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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:

WFSE, a.s. (predtým 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

Vedúci organizačnej zložky v Prahe:

Ing. Radim Haluza

Revízor nadácie:

Ing. Iveta Kuglerová
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2. Prehľad činností nadácie vykonávaných v roku 2005
Nadácia Penta vstúpila v roku 2005 do štvrtého roku svojej existencie, pričom
zaregistrovaná bola na Ministerstve vnútra SR dňa 23. septembra 2002. 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.
Začiatkom roka 2004 začala svoju činnosť vykonávať v Českej republike organizačná
zložka nadácie pod názvom „Nadace Penta“. V roku 2005 rozbehla svoje aktivity naplno
v zhode s filozofiou nadácie na Slovensku.

Nadácia na Slovensku a v Česku pokračovala v roku 2005 v projektoch, ktoré začala
realizovať v predchádzajúcom období v oblasti vzdelávania a školstva.

Nadácia naďalej pokračovala v úspešnej vzájomnej spolupráci so Školou pre
mimoriadne nadané deti a gymnáziu v Bratislave. Okrem finančnej podpory, ktorú škola
získala prostredníctvom nadácie, spolupracovala nadácie so školou pri organizovaní
IV. medzinárodnej konferencie pod názvom „Špecifiká vývinu a realizácie osobnostného
potenciálu u nadaných“. V rámci podpory vzdelávania nadaných detí na Slovensku pomáhala
nadácia pri príprave a vydávaní učebných pomôcok a pri podpore šírenia myšlienky a
filozofie vzdelávania nadaných detí. V tomto roku sa nadácia rozhodla pomôcť základným
školám s triedami pre mimoriadne nadané deti aj finančne, prostredníctvom vyhlásenia
prvého ročníka grantu.

Nadácia Penta v rámci podpory vzdelávania spoločne s Katedrou žurnalistiky
Univerzity Komenského v Bratislave a týždenníkom Trend na začiatku akademického roka
2005/2006 už tretí 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.
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V októbri 2005 vyhlásila nadácia VII. ročník súťaže Cena Penty 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.

V Českej republike nadácia vyhlásila v roku 2005, v spolupráci s Vysokou školou
ekonomickou a Právnickou fakultou Karlovej univerzity v Prahe, III. ročník rovnakej súťaže
pod názvom Cena Penty za vynikající studijní výsledky. V rámci Svetového dňa vody nadácie
ocenila troch najlepších študentov Vysokej školy banskej TU v Ostrave študujúcich odbor
vodného hospodárstva a životného prostredia.
Nadácia v Česku vyhlásila v roku 2005 vlastný grantový program na podporu oblasti
vzdelávania, kultúry, sociálnych služieb, ekológie a životného prostredia, kde ocenila
projekty, ktoré najviac prispeli k zlepšeniu života vo vybraných regiónoch. Podporené boli
tieto projekty: ZŠ Malé Hoštice, Dětský domov Ostrava-Slezská Ostrava, Dětský domov
v Čeladné, ZŠ Adamov, SPŠ Jedovnice, Vysoká škola báňská – TU Ostrava, Biskupství
ostravsko-opavské, Krajská knihovna Karlovy Vary, Dětský domov Ostrov, ZŠ M. C.
Sklodowské alebo verejnoprospešné združenie Horní hrad.

Okrem dlhodobých projektov v oblasti vzdelávania a školstva podporila nadácia
jednorazovými finančnými darmi taktiež rôzne aktivity iných škôl, občianskych združení, miest
a obci a iných subjektov na Slovensku a v Česku.
V oblasti zdravotníctva a v sociálnej oblasti prispela nadácia Nemocnici MV SR
a detskú liečebňu vo Františkovych Lázních v Česku. Nadácia tiež pomohla viacerým chorým
ľuďom a rodičom zdravotne a telesne postihnutých detí s cieľom prispieť na ich liečbu
a a zlepšenie ich kvality života. V oblasti humanity podporila nadácia organizáciu
Humanitného činu roka, ktorý vyhlasuje Zdravotná poisťovňa Dôvera. Nadácia zároveň
podporila aktivity Slovenskej asociácie logopédov a Slovenskej asociácie pre rozštepy.
V oblasti športu podporila nadácia organizáciu Davis Cup-ových tenisových turnajov,
medzinárodného atletický míting „Atletický most“, preteky v parkúrovom skákaní
„Malokarpatský strapec“ a ďalšie športové aktivity.
V oblasti kultúry pokračovala nadácia v podpore Divadla L+S, podporila Vysokú
školy múzických umení a Vysokú školy výtvarných umení v Bratislava.
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3. Ročná účtovná uzávierka
Aktíva nadácie k 31. 12. 2005 tvorili finančné prostriedky uložené v banke
a v pokladni v súhrnnej hodnote 1 286 tis. Sk. Z uvedenej sumy bankové účty a pokladňa
organizačnej zložky v Českej republike prepočítané kurzom NBS činili sumu 9 tis. Sk. Celkové
aktíva nadácie ku koncu roka tvoril sumu 1 286 tis. Sk, čo predstavovalo oproti roku 2004
pokles o 15. % .

Nadačné (základné) imanie sa oproti roku 2004 nezmenilo, zostalo na výške 700 tis.
Sk. Nadácia dosiahla v roku 2005 zisk vo výške 8 tis. Sk. V koncoročných výsledkoch nadácia
eviduje krátkodobé záväzky vo výške 3 tis. Sk, ktoré súvisia s propagáciou a vytvorila rezervu
na audit nadácie vo výške 54 tis. Sk.

Celkové výnosy Nadácie Penta, počas roka 2005 dosiahli výšku 7 620 tis. Sk, čo
prestavovalo pokles oproti roku 2004 o 25%. Z uvedených prijatých darov pripadalo na
organizačnú zložku v Českej republike v prepočte kurzom NBS 1 131 tis. Sk. Príspevky pre
nadáciu z podielu zaplatenej 2% dane tvorili sumu 1 787 tis. Sk. Bližšie informácie o darcoch
sú uvedené v bode 5. výročnej správy. Celkové náklady Nadácie Penta tvorili sumu 7 604 tis.
Sk. Z uvedenej sumy bolo 86 % vyplatených obdarovaným. Zvyšok sa použil na prevádzkové
účely nadácie a propagáciu verejnoprospešného účelu akcií. Podrobnejší rozpis nákladov je
uvedený v bode 7. výročnej správy a zoznam obdarovaných v bode 6.

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 výnosov
Nadácia Penta mala v roku 2005 nasledovné výnosy – vyjadrené v tis. Sk:
zdroj/pôvod

zahraničie

darcovia (bližšie bod 5. Výročnej správy)
ostatné príjmy

– podiel zaplatenej

tuzemsko

spolu

5 596

216

5 812

-

1 787

1 787

-

22

22

5 596

2 025

7 620

dane

príjem - kurzové .zisky + úroky z BÚ
spolu

5. Prehľad o darcoch
Nadácia Penta získala v roku 2005 dary vo výške presahujúcej 10 000,- Sk od nasledujúcich
darcov:

darcovia

bytom / so sídlom

1.

Jaroslav Haščák

Bratislava

2.

Jozef Oravkin

Heľpa

3.

Martin Kúšik

Rovinka

4.

Jozef Špirko

Považská Bystrica

5.

Katarína Kučáková

Bratislava

6.

Penta Investments, a. s.

Bratislava

7.

Penta Holding Limited

Cyprus
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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 2005 prostriedky na verejnoprávny účel týmto fyzickým
a právnickým osobám:
Projekt
1.
ZŠ na ulici Mieru, Bytča
2.
Vydavateľstvo SPRINT
3.
4.
5.
6.
7.

Slovenský tenisový zväz
Materská škôlka Janka Kráľa,
Topoľčany
Katedra žurnalistiky
Filozofickej fakulty UK v BA
Správa služieb diplomatického
zboru
Vzájomná zdravotná poisťovňa
Dôvera

8.

Spoločnosť J.N. Hummela
9.
Slovenský tenisový zväz
10.
Karel Zvolský
11.
Michal Podolák
12.
Eva Pauková
13.
Andrej Kolesík
14.
Alena Drieschová
15.
Petr Lang
16.
Ondřej Benáček
17.
Andy Werner
18.
Karel Čada

Účel použitia
Dar – 5 ks PCs na podporu vyučovacieho procesu
v škole.
Podpora vydania publikácie Hospodárska politika s
cieľom podpory vzdelávania a školstva.
Podpora tenisového turnaja DAVIS CUP Slovensko –
Španielsko s cieľom rozvoja telovýchovy a športu.
Podpora na rekonštrukciu a zariadenie škôlky.
Dar 6 ks rádioprehrávačov na zlepšenie vyučovacieho
procesu katedry žurnalistiky.
Podpora 6. ročníka Veľvyslaneckého tenisového
turnaja s cieľom rozvoja telovýchovy a športu.
Podpora organizovania Humanitného činu roka.
Na zabezpečenie zakúpenia špičkového koncertného
klavírneho krídla pre Hudobnú a tanečnú fakultu
Vysokej školy múzických umení v Bratislave, s cieľom
podpory slovenskej hudobnej kultúry na Slovensku
a v zahraničí.
Podpora tenisového turnaja DAVIS CUP Slovensko –
Holandsko s cieľom rozvoja telovýchovy a športu.
Cena v súťaži písania esejí Vízia 2020 – II. ročník,
s cieľom podpory vzdelávania a školstva.
Cena v súťaži písania esejí Vízia 2020 – II. ročník,
s cieľom podpory vzdelávania a školstva.
Cena v súťaži písania esejí Vízia 2020 – II. ročník,
s cieľom podpory vzdelávania a školstva.
Cena v súťaži písania esejí Vízia 2020 – II. ročník,
s cieľom podpory vzdelávania a školstva.
Cena v súťaži písania esejí Vízia 2020 – II. ročník,
s cieľom podpory vzdelávania a školstva.
Cena v súťaži písania esejí Vízia 2020 – II. ročník,
s cieľom podpory vzdelávania a školstva.
Cena v súťaži písania esejí Vízia 2020 – II. ročník,
s cieľom podpory vzdelávania a školstva.
Cena v súťaži písania esejí Vízia 2020 – II. ročník,
s cieľom podpory vzdelávania a školstva.
Cena v súťaži písania esejí Vízia 2020 – II. ročník,
s cieľom podpory vzdelávania a školstva.
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Projekt
19.

Účel použitia

Cena v súťaži písania esejí Vízia 2020 – II. ročník,
s cieľom podpory vzdelávania a školstva.
Cena v súťaži písania esejí Vízia 2020 – II. ročník,
Maršoun - Teodora Paligorová s cieľom podpory vzdelávania a školstva.
Podpora organizovania X. ročníka Stredoeurópskeho
diplomatického turnaja vo futbale v Berlíne s cieľom
Valér Franko
rozvoja telovýchovy a športu.
Podpora zlepšenia študijných výsledkov detí
Jana Kubranská
z detského domova Domaniža
Podpora Školy pre mimoriadne nadané deti
a gymnázium v Bratislave, Podpora vypracovávania
a vytvárania nových alternatívnych učebných
OZ AVOS
materiálov s cieľom podpory vzdelávania a školstva.
Nemocnica s poliklinikou MV Podpora činnosti nemocnice pri poskytovaní
SR
zdravotnej starostlivosti.
Podpora liečby s cieľom zlepšenia kvality života
Karel Šotek
dcérky Márie.
Podpora liečby s cieľom zlepšenia kvality života
Darina Šošková
dcérky Márie.
Podpora liečby s cieľom zlepšenia kvality života synov
Marcela Kellenbergerová
Marcelka a Kristiánka.
Na podporu liečby s cieľom zlepšenia kvality života
Denisa Callová
dcéry Margot.
Podpora liečby, nákup zdravotníckych potrieb, úhrada
nákladov na liečbu s cieľom zlepšenia kvality života
INFODOM, o.z.
Barborky Zámočníkovej.
Dar na zakúpenie antidekubitného matraca pre
Centrum pro zdravotně
Romana Zámečníka s cieľom zlepšenia jeho kvality
postižené Olomouckeho kraje života.
Podpora organizácie pretekov v parkúrovom skákaní –
30. ročník pretekov Malokarpatský strapec s cieľom
IRI a.s.
podpory telovýchovy a športu na Slovensku.
Podpora organizovania medzinárodného mítingu
„Atletický most 2005“ s cieľom rozvoja športu
Atletický klub Spartak
a telovýchovy.
Zakúpenie špeciálneho invalidného vozíka alebo
stoličky so stolíkom s cieľom zlepšenia kvality života
Jana Opátová
syna obdarovanej – Martina Opáta.
Na celoročnú podporu propagácie činnosti
divadelného Štúdia L+S s cieľom podpory rozvoja
FORZA, a.s.
duchovných a kultúrnych hodnôt.
Podpora pri organizovaní IV. medzinárodnej
konferencie „Špecifiká vývinu a realizácia
osobnostného potenciálu u nadaných“ s cieľom
OZ AVOS
podpory vzdelávania a školstva.
Slovenská asociácia logopédov Podpora činnosti asociácie.
Karolína Kudynová

20.
21.

22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
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Projekt
37. Slovenská asociácia pre
rozštepy
38.
Helena Riečičiarova
39.
Obec Dolná Trnávka
40.
Ozeta Neo, a.s.
41.
VelveTex, a.s.
42.
Nadežda Stanová
43.

44.

45.
46.
47.

48.
49.
50.

51.

52.
53.
54.
55.
56.

Účel použitia
Podpora činnosti asociácie.

Podpora liečby s cieľom zlepšenia kvality života
obdarovanej a syna obdarovanej – Adama.
Podpora a rozvoj obce Dolná Trnávka s cieľom
zlepšenia kvality života v obci.
Podpora a rozvoj sociálneho programu pre
zamestnancov cieľom zlepšenia sociálnej sféry.
Podpora a rozvoj sociálneho programu pre
zamestnancov cieľom zlepšenia sociálnej sféry.
Cena Penty za vynikajúce študijné výsledky – VII.
ročník, s cieľom podpory vzdelávania a školstva.
Podpora na zakúpenie zdravotnej pomôcky
Parapódium ORMESA DYNAMICO s cieľom zlepšiť
Roman Kočner
kvalitu života dcéry Livky Kočnerovej.
Podpora na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti
s cieľom zlepšenia kvality života obdarovaného a jeho
Ján Mária Grabec
manželky Eleny.
Podpora na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti
Hedviga Šingliarová
s cieľom zlepšenia kvality života obdarovanej.
Podpora hudobného nadania a vzdelávania syna
PhDr. Zuzana Sonlajtnerová
Mateja.
Podpora vzdelávacích, prednáškových, výstavných
rozvojových aktivít Katedry architektonickej tvorby
Vysoká škola výtvarných umení s cieľom podpory vzdelávania a školstva.
Ekonomická univerzita v
Na podporu činnosti univerzity v Bratislave s cieľom
Bratislave
podporiť vzdelávanie, školstvo a vedu.
Střední prumyslová škola,
Hardwarové vybavenie počítačovej učebne SPŠ
Jedonice, ČR
Jedovnice, s cieľom podpory vzdelávania a školstva.
Zariadenie a vybavenie učebne výpočtovej techniky
Základní škola Komenského,
s technickým programom, s cieľom podpory
Adamov, ČR
vzdelávania a školstva.
Prázdninová poznávacia činnosť detí v rámci
vlastivedných a rekreačných pobytov, s cieľom
podpory vzdelávania a školstva.
Dětský domov, Ostrava, ČR
VŠ Báňská – Technická
Na podporu činnosti univerzity v Bratislave s cieľom
univerzita Ostrava
podporiť vzdelávanie, školstvo a vedu.
Na podporu zabezpečenie grafického lisu na výtvarnú
ZŠ Malé Hoštice
výchovu s cieľom podpory vzdelávania a školstva.
Podpora aktivít detského domova s cieľom zlepšiť
Dětský domov Čeladná, ČR
kvalitu života detí.
Podpora aktivít detského domova s cieľom zlepšiť
Dětský domov Ostrov
kvalitu života detí.
Ekonom, občanské sdružení,
Podpora pedagogických a vzdelávacích aktivít Vysokej
Praha, ČR
školy ekonomickej v Prahe.
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Projekt
57. ZŠ M. C. Sklodowské,
Jáchymov, ČR
58.

Vydavatelství Promenáda, ČR
59.
Alena Krákorová, ČR
60.
Kryštof Kruliš, ČR
61.
Petr Tadeáš, ČR
62.
Šárka Pětivlasová, ČR
63.
Ing. Pavel Durčák, ČR
64.
Ing. Lucia Javúrková, ČR
65.
Ing. Ondřej Vavrečka, ČR
66.
Lázne, Františkovy Lázně, ČR
67.
Horní hrad, o.p.s, ČR
68. Nadace Charty 77
69.
Krajinská knihovna, Karlovy
Vary, ČR

Účel použitia
Podpora pedagogických a vzdelávacích aktivít školy
Podpora publikačnej činnosti vydavateľstva
zameraného na liečebnú tematiku s cieľom podpory
a rozvoja kultúrnych hodnôt a vzdelávania
v zdravotníctve.
Cena Penty za vynikajíci študijné výsledky v ČR –
II. ročník, s cieľom podpory vzdelávania a školstva.
Cena Penty za vynikajíci študijné výsledky v ČR –
II. ročník, s cieľom podpory vzdelávania a školstva.
Cena Penty za vynikajíci študijné výsledky v ČR –
II. ročník, s cieľom podpory vzdelávania a školstva.
Cena Penty za vynikajíci študijné výsledky v ČR –
II. ročník, s cieľom podpory vzdelávania a školstva.
Podpora štúdia v odboroch vodného hospodárstva
a životného prostredia VŠB-TU Ostrava, s cieľom
podpory rozvoja vzdelávania a školstva.
Podpora štúdia v odboroch vodného hospodárstva
a životného prostredia VŠB-TU Ostrava, s cieľom
podpory rozvoja vzdelávania a školstva.
Podpora štúdia v odboroch vodného hospodárstva
a životného prostredia VŠB-TU Ostrava, s cieľom
podpory rozvoja vzdelávania a školstva.
Vybudovanie detskej keramickej dielne v detskej
liečebni vo Františkových Lázních.
Podpora aktivít organizácie s cieľom rozvoja
kultúrneho a historického dedičstva.
Podpora aktivít nadácie.
Podpora zabezpečenia softveru pre hendikepované
deti a podpora pre deti Kamarádi Moudrosti, s cieľom
podpory rozvoja vzdelávania a školstva a zlepšenia
kvality života detí.
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7. Celkové výdavky (náklady)
Celkové výdavky (náklady) Nadácie Penta v roku 2005 vyjadrené v Sk:
Výdavky (náklady)
Poskytnuté dary fyzickým a právnickým osobám
- peňažné dary
- nepeňažné dary

rok 2005

6 409 883
154 070

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

0
772 557
267 086

- odmena za výkon funkcie správcu

0

- náhrady výdavkov

0

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

0
0
7 604 597

Rozhodnutie správnej rady nadácie zo dňa 13. decembra 2004 (vrátane Prílohy č. 1,
Zápisnice 28. zasadnutia Správnej rady Nadácie Penta, 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 2005 neboli vykonané žiadne zmeny v nadačnej listine Nadácie Penta.

9. Odmeny za výkon funkcie v orgánoch nadácie
V roku 2005 nebola vyplatená žiadna odmena správcovi Nadácie Penta, ako ani žiadnemu
inému orgánu nadácie.
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10. Nadačné fondy
V roku 2005 nevytvorila Nadácia Penta žiadny nadačný fond.

11. Zámery nadácie na rok 2006
Aj v roku 2006 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, v podpore Školy
pre mimoriadne nadané deti v Bratislave a vyhlási druhý ročník Grantu pre školy s triedami
pre mimoriadne nadané deti na Slovensku. Nadácia v roku 2006 tiež vyhlási tretí ročník
súťaže písania esejí Vízia 2020.
V roku 2006 sa uskutoční v spolupráci s Ekonomickou Univerzitou v Bratislave

už

VIII. 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 2006

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