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1. Základné údaje

Názov:

Nadácia Penta

Sídlo:

Križkova 9, 811 04 Bratislava

Verejnoprospešný účel:
a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
b) realizácia

a ochrana

ľudských

práv

alebo

iných

humanitných cieľov
c) ochrana a tvorba životného prostredia,
d) ochrana práv detí a mládeže,
e) podpora a rozvoj zdravotníctva a ochrana zdravia,
f) podpora a rozvoj školstva, vedy a vzdelania,
g) podpora a rozvoj telovýchovy a športu,
h) podpora filantropie,
i) podpora a rozvoj sociálnej sféry spoločnosti,
j) podpora a rozvoj podnikateľského prostredia,
k) zlepšenie kvality života na Slovensku,
l) podpora a rozvoj medzinárodných vzťahov, medzištátnej
a regionálnej spolupráce,
m) podpora a rozvoj európskej integrácie,
n) individuálne určená humanitná pomoc,

Zakladateľ nadácie:

Penta Group, a.s., Križkova 9, Bratislava

Nadačné imanie:

700 000,- Sk

Členovia správnej rady:

JUDr. Martin Kúšik (predseda)
JUDr. Marek Dospiva
Mgr. Jaroslav Haščák
Mgr. Jozef Oravkin
Ing. Richard Schultz
Ing. Jozef Špirko

Správca nadácie:

Ing. Katarína Remiašová

Revízor nadácie:

Ing. Iveta Kuglerová
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2. Prehľad činností nadácie vykonávaných v roku 2004
Nadácia Penta vstúpila v roku 2004 do tretieho roku svojej existencie. Cieľom nadácie
je rozvíjať aktivity orientované hlavne do oblasti vzdelávania a školstva, ako aj do oblasti
zdravotníctva, kultúry a športu. Nadácia sústreďuje všetky humanitné a dobročinné aktivity
investičnej skupiny Penta a bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR dňa 23. septembra
2002.
Od začiatku roka 2004 začala aktívne svoju činnosť aj organizačná zložka nadácie
v Českej republike pod názvom Nadace Penta, ktorej filozofia je rovnaká ako filozofia
nadácie na Slovensku.

Nadácia pokračovala aj v roku 2004 v projektoch, ktoré začala realizovať
v predchádzajúcom období v oblasti vzdelávania a školstva.

Nadácie naďalej pokračovala v úspešnej vzájomnej spolupráci so Školou pre
mimoriadne nadané deti a gymnáziu v Bratislave a to nielen v oblasti finančnej podpory
a podpory rekonštrukcie budovy gymnázia školy, ale aj aktivitami, ktoré pomáhajú škole
riešiť určité jej problémy a ktoré sú smerované do oblasti podpory šírenia myšlienky
a filozofie systému vzdelávanie mimoriadne nadaných detí a na podporu činností školy, ktoré
vytvárajú potrebné prostredie pre vzdelávanie týchto detí.

Nadácia Penta spoločne s Katedrou žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave
a týždenníkom Trend na začiatku akademického roka 2004/2005 už druhý krát zahájila
výučbu povinného ekonomického predmetu s názvom Základy ekonómie v žurnalistickej praxi.
Cieľom spolupráce je oboznámenie študentov žurnalistiky so základmi finančníctva, ekonómie
a práva pre potreby ich budúcej praxe v médiách, ako aj vytvoriť pre študentov dostatočný
priestor pre oboznámenie sa s uvedenými oblasťami v rovine správneho používania odbornej
terminológie, orientácia študentov v problematike legislatívy, upravujúcej oblasti financií,
obchodovania s cennými papiermi a podobne.

V októbri 2004 vyhlásila nadácia VI. ročník súťaže Cena Penta Group, a.s. za
vynikajúce študijné výsledky. Nadácia tak pokračuje v podpore a motivovaní študentov
vysokých škôl k dosahovaniu vynikajúcich študijných výsledkov a taktiež v snahe zblíženia
akademickej obce a sféry praxe.
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V Českej republike nadácia vyhlásila v roku 2004, v spolupráci s Vysokou školou
ekonomickou a Právnickou fakultou Karlovej univerzity v Prahe, II. ročník rovnakej súťaže
pod názvom Cena Penta Finance, a.s., za vynikající studijné výsledky.
V septembri 2004 podporila Nadácia Penta vznik triedy pre mimoriadne nadané deti
v Českých Budějoviciach, ktorá je prvá svojho druhu v Českej republike.

Okrem dlhodobých projektov v oblasti vzdelávania a školstva podporila nadácia
jednorazovým príspevkom aj rôzne aktivity iných škôl a občianskych združení. Nadácia
pomohla základným školám a gymnáziám v Bratislave, v Heľpe, vo Vislanke a v Starej
a Novej Ľubovni a taktiež Ekonomickej univerzite v Bratislave, Komenského univerzite
v Bratislave a Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Finančnú podporu poskytla nadácia
Slovenskej asociácii logopédov, Nadácii Národohospodár, občianskemu združeniu AMOS
s cieľom podpory mimoriadne talentovaných žiakov a Nadácii Prometeus na podporu
projektu Letná škola poézie a prózy pre deti.

V oblasti zdravotníctva a v sociálnej oblasti prispela nadácia Nemocnici MV SR,
Fakultnej nemocnici s poliklinikou ak. L. Dérera v Bratislave a Združeniu na pomoc detskej
onkológie. Individuálne nadácia pomohla viacerým rodičom chorých detí s cieľom prispieť na
ich liečbu a zlepšiť ich kvalitu života. Nadácia taktiež podporila Úniu nevidiacich
a slabozrakých Slovenska, Domov dôchodcov a sociálnych služieb v Starej Ľubovni a
občianske združenie Umenie pomoci s cieľom pomôcť deťom v dojčenských ústavoch
v Martine a Bratislave.

V oblasti športu podporila projekty TJ Slávia Právnik, Slovenský syndikát novinárov,
Športový klub Heľpa, HC Slovan – mládež, Atletický klub Spartak a Tenis klub Stupava.
Nadácia tiež podporila Združenie postihnutých športovcov Podbrezová a športovú prípravu
Jána Riapoša, paralympijského víťaza z Atén v stolnom tenise.

Nadácia Penta ďalej prispela finančnými prostriedkami Rádu bosých karmelitánok,
Rímskokatolíckej cirkvi v Košiciach, Ostravsko – opavskému biskupství v Česku. Nadácia tiež
podporila aktivity Nadácia ZSNP a Slovalco, spoločnosť Ozeta Neo na podporu sociálneho
programu a agentúru CESTA na podporu rozvoja podnikateľského prostredia. V oblasti
kultúrno-spoločenskej poskytla dar obci Dolná Trnávka na dokončenie Domu smútku, mestu
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Žiar nad Hronom na podporu euro-integračných aktivít, podporila činnosť divadelného
štúdia L+S na rok 2004 a publikáciu Koordinačného výboru reoptantov.

3. Ročná účtovná uzávierka
Majetok nadácie k 31. 12. 2004 tvorili finančné prostriedky uložené v banke
a v pokladni v súhrnnej hodnote 1 397 tis. Sk. Z uvedenej sumy bankové účty organizačnej
zložky v Českej republike prepočítané kurzom NBS činili sumu 232 tis. Sk. Koncom roka
nadácia obstarala nehmotný majetok vo výške 106 tis. Sk, ktorý v januári 2005 darovala.
Celkové aktíva nadácie ku koncu roka tvorili sumu 1508 tis. Sk, čo predstavovalo oproti roku
2003 nárast skoro o 100% .

Nadačné imanie sa oproti roku 2003 nezmenilo, teda zostalo na výške 700 tis. Sk.
Nadácia dosiahla v roku 2004 zisk vo výške 494 tis. Sk. V koncoročných výsledkoch nadácia
eviduje krátkodobé záväzky vo výške 248 tis. Sk, ktoré súvisia s pripravovanými darmi
nadácie a rezervou na audit nadácie vo výške 45 tis. Sk.

Celkové príjmy Nadácie Penta, počas roka 2004 dosiahli výšku 10 142 tis. Sk, čo
prestavovalo pokles oproti roku 2003 o 27%. Príspevky pre nadáciu z podielu zaplatenej 2%
dane tvorili sumu 1 615 tis. Sk. Bližšie informácie o darcoch sú uvedené v bode 5. výročnej
správy. Celkové výdavky a náklady Nadácie Penta tvorili sumu 9 648 tis. Sk. Z uvedenej
sumy bolo 94 % vyplatených obdarovaným. Zvyšok sa použil na prevádzkové účely nadácie
a vytvorila sa rezerva na audit účtovnej závierky nadácie. Podrobnejší rozpis výdavkoch je
uvedený v bode 7. výročnej správy a zoznam obdarovaných v bode 6.
Z vyššie uvedených prijatých darov pripadalo na organizačnú zložku v prepočte
kurzom NBS 1 277 tis. Sk. Poskytnuté príspevky právnickým a fyzickým osobám
z organizačnej zložky predstavovali sumu 1 043 tis. Sk

Úplné znenie ročnej účtovnej uzávierky a výrok audítora k ročnej účtovnej uzávierke
tvorí Prílohu č. 1 Výročnej správy Nadácie Penta.
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4. Prehľad príjmov (výnosov)
Nadácia Penta mala v roku 2004 nasledovné príjmy – vyjadrené v Sk:
zdroj/pôvod

zahraničie

tuzemsko

spolu

darcovia (bližšie bod 5. Výročnej správy)

6 953 705

3 159 803

10 113 508

ostatné príjmy

-

28 442

28 442

príjem - kurzové .zisky + ostatné výnosy

-

68

68

výnosové úroky z bežného účtu

-

28 374

28 374

6 953 705

3 188 245

10 141 950

spolu

5. Prehľad o darcoch
Nadácia Penta získala v roku 2004 dary od nasledujúcich darcov:

darcovia

sídlo

1.

Jaroslav Haščák

Bratislava

2.

Jozef Oravkin

Heľpa

3.

Martin Kúšik

Rovinka

4.

Jelka Kúšiková

Rovinka

5.

Miloslav Haščák

Bratislava

6.

Valéria Trebišovská

Bratislava

7.

Vladimír Škrovan

Bratislava

8.

Martin Štefunko

Galanta

9.

Jozef Janov

Nová Lesná

10. Penta Group, a. s.

Bratislava

11. Penta Holding Limited

Cyprus

12. ZSNP, a. s.

Žiar nad Hronom
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6. Prehľad o fyzických osobách a právnických osobách, ktorým nadácia
Penta poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel
Nadácia Penta poskytla v roku 2004 prostriedky na verejnoprávny účel týmto fyzickým
a právnickým osobám:
Projekt

Martin Pardupa

Cena v súťaži písania esejí Vízia 2020 zameraná na
podporu vzdelávania, kreatívneho myslenia a prezentáciu
tvorivých a originálnych pohľadov na určité témy.
Cena v súťaži písania esejí Vízia 2020 zameraná na
podporu vzdelávania, kreatívneho myslenia a prezentáciu
tvorivých a originálnych pohľadov na určité témy.
Cena v súťaži písania esejí Vízia 2020 zameraná na
podporu vzdelávania, kreatívneho myslenia a prezentáciu
tvorivých a originálnych pohľadov na určité témy.
Cena v súťaži písania esejí Vízia 2020 zameraná na
podporu vzdelávania, kreatívneho myslenia a prezentáciu
tvorivých a originálnych pohľadov na určité témy.
Cena v súťaži písania esejí Vízia 2020 zameraná na
podporu vzdelávania, kreatívneho myslenia a prezentáciu
tvorivých a originálnych pohľadov na určité témy.
Cena v súťaži písania esejí Vízia 2020 zameraná na
podporu vzdelávania, kreatívneho myslenia a prezentáciu
tvorivých a originálnych pohľadov na určité témy.
Cena v súťaži písania esejí Vízia 2020 zameraná na
podporu vzdelávania, kreatívneho myslenia a prezentáciu
tvorivých a originálnych pohľadov na určité témy.
Cena v súťaži písania esejí Vízia 2020 zameraná na
podporu vzdelávania, kreatívneho myslenia a prezentáciu
tvorivých a originálnych pohľadov na určité témy.
Cena v súťaži písania esejí Vízia 2020 zameraná na
podporu vzdelávania, kreatívneho myslenia a prezentáciu
tvorivých a originálnych pohľadov na určité témy.
Cena v súťaži písania esejí Vízia 2020 zameraná na
podporu vzdelávania, kreatívneho myslenia a prezentáciu
tvorivých a originálnych pohľadov na určité témy.
Cena v súťaži písania esejí Vízia 2020 zameraná na
podporu vzdelávania, kreatívneho myslenia a prezentáciu
tvorivých a originálnych pohľadov na určité témy.
Cena v súťaži písania esejí Vízia 2020 zameraná na
podporu vzdelávania, kreatívneho myslenia a prezentáciu
tvorivých a originálnych pohľadov na určité témy.
Na podporu štúdia a vzdelávania.
Na podporu štúdia a vzdelávania

Andrej Minarovič
Ján Chabada
Zoran Draškovič
Andrej Svorenčík

Podpora štúdia
Podpora štúdia
Podpora štúdia
Podpora štúdia

1.
Viktor Hanzlík
2.
Roman Oravec
3.
Martin Antal
4.
Michaela Stachová
5.
Peter Balík
6.
Ladislav Horák
7.
Martin Gregor
8.
Martin Pener
9.
Pavol Minárik
10.
Katarína Uhrová
11.
Milan Konrád
12.
Dana Bieliková
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Účel použitia

Silvia Širillová

za vynikajúce študijné výsledky.
za vynikajúce študijné výsledky.
za vynikajúce študijné výsledky.
za vynikajúce študijné výsledky.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Projekt

Účel použitia

Martina Fifeková

Podpora štúdia za vynikajúce študijné výsledky.
Podpora štúdia za vynikajúce študijné výsledky.
Podpora štúdia za vynikajúce študijné výsledky.
Podpora štúdia za vynikajúce študijné výsledky.
Podpora štúdia za vynikajúce študijné výsledky.
Podpora štúdia za vynikajúce študijné výsledky.
Na podporu športovej prípravy a zlepšenia kvality
života telesné postihnutého športovca
a paralympijského víťaza v Aténach.

Jiří Matoušek
Jitka Juráňová
Zuzana Valoušková
Tomáš Nevečeřal
Barbara Havelková

Ján Riapoš
26.
Gabriela Andrejková
27.
Tibor Vajda

28.
Zuzana Krchnavá
29. Jana Payerová

30.
Marcela Kellenbergerová

31.
Mária Horáková
32. P-MAT

Podpora na zabezpečenie liečby Richarda - syna
obdarovane.
Na podporu liečby a zlepšenie kvality života syna
obdarovaného.
Na podporu liečby a zabezpečenie kvality života syna
Lukáša.
Na podporu liečby a zabezpečenie kvality života syna Petra.
Na podporu liečby a zabezpečenie kvality života synov
Marcelka a Kristiánka.
Podpora na nákup nevyhnutných liekov a na zlepšenie
kvality života.
Podpor aktivít združenia.
Podpora aktivít združenia.

33. Združenie na pomoc detskej
onkológie
34. Fakultná nemocnica s poliklinikou Podpora činnosti nemocnice pri poskytovaní zdravotnej
ak. L. Dérera

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

starostlivosti.
Dar – LCD projektor – na podporu vyučovacieho procesu
Filozofická fakulta UK Bratislava Katedry žurnalistiky FiF UK v Bratislave.
Podpora aktivít asociácie.
Slovenská asociácia logopédov
Na podporu výučby anglického jazyka v ZŠ a Gymnáziu na
Tilgnerovej ulici v Bratislave.
Združenie POMOC ŠKOLE
Na
podporu aktivít nadácie.
Nadácia Národohospodár
Na podporu vyučovacieho procesu školy.
Základná škola Heľpa
Na podporu eurointegračných aktivít mesta.
Mesto Žiar nad Hronom
Podpora oddielu detí a mládeže s cieľom rozvoja
ŠK Heľpa
telovýchovy a športu.
Výcviková škola pre vodiacich psov Podpora účasti na medzinárodnom seminári pre cvičiteľov
ÚNSS
psov.
Podpora projektu „Kráľovstvo za neho ... pre princezné
a princov“ na zlepšenie kvality života detí v dojčenských
ústavoch v Martine a Bratislave
Združenie Umenie pomoci
Podpora aktivít športového klubu s cieľom rozvoja
Atletický klub Spartak ZTS
telovýchovy a športu.
Fakultná nemocnica s poliklinikou Na podporu kreovania pracoviska invitrofertilizácie
ak. L. Dérera, BA
Národného centra maternofetálnej medicíny.
Na
podporu rozvoja telovýchovy a športu.
ŽP Šport Podbrezová
Gymnázium T. Vansovej, Stará
Na podporu výučby a pedagogického procesu školy.
Ľubovňa
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Projekt
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Účel použitia

Na podporu organizovania stretnutia podnikateľov
CESTA – Central Slovakia Travel zameraného na problematiku rozvoja podnikateľskej
Agency
spolupráce.
Na podporu vydania publikácie „Encyklopedický slovník
presídlenia“ a na výrobu dokumentárneho videa
Koordinačný výbor reoptatnov
„Optácia“.
Občianske združenie pri Základnej Na podporu výučby a pedagogického procesu školy.
umeleckej škole, SĽ
ZŠ s materskou školou, Vislanka Na rekonštrukciu budovy školy.
Na podporu projektu Letná škola poézie a prózy 2004.
Nadácia Prometeus
Na podporu výučby a pedagogického procesu školy.
ZŠ Nová Ľubovňa
Domov dôchodcov a domov
Na podporu plynofikácie pracovnej dielne.
sociálnych služieb, Stará Ľubovňa
Na rozvoj telovýchovy a na podporu činnosti Tenisového
TJ Slávia Právnik
centra mládeže.
Na podporu aktivít združenia s cieľom podpory mimoriadne
talentovaných žiakov.
AMOS – občianske združenie
Na podporu a rozvoj telovýchovy – podpora hokejovej
HC Slovana Bratislava – mládež triedy.
Podpor na dokončenie prístavby Domu smútku.
Obec Dolná Trnávka
Na podporu aktivít nadácie.
Nadácia ZSNP a Slovalco
Na podporu Školy pre mimoriadne nadané deti
a gymnázium v Bratislave.
OZ AVOS
Na
podporu školy a tried pre mimoriadne nadané deti.
ZŠ Máj, České Budějovice
Na podporu rozvoja telovýchovy a športu.
Tenis Klub Stupava
Na nákup počítačov a zabezpečenie informačného
Právnická fakulta Univerzity
systému fakulty.
Mateja Bela
Na celoročnú podporu propagácie činnosti divadelného
Štúdia L+S s cieľom podpory rozvoja duchovných
FORZA
a kultúrnych hodnôt.

65.
Biskupství ostravsko-opavské

Na podporu vzdelávacích aktivít mládeže ostravskoopavskej diecézy.

Na podporu sociálneho programu spoločnosti.
66. OZETA NEO
67. Univerzita Mateja Bela v Banskej Na podporu vedy a výskumu na univerzite.
Bystrici
68. Nemocnica s poliklinikou MV SR, N a podporu a rozvoj činnosti nemocnice.
Dar – počítač pre kožné oddelenie.
Bratislava

Na podporu aktivít Rádu s cieľom rozvoja duševných
hodnôt.
Rád bosých karmelitánok
Na podporu organizovania XXVII. Majstrovstiev
70.
Slovenska novinárov lyžiarov
Slovenský syndikát novinárov
Na podporu činnosti univerzity, s cieľom rozvoja
71.
Ekonomická univerzita Bratislava vzdelávania, školstva a vedy.
Na podporu výstavby farského pastoračného centra
72. Rímskokatolícka cirkev, farnosť
69.

Košice KVP
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7. Celkové výdavky (náklady)
Celkové výdavky (náklady) Nadácie Penta v roku 2004 vyjadrené v Sk:
Výdavky (náklady)
Poskytnuté dary fyzickým a právnickým osobám
- peňažné dary
- nepeňažné dary
Správa nadácie
- ochrana a zhodnotenie majetku
- propagácia verejnoprospešného účelu
- prevádzka nadácie

rok 2004
9 041 486
8 957 336
84 150
606 755
0
396 504
210 251

- odmena za výkon funkcie správcu

0

- náhrady výdavkov

0

- mzdové náklady
- iné náklady na ostatné činnosti spojené
s prevádzkou nadácie
VÝDAVKY CELKOVO

0
0
9 648 241

Rozhodnutie správnej rady nadácie zo dňa 8. decembra 2003 (vrátane Prílohy č. 1
k zápisnici podľa § 28 ods. 1 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách) tvorí Prílohu č. 2 k tejto
výročnej správe.

8. Zmeny v nadačnej listine
V roku 2004 neboli vykonané žiadne zmeny v nadačnej listine Nadácie Penta.

9. Odmeny za výkon funkcie v orgánoch nadácie
V roku 2004 nebola vyplatená žiadna odmena správcovi Nadácie Penta, ako ani žiadnemu
inému orgánu nadácie.
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10. Nadačné fondy
V roku 2004 nevytvorila Nadácia Penta žiadny nadačný fond.

11. Zámery nadácie na rok 2005
Aj v roku 2005 plánuje nadácia Penta pokračovať vo svojej činnosti a napĺňaní jej
verejnoprospešného účelu v súlade s nadačnou listinou. Nadácia bude pokračovať
v spolupráci s Katedrou žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave a v podpore Školy
pre mimoriadne nadané deti. V roku 2005 sa uskutoční v spolupráci s Ekonomickou
Univerzitou v Bratislave VII. ročník Ceny Penty za vynikajúce študijné výsledky.
Nadácia v tomto roku bude rovnako pokračovať v podpore fyzických a právnických osôb
na Slovensku, a prostredníctvom svojej organizačnej zložky, aj v Českej republike.

V Bratislave, dňa 5. mája 2005

.......................................
Ing. Iveta Kuglerová
revízorka Nadácie Penta
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