Výročná správa KNL 2010
KNL dobrá značka

Ľudia v KNL
Poslanie KNL
Veríme v ľudskú hodnotu, hodnotu skúseností, spoluprácu a preto systematicky podporujeme v rámci grantových programov
rozvoj liptovského regiónu, ku ktorému nás viaže vzťah vyplývajúci z tradičného lokálpatriotického prístupu.
Naše poslanie a vízia nás posúvajú neustále dopredu. Efektívne spravujeme nadačný majetok a nepretržite oslovujeme
nových miestnych partnerov, ktorí nám umožňujú vytvárať nástroje na podporu verejne prospešných programov.
Asociácia komunitných nadácii Slovenska (AKNS)
KNL je jedným zo zakladajúcich členov Asociácie komunitných nadácií Slovenska. Poslaním AKNS je najmä reprezentovať
komunitné nadácie a obhajovať ich záujmy, fungovať ako partner pri komunikácii s nadnárodnými darcami, nadáciami,
vládou, ako aj inými mimovládnymi organizáciami a vytvárať platformu na ich vzájomnú spoluprácu.

„Ak chceš poznať ľudí, pozri sa na ich prácu.“
Správna rada KNL:
Milan Marič, predseda SR
Penzión Sileo Račkova dolina

Ing. Ján Fencl, člen SR
generálny riaditeľ Pečivárne Lipt. Hrádok, s. r. o.

PaedDr. Ján Pavlík, člen SR
primátor mesta Ružomberok

Ing. Pavel Vrbičan
predseda predstavenstva Quadriq, a. s. Liptovský Mikuláš

Mgr. Branislav Tréger, PhD. člen SR
primátor mesta Liptovský Hrádok

Ing. Tibor Tekeľ
konateľ spoločnosti ESOX spol. s. r. o. Liptovský Hrádok

MUDr. Alexander Slafkovský, člen SR
primátor mesta Liptovský Mikuláš

Vladimír Pilárik
konateľ spoločnosti SKV- AGENCY spol. s. r. o. Liptovský Hrádok

Ing. Jozef Šišila, člen SR
generálny riaditeľ Telink s. r. o. Liptovský Mikuláš

Dipl. Ing. Ivica Multáňová
konateľka spoločnosti ESOX spol. s. r. o. Liptovský Hrádok

Pracovný tím KNL:
Ivan Šenšel
správca nadácie
Ing. Jana Mrlianová
dobrovoľníčka
Martina Klaučová
dobrovoľníčka
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Grantové programy KNL
Regranting je základom práce každej komunitnej nadácie. Dobre prepracovaný a pripravený grantový program je prvým
krôčikom k skvalitneniu života ľudí žijúcich v regióne. Je veľa ľudí, ktorí majú výborné nápady, no nemajú finančné prostriedky
na ich realizáciu. Jednou z hlavných aktivít v nadácii je koordinácia grantových kôl od vyhlásenia, cez konzultáciu, technickú
asistenciu až po samotný monitoring podporených projektov.

Kam smeruje naša podpora
Prostredníctvom realizovaných grantových kôl poskytuje nadácia ročne množstvo finančnej podpory mimovládnym
organizáciám či neformálnym skupinám obyvateľov pre rôznorodé verejnoprospešné aktivity v liptovskom regióne.

Liptovský
Hrádok

počet
projektov

poskytnuté zdroje
v€

Rok 2010

9

9.266,00 €

Liptovský
Mikuláš

počet
projektov

poskytnuté zdroje
v EUR

Rok 2010

2

1.120,00 €

Ružomberok

počet
projektov

poskytnuté zdroje
v EUR

Rok 2010

6

28.557,09 €

Krátka číselná štatistika:
2003
rozdelených 5.334,26 €
podpor. 18 projektov
získaných 22.276,73 €

2006
rozdelených 44.024,09 €
podpor. 67 projektov
získaných 76.267,60 €

2009
rozdelených 125.602,38 €
podpor. 47 projektov
získaných 165.154,42 €

2004
rozdelených 16.729,00 €
podpor. 31 projektov
získaných 45.876,41 €

2007
rozdelených 43.370,51 € + 30.747,63 ZŠ
podpor. 88 projektov
získaných 109.008,96 €

2010
rozdelených 38.942,09 €
podpor. 17 projektov
získaných 39.734,36 €

2005
rozdelených 26.334,56 €
podpor. 60 projektov
získaných 66.122,75 €

2008
rozdelených 39.105,82 € + 26.647,81 ZŠ
podpor. 66 projektov
získaných 112.626,07 €

Počas existencie KNL sme prerozdelili 396.838,15 € a podporili 394 projektov
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Granty Komunitnje nadácie Liptov
Vybavenie učební školským nábytkom
Žiadateľ:
Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok
Podporený sumou: 765,77 €
Druh podpory:
Nadačný fond ŠÚV Ružomberok
Krátka anotácia:
Zakúpenie nového nábytku a skvalitnenie vyučovacieho procesu.
Nákup kníh mestskej knižnice
Žiadateľ:
Mesto Liptovský Hrádok
Podporený sumou: 4.180,00 €
Druh podpory:
Nadačný fond Louisa Gazdaricu
Krátka anotácia:
Nákup novej literatúry všetkých žánrov do úsekov pre dospelých, deti a mládež, doplnenie fondu,
rozšírenie ponuky pre návštevníkov knižnice a zlepšenie podmienok pre všetkých používateľov.
Majstrovstva Slovenska IDO
Žiadateľ:
Tanečný klub Jessy Vavríšovo
Podporený sumou: 500,00 €
Druh podpory:
Nadačný fond WEGA LH
Krátka anotácia:
Zorganizovanie Majstrovstiev Slovenska pre cca 1.000 tanečníkov z celého Slovenska v kategóriách
detí, juniorov a dospelých.
Majstrovstvá Slovensko IDO D IDO
Žiadateľ:
Oľga Mojtová Liptovský Hrádok
Podporený sumou: 330,00 €
Druh podpory:
Rýchly grant
Krátka anotácia:
Organizácia MS STO D IDO - mládežnícké podujattie r. 2010 v regióne Liptov.
Modernizácia priestorov CZŠ s MŠ Švošov
Žiadateľ:
CZŠ s MŠ Švošov
Podporený sumou: 1.109,00 €
Druh podpory:
Nadačný CZŠ Švošov
Krátka anotácia:
Modernizácia priestorov školy a dvoch kmeňových učební MŠ.
Vzdelávanie žiakov ŠZŠ – Súbor KHAMORO
Žiadateľ:
Špeciálna základná škola Liptovský Hrádok
Podporený sumou: 400,00 €
Druh podpory:
Nadačný fond vzdelávania mládeže
Krátka anotácia:
Obnova krojov a zakúpenie cigánskych bederných šatiek pre členky rómskeho súboru KHAMORO.
Modernizácia vzdelávacieho procesu v ZŠ s MŠ
Žiadateľ:
ZŠ s MŠ Liptovské Revúce
Podporený sumou: 18.349,16 €
Druh podpory:
Nadačný fond Louisa Gazdaricu
Krátka anotácia:
Cieľom projektu sú nasledovné priority:
- zavádzanie inovatívnych prvkov do výučby prostredníctvom používania interaktívnych tabúľ, notebookov, USB kľúčov a interaktívnych SW pre jednotlivé predmety.
- zabezpečeni skvalitnenie a zmodernizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu doplnením materiálno-technického vybavenia školy.
- zvýšenie úrovene výchovno-vzdelávacích výsledkov.
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udelené počas roka 2010
Účasť na medzinárodnej konferencii
Žiadateľ:
Ivan Srba, Liptovský Hrádok
Podporený sumou: 855,00 €
Druh podpory:
Nadačný fond Louisa Gazdaricu
Krátka anotácia:
Účasť žiadateľa na medzinárodnej konferencii WI-IAT 2010 v Toronte, zameranej na oblasť IT.
BULLDOG SHOW 2010
Žiadateľ:
Kynologický klub Liptovský Hrádok
Podporený sumou: 150,00 €
Druh podpory:
Rýchly gran
Krátka anotácia:
Bulldog Show – organizovanie súťaže pre domácich i zahraničních účastníkov – milovníkov psov.
Štvrtô Parnickô švábkobranie
Žiadateľ:
Obec Párnica
Podporený sumou: 820,00 €
Druh podpory:
Nadačný fond obce Párnica
Krátka anotácia:
Štvrtô párnickô švábkobrania – podujatie na oslavu „švábky“ – druhého oravského chleba.
Ekozáhradka Liptovské Revúce
Žiadateľ:
Avin Kurišová, Liptovské Revúce
Podporený sumou: 6.518,16 €
Druh podpory:
Nadačný fond Louisa Gazdaricu
Krátka anotácia:
Realizácia Ekozáhradky – pozostáva z flory, charakterizujúcej našu prírodu, z kŕmidiel, vtáčích búdok
a veľkoplošných tabúľ s maľbami chránených kvetín a živočíchov s výukovými textami. Zameraná je na
„zážitkové učenie.“
Nákup vybavenia pre nemocnicu
Žiadateľ:
NsP. Dolný Kubín
Podporený sumou: 995,00 €
Druh podpory:
Rýchly grant
Krátka anotácia:
Podpora vybavenia chirurgického pavilónu NsP Dolný Kubín

SUMARIZÁCIA: (len v rámci grantovania)
Počet realizovaných projektov: 12
Celkom rozdelené prostriedky: 34.972,09 €
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Vlastné aktivity KNL
Klub darcov
Je program, v ktorom sa prejavuje iniciatíva zbližujúca ľudí ochotných dlhodobo pomáhať regiónu a participovať
na posilňovaní statusu filantropie na Slovensku.
Členom Klubu darcov sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá venuje KNL finančné prostriedky podľa svojich možností.
Každý člen, ktorý daruje 34 EUR a viac, získava aj právo rozhodnúť o použití darovaných financií. Členstvo v Klube darcov platí
jeden rok.
Výhodou členstva v Klube darcov je nielen dobrý pocit z podpory užitočnej veci, ale i reálny a viditeľný prínos darovaných
prostriedkov komunite. Všetci členovia Klubu darcov majú právo dostať informácie, na aké konkrétne aktivity a projekty budú
poukázané dary použité. Hlavná výhoda darovania spočíva v priamom spolurozhodovaní darcov o tom, ktorý projekt Klub
darcov podporí a kam v konečnom dôsledku darované peniaze pôjdu.

2% kampaň
2.512,11 €
- 10.383,62 €
- 12.176,16 €
- 15.396,10 €
- 14.967,10 €
- 20.188,60 €
- 30.515,00 €
- 9.124, 00 €

ROK 2003 ROK 2004
ROK 2005
ROK 2006
ROK 2007
ROK 2008
ROK 2009
ROK 2010

Individuálna pomoc v núdzi
Výpomoc rodinám v hmotnej núdzi, ako aj poskytovanie prostriedkov zdravotne ťažko postihnutým realizuje KNL vďaka
pomoci štedrým darcom.
V r. 2010 poskytla Komunitná nadácia Liptov pomocnú ruku týmto rodinám:
ü Rodine Marty Šályovej z Liptovského Mikuláša poukázala KNL čiastku 800 € na liečbu ťažko chorého Matúška. Matúš sa
pred pár rokmi nedokázal samostatne hýbať. V súčasnosti už sám chodí! Podpora bola orientovaná na úhradu nákladov
na rehabilitačný pobyt v zdravotnom zariadení v Kováčovej.
ü Rodine Anity Milovej z Dovalova, ktorá sa sama stará o dve maloleté deti, z toho o jedno s ťažkým zdravotným postihnutím. KNL
jej poskytla čiastku 720 € (60 Eur / mesačne) na úhradu nákladov spojených s výchovou detí.
ü Rodine Anastázii Šušelovej z Vyšnej Boce, ktorá má ťažko zdravotne postihnutá dcérku na vozíčku. KNL jej poskytla čiastku 630 €
(70 Eur / mesačne) na úhradu nákladov spojených s dopravou telesne postihnutej dcérky do školy.
ü Rodine Zuzany Štrkolcovej zo Závažnej Poruby. Išlo o jednorazovú podporu vo výške 320 € na nákup invalidného vozíka
pre dcérku.
ü Rodine Kristínky Beňovej z Liptovského Hrádku. Ide o rodinu, kde smrťou veľmi ťažko chorej matky ostali dve siroty
Kristínka a Martinka, ktorým KNL poskytla pomoc vo výške 1.500 € (100 EUR / mesačne) na krytie základných potrieb
pre deti v rodine.
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Ako podporiť
Komunitnú nadáciu Liptov
Každá fyzická aj právnická osoba môže nadáciu podporiť viacerými spôsobmi. Akákoľvek pomoc KNL sa darcom vzápätí
vracia, navyše obohatená o tvorivú energiu a nápady aktívnych Liptákov, ktorí dokážu tieto prostriedky efektívne využiť.

FORMA PODPORY
Finančné dary (jednorázové aj mesačné zrážky)
Nefinančné dary
Hnuteľný a nehnuteľný majetok
Závet
Vytvorenie samostatného nadačného fondu
Členstvo v liptovskom Klube darcov
Dobrovoľník KNL
Poukázanie 2% z dane z príjmu
Akýkoľvek iný dar schválený KNL

Výhody spolupráce s komunitnou nadáciou:
Pružnosť - komunitná nadácia vie prijať a spravovať akýkoľvek druh daru na akýkoľvek účel v súlade s ich etickými kódexami
prijímania darov a udeľovania grantov.
Prínos pre komunitu - komunitná nadácia pracuje s darcami tak, aby venovala pozornosť najpálčivejším potrebám
v komunite a vedela si určiť svoje osobné priority.
Osobný prístup - komunitná nadácia poskytuje rôzne typy služieb pre darcov a má veľa skúseností s tvorbou grantových
programov, ktoré napĺňajú predstavy darcov a súčasne aj potreby komunity.
Jednoduchosť darovania - prostredníctvom komunitnej nadácie naplnia darcovia svoje filantropické ciele, no vyhnú sa zložitosti
a administratívnej záťaži spojenej s prevádzkou vlastnej nadácie alebo s priamym darovaním neziskovej organizácii.
Prezentácia darcu alebo anonymita - darcovia sú prezentovaní podľa vlastného želania. Pokiaľ darca trvá na úplnej
anonymite, komunitná nadácia dôsledne ochraňuje jeho totožnosť.
Udržateľnosť - ak darca vytvorí pri komunitnej nadácii základinový fond alebo daruje do nadačného imania, jeho dar bude
komunitu podporovať dlhodobo. Komunitná nadácia buduje svoje nadačné imanie preto, aby mohla podporovať riešenia
nielen súčasných, ale aj budúcich potrieb komunity.
Geografické prispôsobenie - KNL pracuje vo vymedzených geografických lokalitách. Pokiaľ však darca vyjadrí želanie
podporiť svojím darom aktivity mimo tohto územia, nadacia je schopná zabezpečiť použitie daru podľa predstáv darcu.
Efektívne použitie prostriedkov - podľa želaní darcov spája komunitná nadácia dary tak, aby sa vytvorili lepšie možnosti
na riešenie aktuálnych problémov. Služby pre darcov
sú poskytované za zlomok ceny v porovnaní s nákladmi na prevádzku vlastnej nadácie.
Zodpovedné a transparentné rozhodovanie - najvyšším rozhodovacím orgánom KNL je Správna rada zložené z aktívnych
osobností regiónu. Rada dozerajá na administráciu nadácie aj prerozdeľovanie prostriedkov a zodpovedajú priamo darcom
a komunite.
Darovanie má a môže byť jednoduchým a uspokojujúcim činom. Darcom ponúkame mnoho spôsobov, ako môžu
na základe svojich záujmov a potrieb napĺňať svoje charitatívne ciele.
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Nadačné fondy KNL
V rámci KNL si môže darca otvoriť nadačný fond podľa vlastných darcovských priorít, ktoré korešpondujú s jeho cieľmi
a záujmom.
ü 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. Stav peňažných prostriedkov na fonde bol k 31. 12. 2010
3.383,30 €.
ü 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 2008 sa vo fonde neurobili
žiadne pohyby. Stav peňažných prostriedkov na fonde bol k 31. 12. 2010 33,19 €.
ü 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 bol
k 31. 12. 2010 1.838,24 €.
ü 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. Stav peňažných prostriedkov na fonde bol
k 31. 12. 2010 33,20 €.
ü 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 bol k 31. 12. 2010 1.196,30 €. Do fondu
pravidelne pribúdajú peňažné prostriedky, ale zároveň sa z neho aj čerpajú.
ü 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 2010 sa fond zrušil a peňažné prostriedky boli vyčerpané v zmysle zmluvy o založení
fondu.
ü 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. Stav bol k 31. 12. 2010 784,44 €.
ü 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. Stav bol k 31. 12. 2010 568,41 €.
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ü 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. Stav bol
k 31. 12. 2010 171,96 €.
ü 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. Stav bol k 31. 12. 2010 3.446,47 €.
ü 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, predovšetkým: podporu kultúrno-spoločenských podujatí v obci, obnovu tradícii v obci
(folklór, remeslá, ...), vybudovanie klubovne pre mladých o obci, vybudovanie klubovne pre dôchodcov v obci, vybudovanie
materského centra, podporu prostredia deti a mladých ľudí, podporu šport. podujatí. Stav bol k 31. 12. 2010 33,32 €.
ü Fond Komunitnej nadácie Liptov – Fond Detský sen – na Ministerstve zaregistrovaný 26.02.2008. Fond bol založený
uzatvorení Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a Monikou Weissovou. Fond bol založený za účelom pomoci
onkologicky a dlhodobo chorým deťom žijúcimv sociálne slabých rodinách, prípadne v náhradnej starostlivosti na území
okresu Ružomberok. Fond sa od založenia nenapĺňal a preto bol v roku 2010 zrušený.
ü 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. Stav bol k 31. 12. 2010 806,12 €.
ü 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.
Stav bol k 31. 12. 2010 1.245,21 €.
ü Fond Komunitnej nadácie Liptov – Fond Kostolík Matiašovce - na Ministerstve zaregistrovaný 10. 2. 2009. Fond bol
založený uzatvorení Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a Danielom Ratulovským. Fond bol založený za
účelom podpory opravy, rekonštrukcie a údržby kultúrnej pamiatky – kostolíka sv. Ladislava v Lipt. Matiašovciach. Stav bol
k 31. 12. 2010 978,23 €.
ü Fond Komunitnej nadácie Liptov – Fond Louis Gazdarica - na Ministerstve zaregistrovaný 11. 9. 2009. Fond bol založený
uzatvorení Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a Louisom Gazdaricom. Fond bol založený za účelom podpory
a rozvoja vyučovacieho a vzdelávacieho procesu na ZŠ a SŠ v regióne Liptov. Stav bol k 31. 12. 2010 23.082,47 €.
ü Fond Komunitnej nadácie Liptov – Fond Simonky Tekeľovej - Stav bol k 31. 12. 2010 3.438,24 €.
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Sponzori a darcovia KNL
Zoznam je uvedený podľa výšky darovaných prostriedkov
Právnické osoby:
Rotary club, Liptovský Mikuláš
Eltek Valere Slovakia s. r. o., Liptovský Hrádok
SKV AGENCY, Liptovský Hrádok
Tesla Liptovský Hrádok, a. s.
Quadriq a. s., Liptovský Mikuláš
Quiltex, a. s., Liptovský Mikuláš
HAKO s. r. o., Liptovský Mikuláš
CBA VEREX a. s., Liptovský Mikuláš
KZLM – TILIA, spol. s. r. o., Liptovský Mikuláš
Pečivárne Lipt. Hrádok, s. r. o.
WEGA LH, s. r. o., Liptovský Hrádok
Stavoindustria Liptovský Mikuláš a. s.
Samospráva:
Mesto Ružomberok
Mesto Liptovský Hrádok
Mesto Liptovský Mikuláš
Obec Kráľova Lehota
Obec Liptovské Sliače
Obec Liptovský Peter
Obec Liptovská Sielnica
Obec Smrečany
Obec Párnica
Fyzické osoby:
Gazdarica Louis
Jozef Dušan Hric
Štefan Šintaj
Vladimír Pilárik
Ján Folwarczny
Miroslav Trepáč
Pavel Vrbičan
Alexander Slafkovský
Dagmar Maguthová
Milan Marič ml.
Ján Fencl
Pavel Šiarnik
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Jerguš Bača
Ladislav Bača
Ľubomír Čech
Ivica Multáňová
Branislav Tréger
Jozef Šišila
Červeňanský Pavol
Maričová Ľubica
Marič Milan st.
Martina Hrušková
Ľudmila Kiňová
Anna Vrbičanová
Ján Pavlík
Prikler Michal
Množstvo darcov, ktorí darovali do NF Simonky Tekeľovej
Anonymní darcovia
Darcovia, ktorí venovali KNL 2% z dane z príjmu
Darcovia, ktorí darovali zdroje anonymne do NF Simonky Tekeľovej
Nadačné zdroje:
Asociácia komunitných nadácii Slovenska
Národný Trast n. o. Liptovský Hrádok
Nefinančná podpora:
Asociácia komunitných nadácii Slovenska
ČSOB, a. s. Liptovský Mikuláš
Intop, s. r. o., Liptovský Hrádok
REPRO servis, Liptovský Mikuláš
SKV-AGENCY, Liptovský Hrádok
Mediálni partneri:
Hrádocké spravodajstvo
Ružomberský hlas
Týždenník My Liptov

Ďakujeme

Finančná správa KNL
Náklady roku 2010

Suma v €

Index z nákladov

Spotreba materiálu

640,55 €

1,62 %

1.675,62 €

4,23 %

261,72 €

0,66 %

12.157,84 €

30,71 %

297,12 €

0,74 %

4.973,00 €

12,56 %

6,39 €

0,02 %

Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Zákonné sociálne poistenie
Mzdové náklady
Daň z motorových vozidiel
Iné ostatné náklady

5.734,92 €

14,49 %

Daň z príjmov

33,00 €

0,08 %

Tvorba fondov

3.185,89 €

8,05 %

Poskytnuté príspevky (granty) iným jednotkám

6.705,68 €

16,94 %

Poskytnuté príspevky (granty) fyzickým osobám
Náklady celkom
Výnosy roku 2010
Refundácia prenájmu nebytových priestorov
Úroky

3.920,00 €

9,90 %

39.591,73 €

100 %

Suma v €

Index z nákladov

996,00 €

4,34 %

3,99 €

0,02 %

Výnosy z použitia fondov

1.185,34 €

5,17 %

Prijaté príspevky (dary) od iných organizácii

1.685,00 €

7,35 %

Prijaté príspevky (dary) od fyzických osôb
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane
Výnosy celkom
Globálne vyhodnotenie získaných zdrojov
Podnikateľské subjekty
Samospráva
Individuálni darcovia

7.738,00 €

33,76 %

11.309,69 €

49,36%

22.918,02 €

100 %

Suma v €

Index z nákladov

974,00 €

2,46 %

2.635,00 €

6,63 %

25.553,36 €

64,31 %

Dve percentá (2%) z dane

9.124,00 €

22,96 %

Vlastná činnosť

1.248,00 €

3,14 %

200,00 €

0,50 %

39.734,36 €

100 %

Grantové zdroje
Globálne vyhodnotenie celkom
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Komunitná nadácia Liptov
SNP 172, 033 01 Liptovský Hrádok
tel./fax.: +421 44 5221 298
mobil: 0917 270 756, 0903 012 877
sensel.ivan@gmail.com
Jany3D@azet.sk
www.knl.sk
Bankové spojenie: ČSOB, a. s., pobočka Liptovský Mikuláš
Číslo účtu: 407018763/7500
Spoločnosť je zapísaná na Ministerstve vnútra SR do registra nadácii
pod číslom203/Na-2002/707
IČO: 37 902 245
DIČ: 2021301997
Komunitná nadácia Liptov
Texty: Ing. Jana Mrlianová
Grafi ka: Ján Humaj
Fotografi e: archív KNL
Tlač: REPROservis Liptovský Mikuláš

