Výročná správa nadácie za rok 2011
Prehľad činnosti
Nadácia Trnava Trnavčanom vďaka príjmom získaným z 2% dane z príjmov za rok
2009 mohla v roku 2011 pokračovať vo svojej aktívnej činnosti zameranej na plnenie
verejnoprospešných cieľov v zmysle ustanovení nadačnej listiny.
Nadácia Trnava Trnavčanom reagovala na pokračujúcu nestabilizovanú ekonomickú
situáciu, ktorá v mnohých oblastiach spoločenského a kultúrneho života ohrozovala
realizáciu viacerých dobrých projektov. Aj preto sa správna rada nadácie upriamila
na podporu projektom, ktoré pomohli subjektom preklenúť problémy s nedostatkom
finančných zdrojov pri realizácii práce vo verejnom záujme. Nadácia tak v súlade so
svojimi cieľmi podporila projekty súvisiace s rozvojom a ochranou duchovných
a kultúrnych hodnôt, s rozvojom vzdelávania, vedy kultúry a projekty sociálnej
pomoci. Správna rada nadácie na svojom zasadnutí 19. 9. 2011 na základe
výsledkov auditu a schválenia dozornej rady po prekovaní schválila výsledok
hospodárenia nadácie za rok 2010 vo výške – 515,13 eur a jeho vysporiadanie
z kladných výsledkov hospodárenia minulých rokov.
Správna rada zároveň na svojom pracovnom stretnutí prerokovala rozpočet nadácie
na rok 2011 a schválila ho v navrhovanej podobe. V príjmovej časti sa počítalo
s príjmami vo výške 31 564 eur, pričom jej súčasťou bol predpokladaný finančný
zostatok prostriedkov k začiatku roka 20 291 eur.
Po spresnení skutočného stavu roku 2010 bol zostatok finančných
prostriedkov k začiatku roka 20 539 eur, čím predstavovala skutočná výška
príjmu 31 124 eur.
Vo výdavkovej časti navrhovaného rozpočtu tvorila väčšina výdavkov na projekty zo
zaplatenej DzP. Išlo o čiastku 10 500 eur na konkrétne projekty a zvyšných
1 000 eur z položky činností nadácie boli určené na výdavky súvisiace s 2 %.
Na správu nadácie bolo v rozpočte navrhnutá čiastka 530 eur.
Po spresnení skutočného stavu ( výška príjmu 31 124 eur) bolo celkové saldo
19 282 eur.
Ročná uzávierka – súvaha, zhodnotenie základných údajov, prehľad príjmov
a výdavkov vo forme výkazu zisku a strát - je priložená v prílohe tejto výročnej
časti

Prehľad príjmov
V roku 2011 získala nadácia príspevky podielu zaplatenej dane vo výške 10 560,eur a úroky z bankových vkladov boli 25 eur.
Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov
Ročná účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovná závierka za rok 2010 bola schválená 4.5. 2011
Stav na konci bežného účtovného obdobia 19 282,11 eur
Na účtoch Ostané záväzky a iné záväzky nemá nadácia k 31.12.2011 zostatky.
Nadácia v roku 2011 nemala zásoby ani pohľadávky.
Nadácia nemala v roku 2011 tržby za vlastné výkony a tovar.
Zhodnotenie základných údajov zahrnutých v účtovnej závierke
Zostatok krátkodobých rezerv na konci účtovného roka predstavoval výšku 374, eur.
Zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane 11 428,36 eur.
V nákladových položkách roku 2011 sú popri poskytnutých príspevkoch vo výške 10
500 eur, náklady na ostané služby vo výške 1211, ktoré zahŕňajú náklady na audit,
poplatky banke a ostatné poplatky.
V roku 2011 získala nadácia príspevky podielu zaplatenej dane vo výške 10 560,eur a úroky z bankových vkladov boli 25 eur.
Výrok auditora k ročnej účtovnej závierke
„Podľa môjho názoru, účtovnú závierka poskytuje vo všetkých významných
súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie NTT k 31.12. 2011 a výsledku
jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom
o účtovníctve.“
Nadácia v roku 2011 nebola obdarovaná žiadnym darom
V roku 2011 nenastali zmeny v nadačnej listine.

Zmeny nastali v zložení orgánov.
Uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 29 z 15. 2. 2011 boli zvolení za
členov Správnej rady Nadácie Trnava Trnavčanom:
Ing. Vladimír Butko
Ing. Bystrík Stanko
Ing. Kvetoslava Tibenská
Ing. Štefan Bošnák
Ing. Hana Dienerová
Ing. Johana Ančicová
Ing. Marek Gálik
Na základe volieb v správnej rade dňa 19.9.2011 bol schválený sa predsedu
správnej rady NTT Ing. Vladimír Butko a podpredsedom sa stal Ing. Bystrík
Stanko.
Správna rada zároveň 19. 9. 2011 schválila zloženie dozornej rady:
Ing. Blanka Čigašová
Mgr. Marián Rozložník
PhDr. Ján Žitňanský
Podporené projekty
Z predložených projektov na rok 2011 schválili členovia SR NTT poskytnutie
prostriedkov pre vybratých žiadateľov v celkovej sume 10 500 eur.
Najvyššiu finančnú čiastku 2 000 eur pridelila nadácia na projekt Prežiť zimu
v Trnave zameraný na pomoc bezdomovcom. Predložila ho a realizovala Trnavská
arcidiecézna charita. Projekt reagoval na zväčšujúci sa počet bezdomovcov, ktorí sa
sústredili v centre mesta a vyvolávali negatívne reakcie verejnosti. Rozšírením práce
s bezdomovcami priamo v teréne a snaha o ich začlenenie do sociálnych väzieb je
z pohľadu pomoci i dobrých vzťahov v meste dôležité.

Nadácia podporila aj projekt zameraný na vytváranie širšieho vzťahu
spoluzodpovednosti za výzor mesta a participácii na jeho estetickom vzhľade. Takto
zameraný projekt s názvom O najkrajší bytový dom podporila NTT sumou 1000 euro.
Cieľom projektu a jeho vyhodnotenie bolo motivovať aj ďalších občanov o zlepšenie
estetického vzhľadu v bezprostrednej blízkosti svojich domovv.
Nadácia v súlade so svojimi stanovami podporuje aj projekty, ktoré vytvárajú vzťah
k mestu a participujú na kultúrnom a spoločenskom živote Trnavy. Z týchto projektov
boli finančne dotované kultúrne aktivity napríklad Vianočný koncert pre Trnavu, ďalej
výstava k storočnici Karola Elberta, či výstava spojenú s koncertom s názvom
stretnutie s veľkou Neznámou. Cieľom oboch výstav bolo predstaviť umelcov
zviazaných s mestom Trnava širšej verejnosti a nadviazať na ich odkaz.
V oblasti vzdelávania boli podporené projekty k oslave 20. výročia Základnej školy A.
Merici v Trnave vo výške 300 eur, vypracovanie zborníka TU pri príležitosti 375.
výročia univerzity vo výške 800 eur a sumou 500 prispela nadácia na knihu Evy
Kopúnkovej Keď si vymýšľam. Čiastočne dotovaný bol aj inovatívny návrh na projekt
tvorby a realizácie papierového modelu kostolu sv. Helenky, ktorý nadviazal na
model Mestskej veže.
Nadácia podporila aj štúdium v zahraničí talentovanej Kataríne Veselskej v celkovej
sume 1 200 eur.
Celkovo Nadácia Trnava Trnavčanom podporila projektov v celkovej výške 10 500
eur.
Prehľad o fyzických a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla nadačný
príspevok.
Viď príloha - tabuľka
Tak ako po minulé roky ani v roku 2010 NTT nezamestnávala žiadnych
zamestnancov a pracovala na báze dobrovoľnosti a zanietenia jej správnej
a dozornej rady.
V Trnave 30.3. 2012

Vypracoval Ing. Pavol Tomašovič

