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Anotácia 

 

 

 

 

 

Výročná správa Nadácie Jana Amosa Komenského za rok 2015 (ďalej len „Výročná 

správa“) bola vypracovaná v súlade s ustanoveniami § 35 zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách 

a o zmenách v Občianskom zákoníku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o 

nadáciách“). 

 

 Výročná správa obsahuje prehľad činností Nadácie Jana Amosa Komenského 

vykonávaných v hodnotenom období, s uvedením vzťahu k účelu nadácie, ročnú účtovnú 

závierku, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej, prehľad výnosov podľa zdrojov a 

ich pôvodu, prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého 

darcu presahuje 331 eur, prehľad o fyzických a právnických osobách, ktorým nadácia 

poskytla prostriedky na účel, na ktorý bola založená, informáciu, akým spôsobom sa tieto 

prostriedky použili, celkové náklady v členení na náklady podľa jednotlivých druhov činností 

nadácie a osobitne náklady na správu nadácie, zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení 

orgánov, ktoré nastali v hodnotenom období a ďalšie údaje, ktoré určila Správna rada. 

 

 Výročnú správu schválila Dozorná rada v súlade s § 27 Zákona o nadáciách 

a Nadačnou listinou Nadácie Jana Amosa Komenského v znení neskorších dodatkov.  

 

 Výročná správa má 13 strán, je vyhotovená v troch rovnopisoch a zaslaná adresátom 

podľa rozdeľovníka. 

 

 Výročná správa je uložená vo verejnej časti Registra účtovných závierok 

prostredníctvom portálu finančnej správy, elektronickým doručením správcovi dane, t.j. 

Daňovému úradu v Žiline 

 

 

Rozdeľovník: 

 

   Daňový úrad Žilina 

   Ul. Janka Kráľa 2 

   010 01  Žilina 

 

   Generálny biskupský úrad 

   Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 

   Palisády 46 

   811 06  Bratislava 

 

   Nadácia Jana Amosa Komenského  

   Námestie Žilinskej synody 1290/2 

              010 01  Žilina 
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Článok I. 

 

ÚVOD 

 

Nadácia Jana Amosa Komenského (ďalej len „Nadácia JAK“) je právnická osoba 

registrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky rozhodnutím o registrácii číslo 

203/Na-96/164 z 18.08.1997. Ďalšie zápisy do registra nadácií boli vykonané na Ministerstve 

vnútra Slovenskej republiky rozhodnutím č.j. 203/Na-96/164-1 z 10.12.2002, rozhodnutím 

č.j.203/Na-96/164-2 z 19.06.2008, rozhodnutím č.j. 203/Na-96/164-3 z 08.12.2009 

a rozhodnutím č.j. 203/Na-96/164-4 z 12.10.2011. 

V súlade s Nadačnou listinou v znení neskorších dodatkov je účelom Nadácie JAK 

podporovať: 

- ochranu a rozvoj duchovných hodnôt, 

- ochranu zdravia a vzdelávanie,  

- športovú činnosť detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov,  

- poskytovanie sociálnej pomoci,  

- zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt. 

 

 

Článok II. 

 

PREHĽAD ČINNOSTÍ V HODNOTENOM OBDOBÍ   

 

Orgány Nadácie Jana Amosa Komenského 

 V roku 2015 pôsobili orgány Nadácie JAK v tomto zložení: 

Správna rada:  PhDr. Marián Damankoš, PhD.  predseda         

prof. Ing. Dezider Szabó, CSc.  člen  

    Mgr. František Korečko   člen  

    RNDr. Jela Kostrová, CSc.   členka 

    doc. Ing. Zora Hroncová, CSc.  členka  

    Ing. Katarína Záskalická    členka 

     Mgr. Oľga Kaňuchová                         členka   

  Správca:  Ing. Eva Dubovcová    štatutárny orgán 

Dozorná rada:  Viera Herková    predsedníčka 

JUDr. Milan Cisárik    člen 

    Jela Tóthová     členka 

 

 V hodnotenom roku sa uskutočnili 2 riadne zasadnutia Nadácie JAK. Program 

rokovania Správnej rady bol zameraný na kontrolu plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí, 

prerokovanie a prijímanie nových úloh a uznesení, schválenie Účtovnej závierky a 

hospodárskeho výsledku za rok 2014, schválenie Špecifikácie použitia podielu zaplatenej 

dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2012 prijatých v roku 2013, schválenie 

Výročnej správy za rok 2014, schválenie Rozpočtu na rok 2015, schválenie Zámerov 

podpornej činnosti na rok 2015, schválenie nových žiadostí o finančnú podporu v súlade 

s kritériami prideľovania podpory na rok 2015, schválenie nových dodávateľských faktúr, 

prerokovanie hospodárenia v priebehu roka 2015, atď. 

 Okrem riadnych zasadnutí sa uskutočnili 4 mimoriadne rokovania Dozornej rady za 

účelom vykonania ročnej inventúry pokladničnej hotovosti, ročnej fyzickej a dokladovej 
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inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok, kontroly ročnej účtovnej závierky, výročnej 

správy, hospodárenia Nadácie JAK v priebehu hodnoteného roka, a pod.  

 V priebehu roka operatívne konzultovali, korešpondovali, príp. sa stretávali predseda 

Správnej rady, predseda Dozornej rady, správca a podľa potreby aj členovia Správnej 

a Dozornej rady. 

 

Zámery podpornej činnosti a okruhy žiadateľov 

 V súlade s Nadačnou listinou a jej dodatkami, Nadácia JAK schválila zámery 

podpornej činnosti a okruhy žiadateľov na rok 2015 takto:  

OKRUH A: EVANJELICKÉ CIRKEVNÉ ŠKOLY (materské, základné, stredné, špeciálne) 

A.1 materiálno-technické vybavenie učební; 

A.2 učebné a iné pomôcky súvisiace s uľahčením vzdelávania; 

A.3 vecné dary pre súťažiacich v súťažiach zameraných na ochranu kultúrnych 

a historických pamiatok ECAV na Slovensku; 

A.4 podpora písania a vydávania pdg. dokumentácie (učebnice, pracovné zošity, 

pomôcky). 

OKRUH B:  CIRKEVNO-ORGANIZAČNÉ JEDNOTKY ECAV (zbor, seniorát, dištrikt, cirkev) 

B.1 učebné pomôcky a učebnice na vyučovanie evanjelického a. v. náboženstva; 

B.2 odmeny pre súťažiacich zameraných na poznávanie Biblie a učenia 

 ECAV; 

B.3 podpora písania a vydávania pdg. dokumentácie (učebnice, pracovné zošity, 

pomôcky); 

B.4 spomienkové slávnosti na osobnosti a udalosti ECAV súvisiace so vzdelávaním 

v ECAV (vecné náklady, cestovné, nie honoráre); 

B.5 podpora pri písaní a vydávaní publikácií súvisiacimi s ECAV.  

OKRUH C:  FYZICKÉ OSOBY (evanjelickí učitelia, farári, kapláni, žiaci, študenti) 

C.1 čiastočná úhrada nákladov spojených so vzdelávaním súvisiacim s ECAV; 

C.2 podpora pri písaní a vydávaní publikácií súvisiacimi s ECAV. 

OKRUH D:  ŠTUDENTI EVANJELICKEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTY UK BRATISLAVA 

 Poskytovanie finančných prostriedkov na štipendiá najlepším študentom EBF UK 

v každom školskom roku v súlade so Zmluvou o poskytovaní finančného 

príspevku a Štatútom Študijného finančného fondu Samuela a Žofie Peressényi 

(schvaľuje Generálne presbyterstvo). 

Spoločná poznámka: 

Príspevky nemôžu byť použité na odmeny alebo honoráre organizátorom, 

prednášateľom, pedagógom a pod., na nákup školského nábytku, na stavebné, maliarske a iné 

rekonštrukčné práce, na stravu a ubytovanie, na sociálnu pomoc, o ktorú nepožiada škola 

alebo cirkevný zbor. 

 

Kritériá prideľovania podpory    

Nadácia JAK si určila kritériá prideľovania finančných prostriedkov na rok 2015 

takto: 

Žiadatelia môžu svoje žiadosti predkladať celoročne výlučne na predloženom formulári.  

Nadácia JAK rozhoduje o podaných žiadostiach 2-krát v roku, najneskôr však mesiac po 

termínoch uzávierky podávania žiadostí.  

Termíny uzávierky podávania žiadostí (schvaľovacie obdobia): 

1. termín:  k 31. januáru kalendárneho roka  

2. termín:  k 31. augustu kalendárneho roka 

Nadácia JAK bude po termíne uzávierky podávania žiadostí rozhodovať o pridelení 

finančných prostriedkov v sume určenej v schválenom rozpočte nadácie na príslušný rok.  
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Kritéria na predkladanie žiadostí: 

1. Žiadateľ môže Nadácii JAK predkladať v jednom schvaľovacom období len jednu 

grantovú žiadosť. 

2. Žiadateľ sa môže na Nadáciu JAK obracať s novou grantovou žiadosťou po 10 

mesiacoch odo dňa schválenia predchádzajúcej žiadosti. 

3. Žiadateľ môže Nadácii JAK opätovne predkladať už v minulosti predloženú žiadosť, 

ktorá bola zamietnutá z dôvodov nedostatku finančných prostriedkov. 

4. Žiadateľ musí vo svojej žiadosti konkretizovať, na aké účely chce finančné 

prostriedky použiť a o akú sumu finančnej podpory žiada. 

Nadácia JAK bude akceptovať len tie žiadosti, ktoré budú v súlade s poslaním a zámermi 

nadácie a v súlade s ustanoveniami Nadačnej listiny v znení neskorších dodatkov. 

 

Získavanie prostriedkov na činnosť  

 Hlavný príjem tvorili finančné prostriedky poukázané daňovými úradmi z 2% podielu 

zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb, ktoré Nadácia JAK použila na 

podporu vzdelávania v novozriadených materských a základných školách, na podporu 

vzdelávacích aktivít detí a mládeže v školách a v cirkevných zboroch, ako aj na zachovanie 

kultúrnych a duchovných hodnôt Evanjelickej  cirkvi a.v. na Slovensku. 

 Ďalšie finančné prostriedky získala formou dobrovoľných milodarov od jednotlivých 

členov ev. a.v. cirkvi a cirkevných zborov, a tiež formou peňažných darov od iných fyzických 

a právnických osôb. 

  

Komunikácia s darcami 

Členovia orgánov Nadácie JAK udržiavali s darcami počas celého hodnoteného 

obdobia písomný, telefonický alebo osobný kontakt. Darcom bola zaslaná Správa o činnosti 

Nadácie JAK, ktorá obsahovala informácie o použití finančných prostriedkov, informácie 

o zámeroch podpornej činnosti a zloženie členov v orgánoch Nadácie JAK (Správnej rady, 

Dozornej rady a správcu) v hodnotenom roku. 

Nadácia JAK poslala darcom aj ďakovné listy vrátane propagačných materiálov. 

Okrem toho na svojej webovej stránke uverejnila poďakovanie všetkým, ktorí podporili 

nadáciu.   

 

Propagácia  

Hlavný smer propagácie bol zameraný na motivovanie členov Evanjelickej cirkvi a.v. 

na Slovensku k darcovstvu (milodary a poukázanie 2% podielu zaplatenej dane z príjmov). 

Na tento účel využívala korešpondenčný kontakt s darcami a tiež cirkevnú tlač (Evanjelický 

posol spod Tatier). 

Nadácia JAK najviac využívala web stránku www.nadaciakomenskeho.sk, na ktorej 

priebežne uverejňovala aktuálne informácie a správy za hodnotené obdobie, dokumenty 

a tlačivá, ktoré si záujemcovia mali možnosť stiahnuť a vytlačiť. Na web stránku uverejnila aj 

publikáciu „Pamätnica k 20. výročiu zriadenia Nadácie Jana Amosa Komenského“, za 

obdobie 1992 – 2012. 

 

Komunikácia s nadriadenými orgánmi a inými inštitúciami 

Nadácia JAK komunikuje s nadriadenými orgánmi a inými inštitúciami v rozsahu 

potrebnom na zabezpečenie a plnenie úloh, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov, 

uzatvorených dohôd, zmlúv a pod. Daňovému úradu v Žiline písomne predkladá „Daňové 

priznanie za hodnotené obdobie“, od roku 2014 elektronicky každoročne doručuje „Výročnú 

správu za hodnotené obdobie“ a zároveň ju ukladá do verejnej časti Registra účtovných 

závierok prostredníctvom portálu finančnej správy. Generálnemu biskupskému úradu 

http://www.nadaciakomenskeho.sk/
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Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku písomne predkladá „Výročnú správu za hodnotené 

obdobie“, Ministerstvu spravodlivosti SR na uverejnenie v Obchodnom vestníku elektronicky 

doručuje „Špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a 

právnických osôb“, Štatistickému úradu SR v Bratislave písomne predkladá „Ročný 

štatistický výkaz nezárobkových organizácií NSNO 1-01“ za hodnotené obdobie, Notárskemu 

úradu písomne predkladá žiadosť o vydanie „Osvedčenia o splnení podmienok pre zápis do 

registra určených právnických osôb na prijímanie 2 % podielu dane z príjmov fyzických 

a právnických osôb na nasledujúci rok. 

  

Správna činnosť   
 Správca je štatutárnym orgánom Nadácie JAK. V súlade s Nadačnou listinou vrátane 

jej dodatkov riadi činnosť a koná v jej mene. Dodržiava ustanovenia Zákona 

o nadáciách, Zákona o účtovníctve, Zákona o dani z príjmov a pod. Zabezpečuje úlohy pre 

nadriadené orgány a iné inštitúcie, plní úlohy, uznesenia a opatrenia prijaté na rokovaniach 

Správnej a Dozornej rady. Finančné prostriedky používa len na účely schválené Správnou 

radou Nadácie JAK. 

   

 

Článok III. 

 

ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 

 

V roku 2015 Nadácia JAK nemala žiadnych zamestnancov. 

V hodnotenom roku neobstarala žiadny dlhodobý hmotný a nehmotný majetok. 

Vlastní softvér v obstarávacej cene 136,92 EUR a osobný počítač v obstarávacej cene 823,11 

EUR. Uvedený dlhodobý hmotný a nehmotný majetok je už odpísaný. 

Nadácia JAK vlastní dlhodobý finančný majetok – jednu akciu spoločnosti 

Tranoscius, a.s., v hodnote 100,00 EUR.  

K 31.12.2015 neevidovala pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.  

Na finančných účtoch vykazovala sumu 62729,27 EUR, z toho v pokladnici hotovosť 

3,49 EUR a na bankových účtoch sumu 62725,78 EUR. 

Základné imanie tvorilo sumu 7227,26 EUR, z toho nadačné imanie 6638,78 EUR. 

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku (jednej akcie spoločnosti Tranoscius, a.s.), 

boli vyčíslené v sume 66,81 EUR. 

 Na hospodárskom výsledku za rok 2015 bola vyčíslená strata v sume 773,53 EUR.  

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov tvoril k 31.12.2015 zisk 

v sume 1658,99 EUR. Z tejto položky sa vysporiada strata vzniknutá v roku 2015. 

Krátkodobé záväzky z obchodného styku, t.j. nevyfakturované služby k 31.12.2015 

evidovala Nadácia JAK v sume 250,00 EUR (spracovanie účtovníctva a účtovnej závierky za 

rok 2015). 

K 31.12.2015 nevykazovala žiadne bankové úvery, pôžičky, ani finančné výpomoci. 

Náklady (výdavky) budúcich období k 31.12.2015 Nadácia JAK neevidovala. 

Výnosy budúcich období k 31.12.2015 tvorili sumu 54399,74 EUR, z toho zostatok 

finančných prostriedkov účelovo viazaných na podporu štúdia študentov Evanjelickej 

bohosloveckej fakulty UK Bratislava (finančný dar Samuela a Žofie Peressényi) 53980,38 

EUR a zostatok príspevku z 2% podielu zaplatenej dane z príjmov 419,36 EUR. 

Výnosy za rok 2015 dosiahli sumu 7686,00 EUR. Významné položky výnosov: úroky 

z bankových účtov 1061,15 EUR; osobitné výnosy tvorené z výnosov budúcich období 

5000,00 EUR; príspevky od fyzických osôb - milodary 655,00 EUR; príspevky z 2% podielu 

zaplatenej dane z príjmov 969,85 EUR.  
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Náklady za rok 2015 dosiahli sumu 8324,32 EUR (bez dane z príjmov). Významné 

položky nákladov: ostatné služby - inzercia v týždenníku EPST 134,40 EUR, účtovníctvo 

a účtovná závierka 250,00 EUR; osobitné náklady - čerpanie finančného daru S.aŽ.Peressényi 

na štipendiá študentov EBF UK 5000,00 EUR; bankový poplatok 165,54 EUR; poskytnuté 

príspevky od inej účtovnej jednotky 1500,00 EUR (v tom - finančný dar Slov. dopravnej 

spoločnosti 800,00 EUR a úroky z bankového účtu Wüstenrot, a.s. 700,00 EUR); poskytnuté 

príspevky z 2% podielu zaplatenej  dane z príjmov 969,85 EUR. 

Daň z príjmov (t.j. z úrokov na bankových účtoch) tvorila sumu 135,21 EUR.  

 Celkové náklady za rok 2015 dosiahli sumu 8459,53 EUR (vrátane dane z príjmov), 

z toho náklady na správu 989,68 EUR, t.j. 11,70 %.   

V roku 2015 Nadácia JAK nemala majetok a záväzky zabezpečené derivátmi (t.j. z 

odvodených zdrojov), nemala prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy 

o kúpe prenajatej veci, nemala majetok obstaraný v privatizácii alebo kúpou cez FNM SR, 

nemala majetok zachytený na podsúvahových účtoch, neevidovala majetok prijatý do 

úschovy, nemala majetok a záväzky, ktoré nie sú vykázané v Súvahe. 

 

 

Článok IV. 

 

PREHĽAD VÝNOSOV 

 

Výnosy k 31.12.2015 celkom:      7686,00 EUR     

 

Úroky          1061,15 EUR 

v tom: úroky z bankových účtov (Wüstenrot, VÚB) 1061,15 EUR  

Osobitné výnosy         5000,00 EUR  

v tom: finančné prostriedky S.a Ž.Peresényiových 5000,00 EUR  

Príspevky od fyzických osôb – milodary           655,00 EUR 

Príspevky z 2% podielu zaplatenej dane z príjmov FO      969,85EUR  

  

 Osobitné výnosy sa každý rok tvoria z účtu „Výnosy budúcich období“. 

K 31.12.2015 tvoril zostatok na účte „Výnosy budúcich období“ sumu 54399,74 EUR, z toho 

zostatok od darcov S.a Ž. Persessényi tvoril sumu 53980,38 EUR. Ide o finančné prostriedky, 

účelovo viazané na podporu štúdia študentov Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave. Pre rok 2015 sa na položke „Osobitné výnosy“ vytvorila suma 

5000,00 EUR, ktorá bola formou štipendií poukázaná piatim najlepším študentom z každého 

ročníka.  

Najlepšia študentka druhého ročníka Natália Ostrihoňová  - 1000,- EUR 

Najlepšia študentka tretieho ročníka Simona Kapitáňová  - 1000,- EUR 

Najlepší študent tretieho ročníka Samuel Sabol   - 1000,- EUR 

Najlepšia študentka štvrtého ročníka Valéria Terézia Krajčírovičová- 1000,- EUR 

Najlepšia študentka piateho ročníka Vladimíra Hyžová   - 1000,- EUR. 

 

Príspevky od fyzických osôb sú finančné prostriedky, ktoré Nadácia JAK získala 

formou dobrovoľných milodarov od jednotlivých členov cirkvi, cirkevných zborov, a iných 

fyzických osôb. V roku 2015 s vďačnosťou prijala milodary v sume 655,00 EUR, ktoré 

nadácii venovali nasledovní darcovia:  

Oľga Rozencveigová, 5,00 €; Anna Leštachová, Žilina 5,00 €; Ing. Ivan Gaža, Žilina 20,00 €; 

Elena Mlynková, Myjava 10,00 €; Božena Gáfriková, Banská Bystrica 40,00 €; Ing. Juraj 

Marcina, Žilina 10,00 €; Viera Černáková, Myjava 10,00 €; Elena Babíková, Žilina 50,00 €; 
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Mgr. Jitka Ťatliaková, Banská Bystrica 5,00 €; Ing. Elena Jurková, Žilina 5,00 €; Darina 

Šlauková, Žilina 10,00 €; Helena Tekelová, Lipt. Porúbka 10,00 €; Mgr. Helena Závadská, 

Žilina 15,00 €; Cirkevný zbor ECAV Dolné Strháre 10,00 €; Vlasta Rolíková, Dolný Kubín 

20,00 €; Elena Bacmaňáková, Žilina 10,00 €; Martin Páleník, Sasinkovo 15,00 €; Darina 

Nemcová, Brezová p/Bradlom 10,00 €; Anna Rubisová, Prešov 10,00 €; Irena Janičinová, 

Žilina 10,00 €; Oľga Zajasenská, Martin 50,00€; Milan Karlík, Lovinobaňa 5,00 €; Dr. Milan 

Šišmiš, Trenčín 40,00 €; Cirkevný zbor ECAV, Martin 50,00 €; Cirkevný zbor ECAV, Lazy 

pod Makytou 10,00 €; Martin Kmeť, Bobrovček, 40,00 €; Tomáš Niňaj, Žilina 15,00 €; Ivan 

Krišťan, Levice 100,00 €; Vladimír Pelech, Trenčín 10,00 €; Zdeno Šlauka, Žilina 20,00 €; 

Eva Balážová, Slovenská Ľupča 10,00 €; Ondrej Mrlian, Hybe 10,00 €; Matilda Surkošová, 

Sasinkovo 15,00 €. 

V zozname nie sú darcovia, ktorí poukázali 2 % z podielu zaplatenej dane z príjmov 

prostredníctvom daňových úradov. Tieto poslali na účet Nadácie JAK len sumu finančných 

prostriedkov, adresy darcov neuviedli. Všetkým darcom úprimne ďakujeme. 

  

  

Článok V. 

 

PREHĽAD O DARCOCH S DAROM NAD 331 EUR 

   

V roku 2015 Nadácia JAK nemala pravidelne prispievajúcich členov. Príjmy tvorili 

jednorázové dobrovoľné milodary, ktoré nepresiahli sumu 331,00 EUR.  

  

 

Článok VI. 

 

PREHĽAD O POBERATEĽOCH A POUŽITÍ PROSTRIEDKOV 

 

 V roku 2015 Nadácia JAK použila finančné prostriedky na podporu týchto projektov: 

 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Bratislava  

Poskytnutý finančný príspevok v sume 399,85 EUR použila obdarovaná inštitúcia na 

realizáciu projektu „Celoslovenské kolo Biblickej olympiády z evanjelického náboženstva“. 

Cieľom projektu bolo podnietiť žiakov k štúdiu Biblie a na základe biblických príbehov 

pochopiť odkazy Božieho slova pre ich každodenný život. Finančný príspevok bol určený na 

hlavnú cenu – osobný počítač Notebook celkovému víťazovi celoslovenského kola Biblickej 

olympiády 2015, ktoré sa uskutočnilo 30.04.2015 v Evanjelickom gymnáziu v Banskej 

Bystrici. 

Finančné prostriedky v sume 399,85 EUR sa použili z 2 % podielu zaplatenej dane, na 

účel „Podpora vzdelávania“.  

 

Spolok J. M. Hurbana pri Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK Bratislava   

Poskytnutý finančný príspevok v sume 70,00 EUR použila obdarovaná inštitúcia na 

realizáciu projektu „Reštaurovanie diela: Diplom –  diplom čestného člena spolku 

poslucháčov evanjelickej teológie J.M.Hurbana, spect. Dek. Teol. Fak. Ev., prof. Dra. Jána 

Jamnického“, spojené so spomienkovou slávnosťou pri príležitosti jeho odhalenia. Cieľom 

projektu bolo zreštaurovanie vzácneho dokumentu, ktorý bol darovaný Spolku J.M.Hurbana 

pri EBF UK potomkom prof. Dr. Jána Jamnického, jedného z prvých profesorov a dekanov 

Theologickej vysokej školy evanjelickej a. v. cirkvi a Slovenskej evanjelickej bohosloveckej 
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fakulty v Bratislave a významného praktického teológa Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi 

v prvej polovici 20. storočia.  

Finančné prostriedky v sume 70,00 EUR sa použili z 2 % podielu zaplatenej dane, na 

účel „Zachovanie kultúrnych a duchovných hodnôt“.  

 

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Žilina 

Poskytnutý finančný príspevok v sume 1000,00 EUR použila obdarovaná inštitúcia na 

realizáciu projektu „Zriadenie evanjelickej materskej školy v Žiline“. Cieľom projektu bolo 

zabezpečiť predškolské vzdelávanie a rozvoj osobnosti detí od 3 do 6 rokov v duchu 

kresťanských hodnôt cez poznávanie Božieho slova a zároveň zabezpečiť deťom kvalitnú 

prípravu na bezproblémový vstup do základnej školy vo všetkých oblastiach. Evanjelická 

materská škola v Žiline začala svoju činnosť 1. septembra 2015. Finančná podpora bola 

určená na základné vybavenie dvoch novozriadených tried edukačnými a didaktickými 

pomôckami. 

Finančné prostriedky v sume 200,00 EUR sa použili z 2 % podielu zaplatenej dane 

a 800,00 EUR z daru Slovenskej dopravnej spoločnosti, na účel „Podpora vzdelávania“.  

 

Evanjelická základná škola, Exnárova ul. Košice  

 Poskytnutý finančný príspevok v sume 1000,00 EUR použila obdarovaná inštitúcia na 

realizáciu projektu „Zriadenie evanjelickej základnej školy v Košiciach, Exnárova 10“. 

Cieľom projektu bolo zabezpečiť základné vzdelávanie a rozvoj osobnosti žiakov v duchu 

kresťanských hodnôt cez poznávanie Božieho slova a jeho pozitívny vplyv na ich každodenný 

život. Evanjelická základná škola v Košiciach začala svoju činnosť 1. septembra 2015. 

Finančná podpora bola určená na základné vybavenie novozriadenej triedy edukačnými 

a didaktickými pomôckami pre zabezpečenie vzdelávacieho procesu a všestranný rozvoj 

osobnosti žiakov. 

Finančné prostriedky v sume 300,00 EUR sa použili z 2 % podielu zaplatenej dane 

a 700,00 EUR z úrokov bankového účtu WÜSTENROT, a.s. na účel „Podpora vzdelávania“.  

 

 

Článok VII. 

 

PREHĽAD  NÁKLADOV 

 

Náklady k 31.12.2015 celkom:      8459,53 EUR  

 

Spotreba materiálu                  53,69 EUR 

v tom: kancelárske potreby            53,69 EUR 

Cestovné                  65,18 EUR 

Ostatné služby            566,56 EUR            

v tom: poštovné             48,80 EUR 

  inzercia v týždenníku EPST         134,40 EUR   

  kopírovanie dokladov              4,90 EUR 

  sprac.účtovníctva, roč.účt.závierka         250,00 EUR 

  webdoména „nadaciakomenskeho.sk“       63,85 EUR 

  nájomné kancelárskych priestorov            0,03 EUR 

  notársky poplatok             64,58 EUR  

Ostatné dane a poplatky             3,50 EUR 

 v tom: poplatok za zverejn. v Obch. vestníku           3,50 EUR  

 

http://www.nadaciakomenskeho.sk/
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Osobitné náklady (čerpanie z účtu S. a Ž. Peressényiových)  5000,00 EUR   

 v tom:  štipendiá študentov EBF       5000,00 EUR 

Iné ostatné náklady          165,54 EUR 

 v tom: bankový poplatok          165,54 EUR 

Poskytnuté príspevky od inej účtovnej jednotky    1500,00 EUR 

 v tom:  fin. dar Slov. dopr. spoločnosti         800,00 EUR 

  úroky stav. sporiteľne Wüstenrot, a.s.       700,00 EUR 

Poskytnuté príspevky z 2% podielu zaplatenej dane      969,85 EUR 

Splatná daň z príjmov          135,21 EUR 

 v tom: daň z úrokov na bankových účtoch        135,21 EUR 

 

Náklady na správu Nadácie JAK        989,68 EUR 

v tom:     

a) ochrana a zhodnotenie majetku            0,00 EUR  

b) propagácia verejnoprospešného účelu nadácie      134,40 EUR  

c) prevádzka nadácie         421,27 EUR 

d) odmena za výkon funkcie správcu           0,00 EUR  

e) náhrady cestovných výdavkov          65,18 EUR  

f) mzdové náklady              0,00 EUR 

g) iné náklady spojené s prevádzkou nadácie     368,83 EUR 

   

 Správna rada na rokovaní 11. marca 2015, Uznesením č. 04/2015 schválila „Rozpočet 

Nadácie Jana Amosa Komenského na rok 2015“, v ktorom určila limit nákladov na správu do 

výšky 30 %  celkových nákladov.   

 Skutočné náklady na správu dosiahli k 31.12.2015 sumu 989,68 EUR, t.j. 11,70 %  

celkových nákladov 8.459,53 EUR. 

 

 

Článok VIII. 

 

ZMENY V NADAČNEJ LISTINE A V ZLOŽENÍ ORGÁNOV 

 

Zmeny vykonané v Nadačnej listine po registrácii na MV SR 

 V roku 2015 neboli vykonané žiadne zmeny v Nadačnej listine Nadácie Jana Amosa 

Komenského, ktoré sa zapisujú do registra nadácií na Ministerstve vnútra SR v súlade s §11 

zákona č. 34/2002 Z.z. v platnom znení.   

 

Zmeny vykonané v zložení orgánov Nadácie JAK 

 V roku 2015 pôsobili orgány Nadácie JAK v nezmenenom zložení. 

 

 

Článok IX. 

 

ODMENY ZA VÝKON FUNKCIÍ 

 

 Nadácia JAK aj počas roka 2015 pracovala ako dobrovoľnícka organizácia, ktorá 

nezamestnávala žiadnych pracovníkov. Členovia orgánov ani správca nepoberali žiadne mzdy 

a odmeny. 
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Článok X. 

 

POĎAKOVANIE 

 Ďakujeme predsedom a členom Správnej a Dozornej rady, ako aj správkyni za obetavú 

a časovo náročnú prácu pre Nadáciu JAK v hodnotenom roku. Túto bohumilú činnosť 

vykonávali dobrovoľne a ochotne, ako službu Pánu Bohu pre Evanjelickú cirkev a.v. na 

Slovensku.  

 Ďakujeme všetkým darcom, ktorí svojím finančným darom, poukázaním 2 % podielu 

zaplatenej dane z príjmov alebo iným spôsobom pomohli Nadácii JAK aj v roku 2015 

podporiť evanjelické cirkevné školy, vzdelávacie aktivity detí a mládeže v školách a v 

cirkevných zboroch, a tiež prispieť na zachovanie a rozvoj kultúrnych a duchovných hodnôt 

Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. 

 Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí nezištne pomáhali pri šírení dobrého mena 

Nadácie JAK medzi členmi cirkvi, a tiež v celej kresťanskej verejnosti na Slovensku.  

 Ďakujeme Generálnemu biskupskému úradu Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku za 

pomoc a spoluprácu pri propagácii Nadácie JAK a získavaní finančných prostriedkov na 

evanjelických školách a v cirkevných zboroch na Slovensku. 

 Ďakujeme zborovému farárovi a presbyterstvu Cirkevného zboru ECAV v Žiline za 

poskytovanie kancelárskych priestorov pre správcu, na rokovania Správnej a Dozornej rady 

Nadácie JAK a na archivovanie dokumentácie. 

 Ďakujeme všetkým bratom a sestrám, ktorí dobrovoľne, ochotne a nezištne vykonávali 

práce, potrebné na zabezpečenie činnosti Nadácie JAK.  

 

Ď a k u j e m e 

 predovšetkým Pánu Ježišovi Kristovi za požehnanie našej práce aj v roku 2015.  
 

 

Článok XI. 

 

ZÁVER 

 

Pravdivosť údajov uvedených v tejto Výročnej správe bola preskúmaná Dozornou 

radou, ktorá schválila Účtovnú závierku a Výročnú správu za rok 2015. 

Na základe § 34 a § 35 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho 

zákonníka v platnom znení, § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a 

§50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení, Nadácii Jana Amosa 

Komenského nevznikla povinnosť overovania Účtovnej závierky a Výročnej správy za rok 

2015 audítorom. 

Posúdenie obsahu činnosti Nadácie JAK v roku 2015 bolo vykonané v súlade so 

Zákonom o nadáciách a podľa rozhodnutí orgánov Nadácie JAK obsiahnutých v zápisniciach 

z ich zasadnutí. 

 

 

 

        

       Štatutárny orgán:    

       Ing. Eva Dubovcová, správkyňa  

       Nadácie Jana Amosa Komenského  
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Prílohy: 

1. Účtovná závierka za rok 2015, t.j. Súvaha k 31.12.2015, Výkaz ziskov a strát k 

31.12.2015, Poznámky k účtovnej závierke 2015. 

2. Správa Dozornej rady Nadácie Jana Amosa Komenského z kontroly Účtovnej 

závierky za rok 2015. 

3. Správa Dozornej rady Nadácie Jana Amosa Komenského o výsledku kontroly 

Výročnej správy za rok 2015. 

4. Rozpočet Nadácie Jana Amosa Komenského na rok 2015.  

 


