VÝROČNÁ

SPRÁVA

Nadácie Penta

za rok 2003

1. Prehľad činností nadácie vykonávaných v roku 2003
Nadácia Penta so sídlom na ulici Krížkova 9, 811 04 Bratislava, IČO: 31 812 490, bola
zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR dňa 23. septembra 2002 pod registračným číslom
203/Na-2002/674 (ďalej iba „nadácia“).
Na základe uznesenia Mestského súdu v Prahe bola dňa 31. decembra 2003 zriadená
organizačná zložka Nadácie Penta v Českej republike so sídlom Na Příkopě 15, Praha 1,
ktorá bola zaregistrovaná v nadačnom registri vedenom mestským súdom v Prahe
v Oddieli N, vložka č. 506.

Účelom nadácie je rozvíjať a ochraňovať duchovné a kultúrne hodnoty, telovýchovu,
školstvo, vzdelávanie a vedu, ako aj zdravotníctvo, sociálnu sféru a ľudské práva. Účelom
nadácie je taktiež rozvoj podnikateľského prostredia a medzinárodných vzťahov, zlepšenie
životného prostredia a kvality života na Slovensku a poskytovanie individuálne určenej
humanitárnej pomoci. Svoj účel plní nadácia najmä poskytovaním finančných prostriedkov
formou grantov jednotlivcom, mimovládnym organizáciám, vzdelávacím inštitúciám a iným
združeniam poskytujúcim verejnoprospešné služby a vlastnou vzdelávacou, poradenskou,
informačnou a publikačnou činnosťou.

V roku 2003 pokračovala nadácia v organizovaní piateho ročníka súťaže Cena Penta
Group, a. s., za vynikajúce študijné výsledky a vyhlásila prvý ročník obdobnej súťaže
v Čechách, ktorý niesol názov „Cena Penta Finance, a.s., za vynikající studijné výsledky“.
Cieľom týchto aktivít je snaha motivovať študentov vysokých škôl k dosahovaniu vynikajúcich
študijných výsledkov a taktiež snaha zblíženia akademickej obce a sféry praxe.

Od začiatku roka 2003 sa zrodila spolupráca Nadácie Penta so Školou pre mimoriadne
nadané deti a gymnázium v Bratislave. Ambíciou Nadácie Penta je podporovať rozvoj
vzdelávania mimoriadne nadaných detí, s cieľom umožniť im rozvíjať svoj talent v
adekvátnych podmienkach. Nadácia, ako generálny sponzor, zabezpečila pre školu zariadenie
počítačovej učebne novými počítačmi. Ďalšie aktivity spolupráce nadácie so školu boli a budú
smerované najmä na podporu vyučovacieho procesu a pedagogickej základne, na podporu
účasti žiakov na rôznych súťažiach a olympiádach, na podporu a šírenie myšlienky a filozofie
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systému vzdelávanie mimoriadne nadaných detí a na podporu činností školy, ktoré vytvárajú
potrebné prostredie pre vzdelávanie týchto detí.

Ďalšou dlhodobejšou aktivitou Nadácie Penta v oblasti vzdelávania a školstva je projekt
spolupráce s Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
a ekonomickým týždenníkom Trend. Cieľom tejto spolupráce je oboznámenie študentov
katedry žurnalistiky so základmi finančníctva, ekonómie a práva pre potreby ich budúcej
praxe v médiách a vytvoriť tak pre študentov dostatočný priestor pre oboznámenie sa
s uvedenými oblasťami v rovine správneho používania odbornej terminológie, orientácie
študentov v problematike legislatívy, upravujúcej oblasti financií, obchodovania s cennými
papiermi a podobne.

Začiatkom školského 2003/2004 roka vyhlásila Nadácia Penta súťaž písania esejí Vízia
2020, ktorou oslovila študentov viacerých vysokých škôl na Slovensku a v Čechách. Cieľom
tejto súťaže bolo vytvorenie priestoru pre vznik a prezentáciu tvorivých a originálnych
pohľadov študentov na určené témy.

Od začiatku roku 2003 podporila nadácia rôzne ďalšie aktivity. V oblasti vzdelávania a
školstva pomohla Domovu sociálnych služieb pre postihnuté deti v Bratislave a poskytla
podporu základným školám v Starej Ľubovni, Novej Ľubovni a vo Vislanke orientovanú najmä
na rekonštrukciu školy a nákup učebných pomôcok. Nedávno podporila nadácia Slovenskú
asociáciu logopédov.

V oblasti zdravotníctva nadácia finančne prispela rodičom chorých a postihnutých detí,
prispela Nemocnici MV SR a podporila Združenie na pomoc detskej onkológii pri DOO
DFNsP.

V oblasti športu podporila projekty TJ Slávia Právnik, Športový klub Heľpa, HC Slovan –
mládež, FK Matador, ako aj viaceré aktivity telesne postihnutých športovcov. Ďalej prispela
Mestu Košice na kúpu nehnuteľnosti a pozemkov rozostavaného Zimného štadióna L. Trojáka
v Košiciach, s cieľom podporiť rozvoj športu a telovýchovy v regióne mesta.

Na podporu a udržanie kultúrnych a duševných hodnôt spoločnosti podporila nadácia
organizáciu literárnej súťaže Poviedka 2003 a benefičné vystúpenie Jana Třísky pri
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príležitosti 10. výročia Konta Bariéry v Čechách. Nadácia taktiež prispela finančnými
prostriedkami kostolu v Dolnej Trnávke, kostolíku v Ďurkovej a kostolu v Pustom Poli.

V oblasti eurointgrácie podporila nadácia projekt „Hearing from Europe“ a organizáciu
medzinárodnej konferencie „Readness of the canditade countries for the EU regional policy“,
ktoré boli organizované Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku.

2. Ročná účtovná uzávierka
Majetok nadácie k 31.12.2003 tvorili finančné prostriedky uložené v banke a v pokladni
v súhrnnej hodnote 756 tis. Sk. K uvedenému dátumu tvorilo nadačné imanie 700 tis. Sk.
Za rok 2003 nadácia dosiahla hospodársky výsledok – stratu vo výške 70 tis. Sk.

Celkové príjmy Nadácie Penta počas roka 2003 tvorili sumu 12 965 tis. Sk. Bližšie
informácie o darcoch sú uvedené v bode 3 výročnej správy. Celkové výdavky Nadácie Penta
tvorili sumu 13 034 tis. Sk, pričom rozpis výdavkoch je uvedený v bode 6 výročnej správy
a zoznam obdarovaných v bode 5.

Úplné znenie ročnej účtovnej uzávierky a výrok audítora k ročnej účtovnej uzávierke tvorí
Prílohu č. 1 Výročnej správy Nadácie Penta.

3. Prehľad príjmov (výnosov)
Nadácia Penta mala v roku 2003 nasledovné príjmy:
zdroj/pôvod

zahraničie

tuzemsko

spolu

darcovia (bližšie bod 4 Výročnej správy)

12 141 500

811 845

12 953 345

1 815

9 689

11 504

príjem zo zmeniek over - night

-

6 303

6 303

výnosové úroky z bežného účtu

1 815

3 386

5 201

12 143 315

821 534

12 964 849

ostatné príjmy

spolu
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4. Prehľad o darcoch
Nadácia Penta získala v roku 2003 dary od nasledujúcich darcov:
darcovia

sídlo

1.

Jaroslav Hačšák

Bratislava

2.

Martin Kúšik

Rovinka

3.

Jozef Oravkin

Heľpa

4.

Valéria Trebišovská

Bratislava

5.

Miloslav Haščák

Bratislava

6.

Dana Haščáková

Bratislava

7.

Martin Škubla

Šaľa

8.

Penta Group, a.s.

Bratislava

9.

Penta Holding Limited

Cyprus

5. Prehľad o fyzických osobách a právnických osobách, ktorým nadácia
Penta poskytla prostriedky na verejnoprávny účel
Nadácia Penta poskytla v roku 2003 prostriedky na verejnoprávny účel týmto fyzickým
a právnickým osobám:
Projekt

Účel použitia

Liečba očného ochorenia syna obdarovanej
Podpora činnosti univerzity s cieľom podpory vzdelávania
Ekonomická univerzita v Bratislave a školstva
Podpora organizácie literárnej súťaže Poviedka2003
L.C.A. - Poviedka 2003
OZ AVOS – OZ na podporu
Na podpora pre Školu pre mimoriadne nadané deti
nadaných detí
a gymnázium v Bratislave
Podpora organizácie tenisového turnaja juniorov – 10th
TJ Slávia Právnik
Slovak Junior Indoor
Podpora činnosti ŠK Heľpa
Šporový klub Heľpa
Podpora vydania publikácie -Dictionare de Immunologia
Slovak Academic Press
Podpora prípravy telesne postihnutého športovca na účasť
v paralympiáde
Ján Riapoš
Podpora
činnosti ŠK telesne postihnutých športovcov
Stolnotenisový klub Slovkarpatia

1. Anna Kočišová
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Projekt

Účel použitia

Podpora činnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Podpora na rekonštrukciu strechy školy
Podpora na realizáciu montáže telefónnych liniek do izieb
Podpora na rekonštrukciu školského rozhlasu a na nákup
učebných pomôcok
Základná škola Stará Ľubovňa
Základná škola s materskou školou, Podpora na nákup učebných pomôcok a školského nábytku
Vislanka
Podpora nai zavedení plynu pre kostolík Ďurková
Mária Kačmarská
Podpora na liečba reflexou terapiou pre Lacka
Neinvestičný fond Lacko
Kordovaníka
Perspektíva – OZ pre telesne
Podpora na vykonávanie hippoterapie (liečebného jazdenia
postihnuté deti
na koni)
Rímskokatolícka cirkev, farnosť
Podpora na opravu kostola v Dolnej Trnávke
Lovča
Podpora organizácie medzinárodného tenisového turnaja
vozíčkarov - X. ročník - Slovakia Open 2003
TJ Slávia Právnik
Podpora rozvoja telovýchovy v regióne mesta Košice na
kúpu nehnuteľnosti a pozemkov rozostavaného Zimného
Mesto Košice
štadióna L. Trojáka
Dar – 3 počítače vrátane príslušenstva
Základná škola Strážske
Základná škola Púchov
Dar – 1 počítač vrátane príslušenstva
(Gorazdova ulica)
Základná škola Žiar nad Hronom Dar – 10 počítačov vrátane príslušenstva
(Jilemnického ulica)
Základná škola Považská Bystrica Dar – 3 počítače vrátane príslušenstva
(Stred)
Dar – 1 počítač vrátane príslušenstva
Základná škola Domaniža
Dar – 3 počítače vrátane príslušenstva
Mesto Veľký Krtíš
Slovenská spoločnosť pre
Podpora projektu „Hearing from Europa“ – telemost pod
zahraničnú politiku
záštitou EK
Základná škola Veľký Krtíš (A. H. Dar – 2 počítače vrátane príslušenstva
Škultétyho)
Základná škola Veľký Krtíš (Ľ.
Dar – 3 počítače vrátane príslušenstva
Štúra)
Základná škola Veľký Krtíš (ul.
Dar – 2 počítače vrátane príslušenstva
Komenského)
Na podporu vyučovacieho procesu školy
Gymnázium Terézie Vansovej
Podpora benefičného vystúpenia Jana Třísky na pomoc
Nadace Charty 77
hendicapovaným občanom
Podpora výstavby bezbariérového rodinného domu
Václav Trnka
Združenie na pomoc detskej
Podpora aktivít združenia
onkológie pri DOO DFNsP
Podpora na zabezpečenie sochy Panny Márie
Kostol Pusté Pole
Podpora pre novovybudované Tenisové centrum mládeže
TJ Slávia Právnik
Podpora organizácie medzinárodnej konferencie
Slovenská spoločnosť pre
„Readness of the canditate countries for the EU regional
policy“.
zahraničnú politiku
Podpora mladých hokejistov
Hokejový klub Slovan - mládež

10. Nemocnica MV SR
11. Základná škola Nová Ľubovňa
12. Domov dôchodcov Stará Ľubovňa
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
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Projekt
39.
Slovenská spoločnosť pre
zahraničnú politiku
40. Hokejový klub Slovan - mládež
41. Slovenská asociácia logopédov

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Potenciál – občianske združenie
Soňa Miháliková
Martin Thomay
Radmila Benková
Tomáš Káčer
Štefan Gašpár
Ján Rys

Ekonomická univerzita v BA
50. Rodičovské združenie pri
Gymnáziu A. Kmeťa

51.
ŠK TPŠ Kinex Bytča
52. Vzájomná zdravotná poisťovňa
Dôvera

53.
Slovenský syndikát novinárov

54.
OZ Tomašičkár, Bratislava
55. FK Matador

Účel použitia
Podpora organizácie medzinárodnej konferencie
„Readness of the canditate countries for the EU regional
policy“.
Podpora mladých hokejistov
Podpora činnosti asociácie
Podpora študijných odborov Andragogika a Sociálny práca
na Katedre vzdelávania dospelých a sociálnej práce
Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
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
Podpora činnosti univerzity s cieľom podpory vzdelávania
a školstva
Na podporu vyučovacieho procesu školy
Podpora Európskeho pohára v zjazdovom lyžovaní
zdravotne postihnutých športovcov
Podpora iniciatívy Humanitný čin roka 2003
Podpora XXVII. majstrovstiev Slovenska novinárov
lyžiarov
Podpora vyučovacieho procesu Gymnázia L.
Novomestského Bratislava
Podpora a rozvoj telovýchovy pre FK Matador
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6. Celkové výdavky (náklady)
Celkové výdavky (náklady) Nadácie Penta v roku 2003:
Výdavky (náklady)

Výška v Sk

Poskytnuté dary fyzickým a právnickým osobám
- peňažné dary

12 018 145
11 891 550

- nepeňažné dary

126 595

Správa nadácie

1 016 870

- ochrana a zhodnotenie majetku
- propagácia verejnoprospešného účelu
- prevádzka nadácie

0
889 579
127 291

- odmena za výkon funkcie správcu
- náhrady výdavkov

0
0

- mzdové náklady

0

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

0
13 035 015

Rozhodnutie správnej rady nadácie zo dňa 11. novembra 2002 (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.

7. Zmeny v nadačnej listine
V roku 2003 boli vykonané tieto zmeny v nadačnej listine Nadácie Penta:
1. Rozšírenie verejnoprospešného účelu nadácie v čl. III nasledovne:
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,
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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

2. Zvýšenie hodnoty nadačného imania v čl. V na hodnotu 700 000 Sk.

3. Rozšírenie okruhu osôb, ktorým sa poskytujú prostriedky nadácie v čl. XI nasledovne:
a) občianske združenia,
b) fyzické osoby,
c) všeobecne prospešné spoločnosti,
d) vzdelávacie inštitúcie,
e) zdravotnícke inštitúcie,
f) samosprávy
g) športové kluby
h) iné právnické osoby a združenia, o ktorých tak rozhodne správna rada na svojom
zasadnutí

Na základe oznámenia prvého správcu nadácie, Mgr. Andrei Strakovej, o odstúpení z funkcie
správcu nadácie vymenovala Správna rada Nadácie Penta na svojom zasadnutí
dňa 4. februára 2003 nového správcu nadácie – Ing. Katarínu Remiašovú.

8. Odmeny za výkon funkcie v orgánoch nadácie
V roku 2003 nebola vyplatená žiadna odmena správcovi Nadácie Penta, ako ani žiadnemu
inému orgánu nadácie.
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9. Nadačné fondy
V roku 2003 nevytvorila Nadácia Penta žiadny nadačný fond.

V Bratislave, dňa 10. mája 2004

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

10

