
 
S P R Á V A 

Dozornej rady Nadácie Jana Amosa Komenského  
o výsledku kontroly Výročnej správy za rok 2016 

 
 
 Dozorná rada Nadácie Jana Amosa Komenského v súlade s čl.VIII ods. 22 Nadačnej 
listiny v znení neskorších dodatkov vykonala kontrolu Výročnej správy Nadácie Jana Amosa 
Komenského, Námestie Žilinskej synody 1290/2, 010 01 Žilina za rok 2016. 

Výročná správa Nadácie Jana Amosa Komenského za rok 2016 (ďalej len „Výročná 
správa“) bola vypracovaná podľa § 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 v hodnotenom období s uvedením vzťahu k 
účelu nadácie, ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej zahrnutých, 
prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu, prehľad o darcoch s darom nad 331 eur, 
prehľad o poberateľoch finančných prostriedkov a spôsobe ich použitia, prehľad nákladov 
podľa jednotlivých účtovných prípadov a z toho náklady na správu nadácie, zmeny vykonané 
v nadačnej listine a v zložení orgánov, odmeny za výkon funkcie členov orgánov a správcu 
nadácie, príp. ďalšie údaje, ktoré určila Správna rada. 
 K Výročnej správe sa prikladá: 

- Účtovná závierka za rok 2016 t.j. Súvaha k 31.12.2016, Výkaz ziskov a strát k 
31.12.2016, Poznámky k účtovnej závierke 2016; 

- Správa Dozornej rady Nadácie Jana Amosa Komenského o výsledku kontroly 
Účtovnej závierky za rok 2016; 

- Správa Dozornej rady Nadácie Jana Amosa Komenského o výsledku kontroly 
Výročnej správy za rok 2016; 

- Rozpočet Nadácie Jana Amosa Komenského na rok 2016. 
 
 
Záverečné hodnotenie 
  

Výročná správa obsahuje všetky náležitosti vyplývajúce zo Zákona o nadáciách. Údaje 
uvedené vo Výročnej správe sa zhodujú s údajmi v Účtovnej závierke.    
 

Na základe výsledku kontroly, Dozorná rada  s c h v a ľ u j e   Výročnú 
správu Nadácie Jana Amosa Komenského za rok 2016. 
 
 
 
Žilina 27. apríla 2017 
 
 
 
Správca:     Dozorná rada: 
 
Ing. Eva Dubovcová    Viera Herková – predsedníčka 
       
      Jela Tóthová – členka 
 
      JUDr. Milan Cisárik – člen  
 


