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Prehľad zrealizovaných aktivít
v

roku

2012

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
2012:
1. Oslavy dňa Komunitných nadácii
Sponzor: Asociácia komunitných nadácii Slovenska
Hlavné ciele programu:
-

Deň komunitných nadácií je príležitosť spoločne prezentovať dosiahnuté výsledky našej
doterajšej práce a viac o sebe informovať širokú verejnosť,

-

Deň komunitných nadácií je zároveň príležitosť osláviť založenie Asociácie, ktorá svojim
členom pomáha neustále sa zlepšovať, vytvára priestor na efektívnu komunikáciu
a spoluprácu. Deň KN vnímame aj ako zaslúženú oslavu dlhoročnej náročnej práce našich
organizácií a dobrovoľníckeho nasadenia pri budovaní Asociácie komunitných nadácií
Slovenska.
Výročná správa 2012 v členení podľa nadačného zákona

A)

prehľad
činnosti
v roku 2012

Prehľad činností vykonávaných v roku 2012 (s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu
nadácie):
Vnútorné procesy v organizácii
V priebehu roka 2012 boli avizované viaceré zmeny v organizačnej štruktúre. Na zasadnutí dňa
12.11.2012 Správna rada rozhodla uznesením, tieto zmeny:
1)

zmena v pozícii správcu – Ivan Šenšel vymenený za Ing. Jana Mrlianová (bývalá správkyňa)

2)

zmena v pozícii predsedu SR – Milan Marič vymenený za Ing. Ivica Multáňová

3)

zmena v pozícii revízora – nominovaný a schválený Ing. Miroslav Trepáč

4)

odstúpenie člena SR Vladimíra Pilárika a tým pokles z 10 na 9 členov SR KNL
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Kancelária pre rok 2012 už nebola tak v útlmovom režime čo sa týka aktivít – tie vykonávala
v rozsahu, v akom bola kapacitne schopná. Útlmový režim ostal len na administratívu –réžiu nadácie.
KNL v roku 2012 nemala žiadnych zamestnancov a všetky aktivity, ktoré sa realizovali boli na
dobrovoľníckej báze bez nároku na akýkoľvek honorár.
Činnosť Asociácie komunitných nadácii Slovenska
Asociácia komunitných nadácii Slovenska vyvíjala svoje aktivity aj pre roku 2012. Komunitná nadácia
Liptov ostala riadnym členom AKNS aj pre rok 2012 – spĺňala základné štandardy, ktoré člen AKNS
musí spĺňať. Aj v roku 2012 sme pokračovali v spoločných celoslovenských aktivitách:


KLUB DARCOV: projekt sa realizoval vo vlastnej réžia a každá KN si ho manažovala podľa
spoločných pravidiel, no v samostatnom manažmente v zmysle zachovania poslania a cieľa
projektu.

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.

2% kampaň

-

dvojpercentná kampaň pre rok 2012 bola zrealizovaná v rozsahu, v akom sa táto aktivita
dala zrealizovať na dobrovoľnej báze.

-

získali sme 9.239,80 EUR čo je zvýšenie oproti roku 2011 o 15%

Pomoc sociálnym rodinám
Výpomoc rodinám v hmotnej núdzi, ako aj poskytovanie prostriedkov zdravotne ťažko postihnutým
realizuje KNL vďaka pomoci štedrým darcom.
V r. 2012 poskytla Komunitná nadácia Liptov pomocnú ruku:
-

počas vianočných sviatkov viacerým sociálnym rodinám v regióne – jednorazová finančná
výpomoc

-

pomoc ťažko zdravotne postihnutým spoluobčanom – ľuďom s chorobou skleróza multiplex

-

pomoc ľuďom v ťažkej životnej situácii (na operáciu, .....)

Pomoc takýmto ľuďom a takto sociálne zaťaženým rodinám realizuje KNL tradične a pravidelne
každý rok.
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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 účtovná závierka spolu s výrokom audítora je súčasťou prílohy výročnej správy 2012 (viď
príloha č. 1).

Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu:

C)

prehľad
príjmov

Fundraising
Rovnako ako kancelária a programové aktivity tak aj samotný fundraising- získavanie zdrojov bolo pre
rok 2012 mierne poddimenzovaný no i napriek tomu sa podarilo získať pár štedrých darcov hlavne
pravidelných, ktorí dokázali v mesačných intervaloch prispievať na chod organizácie (či už právnické
alebo fyzické osoby).
Globálne vyhodnotenie získaných zdrojov
-

získané peňažné prostriedky Komunitnej nadácie Liptov v roku 2012 (lokálne zdroje)

POPIS
Nadačné fondy
2% daň z príjmu
Samospráva a PO
Fyzické osoby
Tržby z predaja služieb
SPOLU

Získaná suma v EUR
3.482,89 EUR
9.239,80 EUR
7.950,00 EUR
2.840,35 EUR
1.050,00 EUR
24.563,04EUR

Globálne vyhodnotenie nadačných zdrojov
-

získané grantové prostriedky Komunitnej nadácie Liptov v roku 2012

Asociácia komunitných nadácii Slovenska

100,00 €

Nadácia Tatra banky

400,00 €

SPOLU

500,00 €

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 je súčasťou prílohy Výročnej správy (viď v prílohe č. 2).
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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 2012 poskytovala finančné prostriedky na zrealizovanie verejne
prospešných aktivít v rámci regiónu Liptov:
-

v priebehu roka 2012 sme udelili: špeciálne grantové z nadačného fondu Luiza Gazdarica,
udelili sme rýchle granty, čerpali sa nadačné fondy a udelili sociálne výpomoci

-

prerozdelili sme spolu sumu vo výške 12510,54 EUR v nasledovnom členení:
Príspevok z fondov 3482,89EUR
Dary 405,70EUR, Granty fyickým isobám a iným účt. Jednotkám8621,95

Prehľad udelených grantov je v prílohe Výročnej správy (viď príloha č. 3).
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 2012
Spotreba materiálu
Ostatné služby
Zákonné sociálne poistenie
Mzdové náklady
Dary
Ostatné dane a poplatky
Tvorba fondov
Poskytnuté príspevky iným účt.jednotkám
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
Náklady celkom

Výnosy roku 2012
Úroky
Osobitné výnosy
Tržby z predaja služieb
Výnosy z použitia fondov
Prijaté príspevky (dary) od iných organizácii
Prijaté príspevky (dary) od fyzických osôb
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane
Výnosy celkom

Suma v EURO

Index z nákladov

329,79 €

2%

2.388,26 €
€
€
405,70 €
265,88 €
3.164,80 €
5068,98 €
3552,97 €

16 %
2%
1%
21 %
34 %
24 %

15176,38 €

Suma v EURO

100 %

Index z výnosov

13,19 €
1.065,00 €
1.050,00 €
441,57 €
7.950,00 €
2.840,35 €
13.997,18 €

0,04 %
3,9 %
3,8 %
1,6 %
29,1 %
10,4 %
51,16 %

27.357,59 €

100 %
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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 2012:
V priebehu roka 2012 nastali zmeny v nadačnej listine. Zmeny boli koncom roka len avizované a SR
prijaté, no oficiálne právoplatne nadobudnuté boli až začiatkom roku 2013.

Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu, ak bol nadačnou listinou

H)

odmena
správcu

ustanovený:
Odmena za výkon správcu nadácie v roku 2012 bol 0 EUR na základe rozhodnutia SR KNL bola
funkcia správcu dobrovoľne vykonávaná funkcia bez nároku na honorár. S takýmto rozhodnutím
súhlasil aj správca nadácie.
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 v komunite. K 31.12.2012 bol 0 €.



Fond Komunitnej nadácie Liptov Obec Huty = v roku 2012 zrušený



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 31.12.2012 je 1.997,60 €.


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 k 31.12.2012 bol 33,20 €.
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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 31.12.2012 bol 1.495,71 €. Do fondu pravidelne pribúdajú peňažné
prostriedky, ale zároveň sa z neho aj čerpajú.


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 k 31. 12. 2012 bol 643,02 €.


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 k 31.12.2012
bol 200,55 €.


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 v 31.12.2012 bol 171,96 €.
V priebehu roka 2012 nenastali žiadne pohyby ani čerpania z fondu. V roku 2013 sa bude SR týmto
fondom zaoberať, vzhľadom k tomu, že už je dlhšiu dobu nečinný.


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 k 31.12.2012 bol 3.446,47 €. V priebehu roka 2011 nenastali žiadne pohyby ani čerpania
z fondu. V roku 2013 sa bude SR týmto fondom zaoberať, vzhľadom k tomu, že už je dlhšiu dobu
nečinný.


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
k 31.12.2012 bol 613,42 €.


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
k 31.12.2012 bol 2183,25 €.


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 k 31.12.2012 bol

92,76 €.
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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 k 31.12.2012 bol 1.226,02 €.


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 k 31.12.2012 bol 17739,70 €.


Fond Komunitnej nadácie Liptov – Fond Oravskej Poruby - na Ministerstve zaregistrovaný

v roku 2011. Fond bol založený uzatvorením Zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi KNL a obcou
Oravská Poruba. Fond bol založený za účelom podpory verejnoprospešných aktivít v obci. Stav
k 31.12.2012 bol 100 €. V roku 2013 sa bude SR týmto fondom zaoberať, vzhľadom k tomu, že už je
dlhšiu dobu nečinný.


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 31.12.2012 bol 819,85 €.

☺

Vypracovala:

Ing. Jana Mrlianová
programový koordinátor

Za správnosť:

Ing. Multáňová Ivica
predseda SR KNL

V Liptovskom Hrádku dňa 11. marca 2013

Zoznam príloh:
Prílohe č. 1.

kópia kompletnej účtovej závierky s výrokom audítora 2012

Príloha č. 2

zoznam darcov a ich darov

Príloha č. 3

zoznam grantov KNL v r. 2012 (vyúčtovanie 2%Dane)
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