje zvyšných 8 projektov.

Podrobná štatistika grantového kola 2004 s prehľadom udelených grantov je v prílohe Výročnej
správy (viď príloha č. 4).
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F)

náklady
v členení

Celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činnosti
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:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Výnosy roku 2004
Tržby z predaja služieb
Úroky
Iné ostatné výnosy
Výnosy z prenájmu majetku
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb

Suma
3.800,00 Sk
1.146,00 Sk
594,00 Sk
12.780,00 Sk
893.829,00 Sk
117.211,00 Sk

Výnosy celkom

1.029.360,00 Sk

Index *
0,39%
0,11%
0,06%
1,25%
86,81%
11,38%
100,00%

Výnosy r. 2004
3 800,00 Sk
1 146,00 Sk
594,00 Sk
117 211,00 Sk

12 780,00 Sk

893 829,00 Sk

Tržby z predaja služieb

Úroky

Iné ostatné výnosy

Výnosy z prenájmu majetku

Prijaté príspevky od iných organizácií

Prijaté príspevky od fyzických osôb

Detailný prehľad výdavkov (nákladov) v členení podľa druhov činností Komunitnej
nadácie Liptov za účtovné obdobie od 1. 1. 2004 – 31. 12. 2004 je súčasťou prílohy
Výročnej správy (viď príloha č. 5).
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Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v hodnotenom

G)

zmeny
v nadačnej
listine

období – v roku 2004:


zmena správcu Komunitnej nadácie Liptov: rozhodnutím Ministerstva vnútra SR zo dňa
29. 7. 2004 (zmena nadačnej listiny vzatá na vedomie)
vymazal sa: Milan Marič, rod. č. 770214/7750, Belanská 559, 033 01 Liptovský Hrádok
zapísala sa : Jana Ilavská, rod. č. 805921/7760, Dr. V. Mašurku 937, 032 61 Važec

Fotokópia dodatku č. 1 (kde je zmena zaznamenaná) je súčasťou prílohy Výročnej správy č. 6.
Iné zmeny v nadačnej listine v priebehu roka 2004 nenastali. Zmena členov Správnej rady KNL
oficiálne nastala až začiatkom roka 2005.

H)

odmena
správcu

Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu, ak bol nadačnou listinou
ustanovený:
Odmena za výkon správcu nadácie v roku 2004 bola 22.000,-Sk brutto/mesačne = na základe
rozhodnutia SR KNL – v predloženom a schválenom rozpočte.

Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných

I)

prehľad
o činnosti
fondov

fondov:
Nadačné fondy
V rámci Asociácie komunitných nadácii Slovenska sa riadni členovia siete dohodli na zjednotení
používaných termínov pre nadačné fondy. Toto si ujednotili už pri vzniku siete, teda v roku 2003.
Používajú nasledovné fond:


Otvorený fond (Open/ Discretionary Fund)



Fond darcovho záujmu (Field of Interest Fund)



Darcom riadený fond (Donor Advised Found)



Darcom predurčený fond (Donor Designated Fund)



Fond partnerstva (Partnership Fund)



Štipendijný fond (Scholarship Fund)

Výšku poplatkov a minimálne vklady pri založení nadačného fondu si každá KN urči sama.
V roku 2004 bola vytvorená tzv. ponuka produktov, ktorú jednotlivé KN pri svojej práci
a komunikácii s donormi používajú. Vypracovaná ponuka obsahuje popis nasledovných aktivít:


Samostatný grantový program



Štipendiá



Matchingové programy



Nadačné fondy

Kompletne spracovaná ponuka AKNS je v prílohe Výročnej správy (viď v príloha č. 7).
-9-

- Výročná správa Komunitnej nadácie Liptov -

Prehľad a činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom prostriedkov



Nadačný fond Komunitnej nadácie Liptov - Klub darcov = na Ministerstve
zaregistrovaný už koncom roka 2003.

Fond bol založený Komunitnou nadáciou Liptov (na základe rozhodnutia Správnej rady) za
účelom podpory darcovstva a filantropie v komunite.
Princíp fungovania Klubu darcov: darcovia (len fyzické osoby) prispievajú do špeciálneho
fondu nadácie, ktorý je určený na financovanie vytipovaných projektov (vždy sa určí téma).
Výšku príspevku si darca určuje sám. Ak však daruje aspoň 1.000 Sk, získava aj právo
rozhodovať o použití vyzbieraných finančných prostriedkov. Na záver sa uskutoční stretnutie
členov klubu, na ktorom sa predstavia projekty a hlasovaním sa rozhodne, ktoré z nich a v akej
výške získajú finančnú podporu z klubu. 90 % z celkovej vyzbieranej sumy bude použitých na
realizáciu projektov, 4% sú určené na zabezpečenie manažmentu Klubu darcov a 6 % bude
použitých na navýšenie nadačného imania komunitnej nadácie pre budúce generácie.
Výsledky prvého ročníka Klubu darcov na Liptove : V roku 2004 sa nám na Liptove podarilo
nakumulovať 60.000 Sk od 30 darcov (viď v prílohe č. 8). Partneri projektu fond kapitalizovali
sumou 100 tisíc (50 tisíc Orange Slovensko a 50 tisíc Slovenská sporiteľňa). Z toho 144 tisíc bolo
rozdelených v špeciálnom grantovom kole Klubu darcov, ktoré sa nieslo v duchu detí a mládeže
na Liptove. Členovia Klubu sa rozhodli podporiť nasledovné projekty:
-

Cvičná lezecká stena Prstolezka - podporený sumou 18.000,- Sk

-

Počítačový rečový program FONO - podporený sumou 30.000,- Sk

-

Detské ihrisko - podporený sumou 18.000,- Sk

-

Pomoc opusteným deťom - podporený sumou 23.000,- Sk

-

Výtvarná dielňa – zákaly techniky olejomaľby - podporený sumou 25.000,- Sk

-

Podpora sanácie biologických rodín - podporený sumou 30.000,- Sk

Projekty sú v štádiu realizácie. Zrealizované budú pred ukončením druhého ročníka KD (august
2005).



Fond Komunitnej nadácie Liptov Obce Huty = na Ministerstve zaregistrovaný 8.6.2004.

Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a Obcou Huty,
za účelom podpory verejne prospešných aktivít a verejne prospešného zveľadenia Obce Huty.
V priebehu roka 2004 sa vo fonde nakumulovali prostriedky vo výške 50 tisíc Sk, ktoré do fondu
vložila firma Pečivárne Lipt. Hrádok spol. s. r. o. (najväčší darca vo fonde). V priebehu roka 2004
sa z daného fondu prostriedky čerpali na aktivity v obci (rekonštrukcia komunikácie). Stav
peňažných prostriedkov na fonde k 31.12.2004 bol 1.000 Sk (viď v prílohe č. 8).



Fond Komunitnej nadácie Liptov - Špeciálna škola Kráľova Lehota - na Ministerstve
zaregistrovaný dňa 23. 6. 2004

Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL, Evou
Hradeckou a Beátou Böhmerovou, za účelom podpory aktivít a prostredia detí v Špeciálnej
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materskej škole internátnej v Kráľovej Lehote. Predtým, než bol Fond oficiálne zaregistrovaný na
Ministerstve a získal hodnotu nadačného fondu, existoval a plnil sa len ako program vtedajšej
neziskovej organizácie Fond rozvoja Liptova. V priebehu roka 2004 sa vo fonde nakumulovali
zdroje vo výške 42.800,- Sk. V roku 2004 sa z fondu časť prostriedkov vyčerpala. Stav
peňažných prostriedkov na fonde k 31.12.2004 bol 17.858,- Sk (viď v prílohe č. 8). Prostriedky,
ktoré boli v roku 2004 z fondu čerpané, boli použité na nákup inhalačných prístrojov pre
umiestnené deti a na materiálne zabezpečenie materskej školy (posteľné prádlo, ...).



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. Fond bol podobne
ako predchádzajúci založený ako program vo FRL n. o. Stav k 31.12.2004 je 31.958,- Sk (viď v
prílohe č. 8).



Fond Komunitnej nadácie Liptov Obec Liptovský Ján - na Ministerstve zaregistrovaný
dňa 2. 9. 2004.

Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a Obcou
Liptovský Ján, za účelom podpory verejne prospešných aktivít a rozvoju cestovného ruchu v obci
Liptovský Ján.
V priebehu roka 2004 sa vo fonde nakumulovali prostriedky vo výške takmer 100 tisíc, ktoré do
fondu vložila firma Pečivárne Lipt. Hrádok spol. s. r. o. (najväčší darca vo fonde). V priebehu
roka 2004 sa z daného fondu prostriedky čerpali na verejne prospešné aktivity v obci – prestavba
objektu informačného a kultúrneho centra. Stav peňažných prostriedkov na fonde k 31.12.2004
bol takmer 5 tisíc (viď v prílohe č. 8).



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. Zakladateľ v priebehu roka 2004 vložil do fondu zdroje vo výške 33.000,- Sk. Z toho 31
tisíc bolo použitých na vybavenie miestnej knižnice, ktorá slúži širokej verejnosti. Stav peňažných
prostriedkov k 31.12.2004 bol 1.000,-Sk.

V prílohách Výročnej správy 2004 (viď v prílohe č. 9.) sú kópie registrácie všetkých nadačných
fondov, ktoré v priebehu roka 2004 boli založené. Ku každému nadačnému fondu je aj detailný
výpis (tok finančných prostriedkov vo fonde - viď v prílohe č. 8).
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Zúčastnili sme sa konferencií a študijných ciest:
 Študijná pracovná cesta do Nemecka – návšteva nemeckých komunitných nadácii –
organizovala Nadácia Ekopolis – máj 2004. Návšteva Buergerstiftung Dresden, Buergerstiftung
Zwischenraum, Buergerstiftung Nuernberg, Buergerstiftung Fuerstenfeldbruck. Absolvovala
Jana Ilavská.
 Konferencia nadácii 2004 – organizovalo Fórum donorov v Žiline – jún 2004, absolvovala
Jana Ilavská.
 Školenie na tému „Evaluácia ako nástroj udržateľnosti a zvýšenia kvality práce MVO“ –
organizoval TRUST program v Senci (NOS, NDS a Nadácia Jána Husa)

- december 2004,

absolvovala asistentka Martina Ilavská.

V priebehu roka sme navštívili viaceré komunitné nadácie na Slovensku, za účelom získať čo
najviac informácii o práci a vedení nadácie (dôležité stretnutia pre fungovanie organizácie).

Publikačné výstupy (viď príloha a priložený materiál):
V roku 2004 boli realizované nasledovné publikačné výstupy:
 séria novinových článkov v regionálnych periodikách (Hrádocké spravodajstvo, Ružomberský
Hlas, týždenník Liptov),
 pozvánky na 1. Reprezentačný Večer KNL (upovedomenie verejnosti o definitívnej zmene
mena), ďakovné listy, ...
 informačný materiál „Formy darovania“ – s aktualizovanými údajmi (skrátená verzia aj
v angličtine),
 informačný materiál k projektu „Klub darcov“ - aktuálny pre II. ročník projektu,
 power point prezentácia KNL,
 novoročenka.
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Prílohy:
č. 1.- ročná účtovná závierka, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej
č. 2.- výrok audítora k ročnej účtovnej závierke 2004
č. 3. - prehľad darcov sumárne za rok 2004 a hodnoty darov
č. 4. - podrobná štatistika grantového kola 2004
č. 5.- prehľad celkových výdavkov (nákladov) v členení

na výdavky podľa jednotlivých

druhov činností nadácie, osobitne výšku výdavkov na správu nadácie, vrátane rozhodnutia
SR podľa § 28 ods. 1
č. 6. - kópia zmeny v nadačnej listine – dodatok č. 1
č. 7. - spracovaná ponuka produktov AKNS
č. 8. - výstupy – ročné raporty k nadačným fondom k 31.12.2004
č. 9. - kópie rozhodnutí Ministerstva o zriadení nadačných fondov
č.10. - informačný materiál Formy darovania – aktualizovaný
č.11. - informačný materiál KLUB DARCOV
č.12. - power point prezentácia KNL v tlačenej podobe
č.13. – fotokópie publikačných výstupov v regionálnych médiách – články (časť článkov),
novoročenka, pozvánky, ...

V Liptovskom Hrádku dňa 29. apríla 2005

Vypracovala:

Ilavská Jana
Komunitná nadácia Liptov
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