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Prehľad zrealizovaných aktivít
v

roku

2006

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.

Zoznam členov Správnej rady nadácie:



PaedDr. Ján Pavlík – predseda SR nadácie, Mestský úrad Ružomberok

ostatní členovia Správnej rady:



Michal Slašťan – primátor mesta Ružomberok



h. Doc. Ing. Ján Blcháč, PhD. – primátor mesta Liptovský Mikuláš



Mgr. Branislav Tréger, PhD. – primátor mesta Liptovský Hrádok



PhDr. Dalibor Mikuláš – prorektor pre zahraničné vzťahy, Katolícka univerzita Ružomberok



Ing. Ján Fencl – generálny riaditeľ Pečivárne Liptovský Hrádok, s. r. o.



Mgr. Eva Petranová – šéfredaktorka týždenníka Liptov



Ing. Jozef Šišila – predseda predstavenstva Quadriq a. s. Liptovský Mikuláš



Milan Marič – konateľ firmy Intop s. r. o. Liptovský Hrádok



Ivan Šenšel – riaditeľ Mestského kultúrneho strediska

Správna rada je v miestnej komunite akceptovaná. Je zostavená z lokálnych osobností, ktoré sú
pre činnosť nadácie výrazným pozitívom. Aktívne vstupujú do procesov a podieľali sa na
strategickom

pláne.

Ich

snahou

je

vybudovať

silnú

nadáciu,

akceptovanú

v regióne

a bezkonkurenčnú.
PROJEKTY KNL FINANCOVANÉ Z GRANTOVÝCH (nadačných) PROSTRIEDKOV V ROKU
2006:
1. FilLip Filantropi Liptova = projekt pokračujúci z roku 2005
Sponzor: V rámci Asociácie komunitných nadácii Slovenska – Nadácia SPP Bratislava
Podporený sumou: 123.500,- Sk
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Hlavné ciele projektu:
-

upevnenie mládežníckej skupiny dobrovoľníkov (doplnenie o nových dobrovoľníkov)

-

vyškolenie mládežníckej skupiny v oblasti grantovania

-

vyškolenie mládežníckej skupiny v oblasti fundraising

-

realizácia prvého mládežníckeho grantového kola – mladí mladým

-

úspešné ukončenie prvého ročníka Mladí filantropi a naštartovanie druhého ročníka

-

zapojenie mladých do rozhodovacieho procesu a aktívne začlenenie do komunity

2. Školenie mladých filantropov
Sponzor: Nadácia pre deti Slovenska, program Hodina deťom
Podporený sumou: 38.500,- Sk
Hlavné ciele projektu:
-

aktívne

zapojiť

mládež

do

grantového

systému

nadácie

prostredníctvom

toho,

že podporovali projekty, ktoré považovali za dôležité a komunite prospešné,
-

zapojiť aj menej činnú mládež do realizácie zaujímavých verejnoprospešných projektov,

-

aktívne zapojenie mládeže do riešenia potrieb liptovskej komunity,

-

vybudovať silnú sieť mládežníckych dobrovoľníkov

3. Poďme spolu, podporíme našu školu
Sponzor: Citibank (Slovakia) a. s. Bratislava
Podporený sumou: 120.000, - Sk
Projekt sme realizovali podľa vzoru Komunitnej nadácie Bratislava. Hlavné ciele programu:
-

zapojenie základných škôl v rámci regiónu Liptov

-

motivácia kumulovania vlastných peňažných prostriedkoch na fondoch ZŠ

-

mesačné vyhodnotenie vyzbieraných zdrojov na fondoch v priemere na jedného žiaka
školy / mesačné odmenenie najúspešnejších základných škôl

-

šírenie filantropie medzi verejnosťou

4. Mostom Lásky k Lujze
Sponzor: Plameň pomoci o. z. Žilina
Podporený sumou: 20.000, - Sk
Tieto zdroje boli použité na navýšenie nadačného fondu Mostom lásky k Lujze, ktorý bol založený
za účelom individuálnej pomoci v núdzi rodine malej nemocnej Lujzi Širicovej zo Smrečian.
Z fondu sú hradené priame náklady na operáciu a náklady súvisiace s operáciou.
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Výročná správa 2006 v členení podľa nadačného zákona
Prehľad činností vykonávaných v roku 2006 (s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému
účelu nadácie):

A)

prehľad
činnosti
v roku 2006

Vnútorné procesy v organizácii
V priebehu roka 2006 nastala jedna zmena, zachytené v nadačnej listine:
1.

v auguste 2006 sa Dodatkom č. 4. v nadačnej listine KNL zmenilo meno správcu nadácie
z Jana Ilavská na Jana Jakubčiaková.

Zmeny boli koncom roka 2006 avízované aj v štruktúre Správnej rady, vzhľadom k priebehu
volieb v miestnych samosprávach a zmene postov primátorov liptovských miest. V roku 2006
však prebiehali len diskusie, oslovovali sa potencionálne noví členovia SR a uvažovalo sa
o navýšení členov SR zo 7 na 10. Oficiálne zmeny však boli v dodatku č. 5. zrealizované až
začiatkom roka 2007.
V rámci strategického plánovania nadácie, sme posilnili aj tím kancelárie. Od 1.1.2006 sme do
pracovného pomeru zobrali programovú koordinátorku a na čiastočný úväzok (dohoda
o vykonaní práce) aj asistentku na administratívne a pomocné práce.
V prvom kvartály roka 2006 skončilo funkčné obdobie správkyne KNL na poste prezidentky
AKNS.
Činnosť Asociácie komunitných nadácii Slovenska
Asociácia komunitných nadácii Slovenska vyvíjala svoje aktivity aj v roku 2006. Podľa prijatých
stanov a štandárd neprijala v roku 2006 žiadneho nového člena. Súčastný stav asociácie je teda
10 členských komunitných nadácii.
V roku 2006 sme pokračovali v spoločných celoslovenských aktivitách typu:


KLUB DARCOV: partnermi projektu pre rok 2006 boli Konto Orange n. f. a Slovenská
sporiteľňa a. s. Bratislava. Prostriedky, ktoré boli v jednotlivých KN nakumulované,
partneri projektu rovnakou sumou zhodnotili. Zdroje v Klube darcov teda priniesli
trojnásobný úžitok.

Cieľom projektu je:
-

motivovať fyzické osoby = jednotlivcov, aby sa stali pravidelnými darcami a aj drobnými
príspevkami 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 tretieho ročníka nájdete v prehľade činnosti nadačných fondov
(vzhľadom k tomu, že KLUB DARCOV je jedným z nadačných fondov KNL).
 MLADÍ FILANTROPI: partnerom projektu v rámci AKNS je Nadácia SPP Bratislava
a miestny donor SWEDWOOD OZ Jasná. Je to jeden z programov, ktorý bol realizovaný
na prelome rokov 2005 a 2006 (časť aktivít sa realizovala v roku 2005 a časť v roku 2006).
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Základným princípom programu je presvedčenie, že mladí ľudia majú schopnosti
a kapacitu identifikovať a riešiť potreby vo svojom okolí tak, ako ich vnímajú oni.
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 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.

Projekt sa realizoval v školskom roku 2005/2006, teda na prelome dvoch rokov. V priebehu roka
2006 sme zrealizovali v tomto projekte nasledovné aktivity:
1.

vyškolenie mládežníkov v téme efektívne grantovanie a fundraising:

-

dvojdňové školenie s témou grantovanie a efektívne rozdeľovanie finančných prostriedkov

-

tvorba formulára = žiadosti o poskytnutie grantu

-

tvorba mediálnych výstupov = vyhlásenie prvého ročníka grantového kola pre mladých

2.

zrealizovanie druhého mládežníckeho grantového kola:

-

vytýčenie si priorít grantového kola (téma)

-

stanovenie si podmienok grantového kola

-

vyhlásenie grantového kola, poskytovanie pravidelných konzultácii, komunikácia s cieľovou
skupinou mladých ľudí

3.

vyhodnotenie mládežníckeho grantového kola:

Štatistika grantového kola:
Granty od FilLip v celkovej hodnote (projekty podporené sumou): 100.000,- Sk
Granty od FilLip žiadali celkom: 186.300, -Sk
Počet prihlásených projektov: 20 projektov
Počet podporených projektov: 13 projektov
Úspešne dokončené projekty: 13 projektov
Projekty, ktoré nedodržali podmienky zmluvy: 0 projektov
Počet darovaných odpracovaných hodín celkom: 1588 hodín
Odhad hodnoty darovanej práce (á 50 Sk/ 1 hod.): 79.400,- Sk
Počet priamo zapojených mladých ľudí spolu: 184 ľudí
Iná finančná spoluúčasť grantistov celkom: 109.278,50, -Sk
Hodnota diela celkom (po pripočítaní darovanej sumy od FilLip): 288.678,50, -Sk
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JEDNU DAROVANÚ KORUNU ZHODNOTILI MLADÍ ĽUDIA NA LIPTOVE SVOJOU PRÁCOU
A DODATOČNE ZÍSKANÝMI ZDROJMI TAK, ŽE PO DOKONČENÍ PROJEKTU JEJ HODNOTA
NARÁSTLA NA 3,- Sk.

4.

záverečné vyhodnotenie druhého ročníka a štart nového tretieho ročníka
2005/2006:

Čo projektom získala mládežnícka skupina FilLip (pozitíva projektu) ?


nové zručnosti, s ktorými sa doposiaľ nestretli,



informácii o 3. sektore a o práci komunitnej nadácie,



finančnú zodpovednosť za realizované projekty,



nové známosti a kontakty na mnohých ľudí,



sebavedomie, kreativitu,



dobrý pocit z realizácie užitočnej veci

Čo projektom získala Komunitná nadácia Liptov (pozitíva projektu) ?


nadácia si zvyšuje svoje rady o nových dobrovoľníkov – mladých ľudí s chuťou pracovať,



traja členovia mládežníckeho tímu posilnili riadnu grantovú komisiu,



nadácia plánuje realizáciu ďalších projektov s účasťou mladých filantropov,

Benefičný koncert

-

v r. 2006 sme realizovali 1x koncert venovaný cieľovej skupine = postihnutým v regióne

-

kancelária má ambíciu realizovať takéto podujatie každoročne

-

koncert bol realizovaný v priestoroch Synagógy v Liptovskom Mikuláši a za finančnej pomoci
miestnych donorov

-

Získané zdroje:
o

dobrovoľné vstupné

= 68.250, -Sk

o

priame sponzorské

= 53.000 Sk

o

dary členov SR

= 6.000, -Sk

o

PRÍJMY SPOLU

= 127.250, -Sk

o

BENEFIT PRE GRANTISTOV

= 75.000,- Sk ( 3 x 25 tisíc pre grantistov)

o

VÝDAJE SPOLU

= 60.316, -Sk

Súťaž pre školy

-

projekt realizovaný pre základné a umelecké školy pod názvom Krása sa nestratí

-

v súťaži sa reprodukovali diela ak. maliara Karola Feňveša a Marcela Dúbravca

-

nadácia od týchto maliarov dostala originály diel darom

-

bola vytvorená unikátna zbierka 357 detských reprodukcií diel

-

oficiálnym každoročným partnerom súťaže je miesta firma Quadriq a. s. Lipt. Mikuláš
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Módna prehliadka
-

akcia bola rovnako ako Benefičný koncert realizovaný v roku 2006 po prvý krát

-

prehliadka bola realizovaná za účelom vyzbierania zdrojov do nadačného fondu Mostom
lásky k Lujze (na operáciu pre malé nemocné dievčatko)

-

náklady na realizáciu prehliadky zabezpečila autorka prehliadky: Silvia Piláriková

-

nadácia vložila do aktivity min. zdroje vo výške 9 tisíc SK na zabezpečenie medializácie

-

akcia mala veľký úspech a pozitívne ohlasy

-

pre ďalšiu prácu a PR prezentáciu pred donormi – veľmi priaznivý faktor

-

Získané zdroje:
o

vstupné

= 17.040, -Sk

o

priame dary

= 8.000, -Sk

o

ostatné zdroje

= 61.805, -Sk (zdroje, ktoré v roku 2006 navýšili NF)

o

z toho zisk pre KNL

= 2.605, -Sk (poplatok 3% z každého daru)

Daruj knihu

-

projekt bol určený sociálne slabším, viacpočetným rodinám a rodinám, ktoré majú deti
v náhradnej starostlivosti,

-

oslovili sme 110 detí

-

pozitívnym faktom bola skutočnosť, že projekt má na Liptove tradíciu a verejnosť sa oň zaujíma
ešte pred samotným spustením

-

negatívnym faktom bola skutočnosť, že pre rok 2006 sa predalo o 34 knižných titulov menej ako
v roku 2005

2% kampaň

-

dvojpercentná kampaň pre rok 2006 bola zrealizovaná úspešne,

-

získaných viac než 450 tisíc Sk,

-

od FO získaných viac než 100 tisíc Sk

-

2% kampaň má stúpajúcu tendenciu

popis
2% dane

ROK 2003
75.680,- Sk

ROK 2004
312.817, -Sk

ROK 2005
366.819,- Sk

ROK 2006
463.823, -Sk
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Ročná účtovná závierka, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok

B)

ročná
účtovná
závierka

audítora k ročnej účtovnej závierke:
Kompletná ročná účtovná závierka 2006 spolu s poznámkami k účtovnej závierke je k dispozícii
v kancelárii nadácie.

Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu:

C)

prehľad
príjmov

Fundraising
Samotný fundraising – získavanie zdrojov od miestnych donorov bol pre rok 2006 úspešný. Na
konci roka pri porovnaní akčných plánov sme zistili, že sa nám takmer vo všetkých pozorovaných
oblastiach podarilo plán naplniť, dokonca prekročiť jeho hranicu.

Globálne vyhodnotenie získaných zdrojov
-

získané peňažné prostriedky Komunitnej nadácie Liptov v roku 2006 (lokálne zdroje)

podnikateľské subjekty

225.495,- Sk

samospráva

661.500,- Sk

individuálni darcovia

298.529,- Sk

dve percentá

463.823,- Sk

vlastná činnosť

70.800,- Sk

základné školy

232.441,- Sk

SPOLU

1.952.588,- Sk

Porovnanie plánu a skutočnosti
popis
Pod. subjekty
Samospráva
Indiv. darcovia
2% dane
Vlastná činnosť
Základné školy
SPOLU

plán na rok
2006
450.000,- Sk
80.000,- Sk
90.000,- Sk
300.000,- Sk
920.000,- Sk

plán nad
rámec 06
225.000,- Sk
40.000,- Sk
45.000,- Sk
150.000,- Sk
460.000,- Sk

total
plán 2006
675.000,- Sk
120.000,- Sk
135.000,- Sk
450.000,- Sk
1.380.000,- Sk

total
rozdiel
realita 2006
225.495,- Sk
- 449.505,- Sk
661.500.- Sk
+ 541.500,- Sk
298.529,- Sk
+ 163.529,- Sk
463.823,- Sk
+ 13.823,- Sk
70.800,- Sk
+ 70.800,- Sk
232.441,- Sk + 232.441,- Sk
1.952.588,- Sk

+ 572.588,- Sk

Porovnanie ukázalo, že totálny plán (plán + plán nad rámec) sme v konečnom meradle
prekročili o takmer 600 tisíc Sk.
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Globálne vyhodnotenie nadačných zdrojov
-

získané grantové prostriedky Komunitnej nadácie Liptov v roku 2006 (v niektorých
prípadoch nejde o celé granty, len o ich prvé splátky)

II. splátka Prezent fajn fest 2005

14.000,- Sk

II. splátka projektu Hodiny deťom

34.650,- Sk

II. splátka Nadácie Ekopolis

20.000,- Sk

II. splátka Nadácie otvorenej spoločnosti

12.900,- Sk

Mladí filantropi – Nadácia SPP

123.500,- Sk

Poďme spolu, podporíme našu školu = grant Citibank

120.000,- Sk

Plameň Pomoci = navýšenie nadačného fondu

20.000,- Sk

SPOLU

345.050,- Sk

Porovnanie roku plánu, reality, roku 2005 a 2006:
Získané zdroje od podnikateľov

- 50 % odchýlka od plánu (odchýlka mínusom)
- 55 % pokles oproti roku 2005

Plán = 450.000 Sk

21 nových darcov

Realita = 225.495,- Sk

10 opakovaných darcov

Rok 2005 = 506.700,- Sk

0 založených fondov

Získané zdroje od samosprávy

+ 727 % odchýlka od plánu (odchýlka plusom)
660 % nárast oproti roku 2005

Plán = 80.000,- Sk

3 nových darcov (1mesto a 2 obce)

Realita = 661.500.- Sk,-

2 opakovaní darcovia

Rok 2005 = 87.000,- Sk

1 nadačný fond / účelové zdroje RBK

Získané zdroje od jednotlivcov

+ 232 % odchýlka od plánu (odchýlka plusom)
36 % nárast oproti roku 2005

Plán = 90.000,- Sk
Realita = 298.529,- Sk
Rok 2005 = 219.549,- Sk
Získané zdroje z 2% kampane

44 nových darcov
42 opakovaných darcov
3 založené fondy
+ 55 % odchýlka od plánu (odchýlka plusom)
26 % nárast oproti roku 2005

Plán = 300.000,- Sk
Realita = 463.823,- Sk

6 nových darcov
6 opakovaných darcov

Rok 2005 = 366.819,- Sk

Produktivita
práce
vyplatené
a odmeny
získané zdroje

mzdy

prvý polrok

druhý polrok

spolu

250.305,- Sk

295.067,- Sk

545.372,- Sk

1.110.346,- Sk

842.242,- Sk

1.952.588,- Sk
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D)

prehľad o
darcoch

Prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu
presahuje 10.000,- Sk:
Podrobný rozpis darcov je uvedený na internetovej stránke www.knl.sk v sekcii SPONZORI

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 2006 poskytovala finančné prostriedky na zrealizovanie verejne
prospešných aktivít v rámci regiónu Liptov:
Štatistické zhodnotenie: (je orientačná, lebo niektoré projekty sú ešte vo fáze realizácie)
Počet podporených projektov:

67 projektov

Zdroje použité na regranting

1.326.270,- Sk

Počet úspešne ukončených projektov:

67 projektov

Počet neúspešných projektov:

0 projektov

Počet darovaných odpracovaných hodín celkom:

13 936 hodín

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

975.520,- Sk

Počet priamo zapojených ľudí spolu:

986 ľudí

Nefinančné vklady

366.406,- Sk

Finančné vklady

1.269.112,- Sk

Hodnota diela celkom:

3.937.308,- Sk

Jednu darovanú korunu (z reálne úspešne ukončených projektov k 31.12. 2006) občania



zhodnotili svojou prácou a dodatočne získanými zdrojmi tak, že po dokončení
projektu jej hodnota narástla na 3,00 Sk.
* hodnota zhodnotenej darovanej koruny narastie je orientačná (projekty sú vo fáze realizácie)

Kompletne podporené projekty za celú našu existenciu:
Rok
1999 - 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
zatiaľ rok 2007
SPOLU

Prerozdelené zdroje

Počet projektov

483.796,- Sk
186.800,- Sk
2.500,- Sk
160.700,- Sk
503.978, -Sk
793.355,- Sk
1.326.270,- Sk
306.897,- Sk

65 projektov
20 projektov
1 projekt
18 projektov
31 projektov
59 projektov
67 projektov
35 projektov

3.764.295,- Sk

296 projektov
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Zdroje, ktoré išli za posledné roky do jednotlivých miest na podporu projektov
Liptovský
Hrádok

rok 2004
rok 2005
rok 2006
rok 2007
SPOLU

Liptovský
Mikuláš

rok 2004
rok 2005
rok 2006
rok 2007
SPOLU

Ružomberok

rok 2004
rok 2005
rok 2006
rok 2007
SPOLU

počet
projektov
mesto
8
15
19
7
49

poskytnuté zdroje
mestu

počet
projektov
mesto
3
14
15
6
38

poskytnuté zdroje
mestu

počet
projektov
mesto
4
12
22
5
43

poskytnuté zdroje
mestu

87.511, -Sk
129.718,- Sk
256.370,- Sk
60.196,- Sk
533.795,- Sk

27.500,- Sk
149.038,- Sk
200.000,- Sk
50.000,- Sk
426.538,- Sk

25.500,- Sk
292.100,- Sk
611.000,- Sk
45.000,- Sk
973.600,- Sk

počet
projektov
okolité obce
12
10
7
5
34

poskytnuté
zdroje obciam

počet
projektov
okolité obce
2
4
2
5
13

poskytnuté
zdroje obciam

počet
projektov
okolité obce
2
4
1
7
14

poskytnuté
zdroje obciam

279.967, -Sk
145.499,- Sk
163.000,- Sk
50.900,- Sk
639.366,- Sk

28.500,- Sk
50.000,- Sk
15.900,- Sk
42.500,- Sk
136.900,- Sk

55.000,- Sk
27.000,- Sk
30.000,- Sk
58.300,- Sk
170.300,-Sk

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:

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

Výnosy roku 2006
Tržby z predaja služieb
Úroky
Iné ostatné výnosy
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Výnosy celkom

Suma
88 tis.
1 tis.
22 tis.
1 227 tis.
9 tis.
425 tis.

Index *
4,96
0,06
1,24
69,24
0,50
24,00

1.772 tis Sk

100,00%

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

G)

zmeny
v nadačnej
listine

období – v roku 2006:



zmena mena správcu Komunitnej nadácie Liptov: rozhodnutím Ministerstva vnútra SR zo
dňa 18. augusta 2006 (zmena nadačnej listiny vzatá na vedomie)

Iné zmeny v nadačnej listine v priebehu roka 2006 nenastali.
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H)

odmena
správcu

Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu, ak bol nadačnou listinou
ustanovený:
Odmena za výkon správcu nadácie v roku 2006 bola 22.000,- Sk brutto/mesačne = na základe
rozhodnutia SR KNL – v predloženom a schválenom rozpočte. Oproti minulému roku sa výška
odmeny správcu nadácie nezmenila.

Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných
fondov:

I)

prehľad
o činnosti
fondov

Nadačné fondy


Nadačný fond Komunitnej nadácie Liptov - Klub darcov = na Ministerstve
zaregistrovaný 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 projektov s témou deti a mládež. Ak darca daruje
1000 Sk a viac, získava právo rozhodovať o použití vyzbieraných finančných prostriedkov. 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.
Výsledky tretieho ročníka Klubu darcov na Liptove:
-

tretí ročník bol zrealizovaný úspešne,

-

v hodnotení za celú SR sa KNL opäť umiestnila na I. mieste (obhájenie z roku 05)

-

od fyzických osôb z regiónu sme nakumulovali 127.199,- Sk

-

partneri projektu metchovali sumou 90.000 Sk

Členenie darcov podľa kategórie:


Priateľ Liptova (100 - 499 SK)

= 14 darcov



Sympatizant (500 - 999 SK)

= 3 darca



Darca (1000 - 4999 SK)

= 12 darcov



Filantrop (nad 5000 SK)

= 12 darcov + 4 TOP filantropi

Členenie darcov podľa frekvencie zapojenia sa do projektu:


Obnovilo si členstvo

= 31 darcov



Neobnovilo si členstvo

= 0 darcov



Noví darcovia

= 15 nových darcov, ktorých projekt zaujal
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Porovnanie prvého, druhého a tretieho ročníka:
Popis

I. ročník

II. ročník

III. ročník

60.000,- Sk

103.749,- Sk

127.199,- Sk

29

37

46

2.069,- Sk

2.804,- Sk

2.765,- Sk

počet darcov do 999

14

12

18

počet darcov do 4999

10

13

12

počet darcov 5000 a viac

5

12

16

počet projektov
prihlásených do GK KD
počet podporených
projektov
téma grantového kola

14

16

16

6

9

8

deti a mládež

deti a mládež

deti a mládež

3. miesto

1. miesto

1. miesto

nakumulovaná suma
počet darcov
priemerný dar

umiestnenie v rámci
AKNS


Fond Komunitnej nadácie Liptov Obec 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 2006 sa vo fonde neurobili žiadne pohyby. Stav peňažných prostriedkov na
fonde k 31.12.2006 bol 1.000 Sk.



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 materskej škole internátnej v Kráľovej Lehote. Stav peňažných prostriedkov na
fonde k 31.12.2006 bol 0,- Sk. V súčasnosti je fond v procese zrušenia. Na ministerstvo bude
v najbližších dňoch doručená žiadosť na zrušenie tohto nadačného fondu.



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 31.12.2006 je 40.526,- Sk.



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 2006 sa vo fonde prostriedky nekumulovali ani sa
z daného fondu prostriedky nečerpali, preto stav peňažných prostriedkov na fonde k 31.12.2006
je 1.328,40.
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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. Zakladateľ v priebehu roka 2006 vložil do fondu zdroje vo výške 11.000,- Sk a zároveň
sa časť prostriedkov z fondu použila na nákup kníh do knižnice. Stav peňažných prostriedkov
k 31.12.2006 bol 1.000,- Sk. Do fondu pravidelne pribúdajú peňažné prostriedky, ale zároveň sa
z neho aj čerpajú.



Nadačný fond Komunitnej nadácie Liptov – vzdelávanie mládeže – na ministerstve

zaregistrovaný 10.5.2005. Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu
medzi KNL a V. Körnerovou a I. Ďurinovou, za účelom podpory alternatívnych foriem
vzdelávania, získavanie zručností pre uplatnenie sa na trhu práce, alebo na podporu nadaných
detí v regióne Liptov. V priebehu roka 2006 sa do fondu nevložili žiadne peňažné prostriedky.
Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2006 bol 13.200,- Sk.



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. V priebehu roka 2006 sa na fonde nakumulovali zdroje vo výške 8.060,- Sk.
K 31. 12. 2006 bol teda stav na fonde 7.818,- Sk.



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 2006 sa na fonde nakumulovali zdroje vo výške 4.238,- Sk a stav v 31.12.2006
bol 4.111,- Sk.



Fond Komunitnej nadácie Liptov – Fond pre hendikepované deti – na Ministerstve

zaregistrovaný 15.3.2006. Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu
medzi KNL a manželmi Bohmerovcami, za účelom podpory aktivít a prostredia detí duševne
postihnutých, telesne postihnutých i sociálne znevýhodnených detí z regiónu. V priebehu roka
2006 sa na fonde nakumulovali zdroje vo výške 6.718,- Sk a stav v 31.12.2006 bol 1.016- Sk.
V priebehu roka použili zdroje na skvalitnenie prostredia deťom v Detskom domove.



Fond Komunitnej nadácie Liptov – Fond Mostom lásky k Lujze – na Ministerstve

zaregistrovaný 08.09.2006. Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu
medzi KNL a manželmi Širicovými za účelom nakumulovania prostriedkov na operáciu svojej
chorej dcérky. V priebehu roka 2006 sa na fonde nakumulovali zdroje vo výške

86.845,- Sk

a stav v 31.12.2006 bol 74.240,30 Sk. Čerpané bolo 10 tisíc na náklady spojené s vyšetrením
(doprava do Viedne).
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☺

Zúčastnili sme sa konferencií a študijných ciest:
 Medzinárodná konferencia – marce 2006 = konferencia bola realizovaná v Liptovskom
Hrádku za účasti kolegov z viacerých krajín (výmena skúsenosti). Absolvovala J. Jakubčiaková.
 Študijná pracovná cesta správkyne nadácie do USA – september 2006 = finančne
podporil WINGS – CF Worldwide Initiatives for Grantmaker Support- Community Foundations.
Absolvovala J. Jakubčiaková
 Kampaň Ľudia ľuďom – október 2006 = kampaň za zachovanie 2% dane
 Nadácia Centrum súčasného umenia Bratislava – máj, júl a september 2006 = školenia
na vybraté témy (komunikačné zručnosti, rozvoj publika, fundraising, ...). Absolvovali J.
Jakubčiaková a M. Ilavská.
Vypracovala:

Jana Jakubčiaková
správkyňa nadácie

V Liptovskom Hrádku dňa máj 2007
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