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I. Prehľad činnosti 
 

Nadácia Trnava Trnavčanom v roku 2019 plnila svoju činnosť, ktorá je zameraná 

na plnenie verejnoprospešných cieľov v zmysle ustanovení nadačnej listiny.  Nadácia 

čerpala príjmy z 2% daní v sume 1 200 eur. Ostatné finančné prostriedky, ktoré nebolo 

potrebné vyčerpať k 31.12.2019 neboli správnou radou prerozdelené a budú súčasťou 

rozpočtu na nadchádzajúce obdobie. 

 

Správna rada nadácie na svojom zasadnutí 10.6.2019 na základe odporúčania  

dozornej rady po prekovaní schválila výsledok hospodárenia nadácie za rok 2018 

vo výške – 37,90  eura a jeho vysporiadanie z kladných výsledkov hospodárenia 

minulých rokov. 

 

Správna rada zároveň na svojom pracovnom stretnutí prerokovala a schválila 

rozpočet nadácie na rok 2019. Príjmovú časť rozpočtu tvorili prostriedky z 2% daní. 

Zo svojej výdavkovej časti rozpočtu boli čerpané prostriedky na zabezpečenie 

potrieb občanov zo sociálne slabších rodín a podporené deti so zdravotným 

postihnutím. 

 

Na základe ročného pôsobenia NTT skutočný  zostatok finančných prostriedkov ku 

koncu roku 2019  bol 32 126,34 eura. 

II. Ročná účtovná závierka  

 

Ročná účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie: 

Účtovná závierka za rok 2018 bola schválená 10.6.2019. 
 
Stav na konci bežného účtovného obdobia v roku 2019 bol 32 126,34 eura.  
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie v roku 2019 bol – 334,60 eura. 

 

Rekapitulácia z výkazu súvaha k 31.12.2019: 
Základné imanie nadácie je vo výške  6 638,78 eur. 
Krátkodobé rezervy boli vo výške 200 eur – faktúra za vedenie účtovníctva. 
Ostatné a iné záväzky na účtoch 325 a 379 boli 0 eur.   
Nadácia v roku 2019 nemala zásoby ani pohľadávky, ani tržby za vlastné výkony 

a tovar. 

Nadácia nemá pohľadávky ani záväzky po lehote splatnosti. 

 

Ročná uzávierka – súvaha, zhodnotenie základných údajov, prehľad príjmov 

a výdavkov vo forme výkazu zisku a strát - je priložená v prílohe tejto výročnej časti.  
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III. Prehľad príjmov 
 

V roku 2019 získala nadácia príspevky z podielu zaplatenej dane v mesiacoch 2/2019 

a 11/2019 vo výške 16 271,43 eura. 

 

V roku 2019 nebola vyčerpaná suma z podielu zaplatenej dane vo výške 16 104,9 eur, 

táto čiastka bude čerpaná v súlade s platnou legislatívou v roku 2020. 

 

Nadácia nezískala v roku 2019 žiadne príjmy z darov. 

IV. Prehľad o poskytnutých dotáciách a rozdelení 
prostriedkov 

 
Správna rada Nadácie Trnava Trnavčanom v roku 2019 rozhodla o čerpaní 

finančných príspevkov zo získaných príjmov za rok 2018 v sume 1 033,47 eur a za rok 
2019 v sume 166,53 eur na uspokojenie nasledovných žiadostí: 

 

Žiadateľ Oblasť poskytnutej podpory Suma v eur 

Denisa Kollárová 
Nákup špeciálneho trojkolesového bicykla pre dcéru 

s postihnutím 
400 eur 

Vladimíra Mlynarčíková Oblečenie, hračky a pomôcky pre neplnoleté deti 100 eur 

Marta Raceková 
Úprava kúpeľne, lieky, cvičenie a rehabilitácie pre 

postihnutého syna 
500 eur 

Ružena Farkašová Lieky, oblečenie a hygienické potreby 100 eur 

Stanislava Opavská 
Oblečenie, školské a hygienické potreby pre 

postihnutého syna 
100 eur 

V. Celkové výdavky 
 
 

Celkové výdavky 1 534,60 eur 
v tom:   
  
1. rozdelenie 2% daní 1 200,00 eur 
2. výdavky v členení na: 334,60 eur 

a) ochranu a zhodnotenie majetku 134,60 eur 
b) propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie 0 
c) prevádzku nadácie 200,00 eur 
d) odmenu za výkon správcu nadácie 0 
e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu 0 
f) mzdové výdavky 0 
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g) prevádzku charitatívnej lotérie 0 
h) iné 0 
  

Suma 334,60 eur bola vyčerpaná na účtovné služby, na bankové poplatky, na ostatné 
dane  a poplatky. 

 

VI. Zmeny v nadačnej listine 
 

Správcom nadácie v súlade s Uznesením MZ č. 44/2019 z 12.2.2019  je:  

JUDr. Peter Bročka, LL.M. 

 

Členovia správnej rady v súlade s Uznesením MZ č. 44/2019 z 12.2.2019 sú: 

PhDr. Eva Nemčovská, PhD. 

Mgr. Tibor Pekarčík 

Ing. Peter Šujan 

Bc. Marcel Krajčo 

Ing. Juraj Novota 

Juraj Šarmír 

 

Členovia dozornej rady, ktorí boli zvolení na zasadnutí správnej rady NTT konanej dňa 

10.6.2019 sú: 

Ing. Bianka Čigašová 

Juraj Fuzák 

RNDr. Gabriela Cabanová 

 

V nadácií došlo k zmene správcu nadácie, pôvodný správca Ing. Pavol Tomašovič bol 

nahradený Ing. Elenou Gombíkovou. Zmena bola schválená dodatkom č. 1 k Nadačnej 

listine a oznámenie o potvrdení zmeny zo strany Ministerstva vnútra bolo doručené 

8.11.2019. 

 

Tak ako po minulé roky ani v roku 2019 NTT nezamestnávala žiadnych zamestnancov 

a pracovala na báze dobrovoľnosti a zanietenia správnej a dozornej rady.  
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VII. Ďalšie údaje 

 

Legislatíva: 

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 a zákonom č. 34/2002 Z. z. o nadáciách. 

Cieľom legislatívy o nadáciách je znížiť nároky pre vznik povinnosti overenia 
ročnej účtovnej závierky audítorom. Povinnosť auditu má nadácia v dvoch 
prípadoch a to je vtedy, keď príjmy z vlastných zdrojov ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka prekročia sumu 200 000 eur, alebo keď suma 
ročného podielu prijatej dane je vyššia ako 35 000 eur. 

Na základe tejto skutočnosti nebolo potrebné zaťažiť rozpočet nadácie 
vykonaním auditu, keďže nadácia prerozdeľovala iba 1 200 eur.  

 

 

V Trnave 24.4.2020 

 

 

 

 

 

      Vypracovala Ing. Elena Gombíková 
      správca Nadácie Trnava Trnavčanom 


