
 

Výročná správa nadácie za rok 2017 

Prehľad činnosti: 

Nadácia Trnava Trnavčanom pokračovala aj v roku 2017 vo svojej činnosti 
zameranej na plnenie verejnoprospešných cieľov v zmysle ustanovení nadačnej 
listiny.  
Správna rada nadácie na svojom zasadnutí 15.6.2017 na základe odporúčania  

dozornej rady po prekovaní schválila výsledok hospodárenia nadácie za rok 2016 - 
272,83 eura a jeho vysporiadanie z kladných výsledkov hospodárenia minulých 
rokov. 
Správna rada zároveň na svojom pracovnom stretnutí prerokovala rozpočet nadácie 

na rok 2017 a schválila ho v navrhovanej podobe. V príjmovej časti sa počítalo 

s príjmami vo výške 22 183 eur, pričom jej súčasťou bol predpokladaný finančný 

zostatok prostriedkov k začiatku roka 19 382 eur.  

Vo výdavkovej časti bolo správnou radou rozhodnuté vyčlenenie 2 800 eur na 

projekty a 350 eur na účtovné služby, na náklady spojené s bankovými  

a notárskymi poplatkami.   

V súvislosti s 2% odporučila Správna rada poskytnúť  1 400 eur na projekty.  

Andrea Latáková  - rehabilitácia postihnutého syna 300 eur, Beáta Špenátová - 

Podpora vzdelávania 300 eur, Gymnázium Angely Merici - Zdravo za počítačom 800 

eur. Zvyšných 1400 eur je určených na charitatívne projekty: Trnavská arcidiecéza 

Charita – Terénna práca v uliciach 900 eur a 500 eär na sociálny projekt operčnej 

metódy pre postihnuté dieťa pani Zdene Šimekovej. 

Na základe ročného pôsobenia NTT skutočný  zostatok finančných 

prostriedkov ku koncu roku 2016  bol 17 507,94 eura, pričom na správu nadácie 

s bankovými poplatkami bolo použitých  260 eur. 

Ostatné finančné prostriedky, ktoré nebolo potrebné vyčerpať z 2% neboli správnou 

radou prerozdelené.  

Ročná uzávierka – súvaha, zhodnotenie základných údajov, prehľad príjmov 

a výdavkov vo forme výkazu zisku a strát - je priložená v prílohe tejto výročnej časti  

 

Prehľad darcov: 
Nadácia nezískala v roku 2017 žiadny dar. 
 
Prehľad o fyzických a právnických osobách, ktorým NTT poskytla prostriedky 
na verejnoprospešný účel:  
 
Andrea Latáková  - rehabilitácia postihnutého syna 300 eur,  

Beáta Špenátová – sociálna podpora vzdelávania 300 eur,  

Gymnázium Angely Merici - zdravo za počítačom 800 eur.  



 
 

Trnavská arcidiecéza Charita – terénna práca v uliciach 900 eur  

Zdenka Šimeková - sociálny projekt operačnej metódy pre postihnuté dieťa 500 eur. 

 
Prehľad príjmov  

V roku 2016 získala nadácia príspevky podielu zaplatenej dane vo výške 1 186,- eur 

a úroky z bankových vkladov boli 0,14 eura. 

 

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov 

Ročná účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovná závierka za rok 2016 bola schválená 15.6. 2017 
Stav na konci bežného účtovného obdobia 17 507,94 eur  

Na účtoch Ostané záväzky a iné záväzky nemá nadácia k 31.12.2016 zostatky. 
V položke záväzky má nadácia k 31.12 2017 zostatok na účte 78 eur. Ide o faktúru 
splatnú v roku 2018. Ostatné a iné záväzky na účtoch 325 a 379 sú 0.   

Nadácia v roku 2017 nemala zásoby ani  pohľadávky. 

Nadácia nemala v roku 2017 tržby za vlastné výkony a tovar. 

Nadácia nemá pohľadávky ani závázky po lehote splatnosti. 

 
Celkové výdavky v členení: 
 Celkové výdavky Nadácie boli                                                                 3 060,70 eur:  

 
Rozdelenie 2%   na projekt                                                                      2 800 eur 

 
a) ochranu a zhodnotenie majetku nadácie                                                    0 eur 

 
b) propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie                                         0 eur 

 
c) prevádzku nadácie                                                                                  178 eur 

 
d) odmenu za výkon funkcie správcu                                                              0 eur 

 
e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu                                            0 eur 

 
f) mzdové náklady                                                                                            0 eur 

 
g) na prevádzku charitatívnej lotérie                                                                0 eur 

 
h) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie              82,70 eura 

  

Zhodnotenie základných údajov zahrnutých v účtovnej závierke 

Zostatok krátkodobých rezerv na konci účtovného roka predstavoval výšku 50 eur. 

Zostatok z príjmov v roku 2017 z prípsevkov zaplatenej dane 1 186 eur, budú použité 

v roku 2018 podľa platnej legislatívy. 



 

Zákon o audite 

Nadácie sa riadia zákonom č. 463/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony, novelizovaný bol aj zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách. 

Významná zmena nastala v povinnosti overenia ročnej účtovnej závierky audítorom. 
S účinnosťou od 1. januára 2014 musí byť ročná účtovná závierka overená 
audítorom iba v prípade, ak príjem prostriedkov nadácie z cudzích zdrojov ku 
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, presiahne sumu 200 000 eur, 
pričom príjmom prostriedkov nadácie z cudzích zdrojov sa na tento účel považujú 
príjmy dosiahnuté z prijatých prostriedkov od fyzických osôb, právnických osôb, 
príspevky z podielu zaplatenej dane, príjmy z verejných zbierok a dotácie; tým nie je 
dotknutá povinnosť overenia ročnej účtovnej závierky podľa osobitného predpisu. 
Týmto osobitným predpisom je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, ktorý                
v ustanovení § 19 ods. 4 ustanovuje povinnosť overenia ročnej účtovnej závierky 
audítorom v prípade prijatia podielu dane v sume vyššej ako 35 000 eur. 

Cieľom novely zákona o nadáciách je znížiť nároky pre vznik povinnosti overenia 
ročnej účtovnej závierky audítorom. To znamená, že táto povinnosť nevzniká 
všetkým nadáciám bez rozdielu, ako to bolo pri predchádzajúcej právnej úprave, ale 
až v prípade, ak by prostriedky nadácie z cudzích zdrojov ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, presiahli sumu 200 000 eur, s výnimkou, ak príjem 
nadácie je v prípade prijatia 2 % v sume vyššej ako 35 000 eur. 

Na základe tejto zmeny, vzhľadom k skutočnosti, že nadácia prerozdeľovala iba 

2 800 eur, nebolo potrebné zaťažiť rozpočet nadácie vykonaním auditu.  

V roku 2017 nenastali zmeny v nadačnej listine.  

V roku 2017 nenastali zmeny ani v dozornej ani v správnej rade .  

Tak ako po minulé roky ani v roku 2017 NTT nezamestnávala žiadnych 

zamestnancov a pracovala na báze dobrovoľnosti a zanietenia jej správnej 

a dozornej rady.  

V Trnave 19.3. 2018 

 

 

        Vypracoval Ing. Pavol Tomašovič 
              Správca Nadácie Trnava Trnavčanov 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


