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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. Jozef Špirko

Správca nadácie:

Ing. Katarína Stupková

Vedúci organizačnej zložky v Prahe:

Ing. Jana Studničková

Revízor nadácie:

Ing. Iveta Kuglerová
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2. Prehľad činností nadácie vykonávaných v roku 2006
Nadácia Penta bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR dňa 23. septembra
2002 a v roku 2006 vstúpila do štvrtého 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 private equity
skupiny Penta.
Začiatkom roka 2004 začala svoju činnosť vykonávať v Českej republike organizačná
zložka nadácie pod názvom „Nadace Penta“, ktorá v roku 2005 rozbehla svoje aktivity
naplno v zhode s filozofiou nadácie na Slovensku.

Nadácia na Slovensku a v Česku pokračovala v roku 2006 v projektoch, ktoré začala
realizovať od svojho vzniku v oblasti vzdelávania a školstva.

Nadácia v roku 2006 pokračovala v úspešnej vzájomnej spolupráci so Školou pre
mimoriadne nadané deti a gymnáziu v Bratislave. Okrem finančnej podpory, na zakúpenie
počítačov a zabezpečenie prípravy a výroby nových alternatívnych materiálov, spolupracuje
nadácia so školou aj v oblasti poradenstva a podpory šírenia myšlienky a filozofie
vzdelávania nadaných detí. V rámci podpory vzdelávania nadaných detí na Slovensku
vyhlásila nadácia v tomto roku druhý ročník grantu s cieľom podpory škôl s triedami pre
mimoriadne nadané deti na celom Slovensku.

Nadácia Penta v rámci podpory vzdelávania spoločne s Katedrou žurnalistiky
Univerzity Komenského v Bratislave a týždenníkom Trend na začiatku akademického roka
2006/2007 už štvrtý 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 tomto roku vyhlásila nadácia už VIII. ročník súťaže Cena Penty za vynikajúce
študijné výsledky. Nadácia tak pokračuje v dlhodobej podpore a motivovaní študentov
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vysokých škôl k dosahovaniu vynikajúcich študijných výsledkov a taktiež v snahe zblíženia
akademickej obce a sféry praxe. Aj v Českej republike nadácia vyhlásila v roku 2006 Cenu
Penty, a to už jej tretí ročník.

Pre študentov denného štúdia a interných doktorandov vysokých škôl a univerzít na
Slovensku a v Česku vyhlásila Nadácia Penta v roku 2006 tretí ročník súťaže písania esejí na
vybrané témy pod názvom Vízia 2020. Súťaž neberie do úvahy prospech študenta, ale jeho
kreatívne a tvorivé myslenie, ako aj schopnosť pracovať s informáciami a analytický prístup
k téme.

V Českej republike nadácia naviazala nielen v súvislosti s Cenou Penty a Víziou 2020
úzku spoluprácu s Vysokou školou ekonomickou v Prahe a s niekoľkými fakultami Karlovej
Univerzity.

Na poli podpory školstva a vzdelávania pokračovala česká zložka nadácie

podporou dvoch tried pre mimoriadne nadané deti, a to v Základnej škole Máj v Českých
Budějoviciach a v ZŠ Hálkova v Olomouci. V podpore nadaných bude nadácia pokračovať aj
v ďalších rokoch, a to nielen na poli podpory škôl, ale aj všeobecnej osvety.

Okrem dlhodobých projektov v oblasti vzdelávania a školstva podporila Ekonomický
univerzitu v Bratislave, Katedru žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave, Národohospodársku fakultu VŠE v Prahe, Právnickú fakultu Univerzity Karlovy
v Prahe a Hornicko-geologickú Fakultu VŠB-TU v Ostrave. V tejto oblasti nadácia prispela
jednorazovými finančnými darmi taktiež na 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 Združeniu na pomoc
detskej onkológii a Nadácii na výskum rakoviny. Prostredníctvom Občianskeho združenia
Osmijanko podporila nadácia budovanie detských kútikov v slovenských nemocniciach.
Nadácia zároveň poskytla individuálnu finančnú podporu viacerým rodinám s ťažko telesne
alebo zdravotne postihnutým deťmi alebo rodinnými príslušníkmi s cieľom zlepšiť ich kvalitu
života. V Českej republike Nadácia podporila vydanie knihy o tehotenstve a pôrodu.
V oblasti kultúry pokračovala nadácia v podpore Divadla L+S, podporila Vysokú
školy výtvarných umení v Bratislava, Spevácky zbor mesta Humenné a Ľubovniansku
knižnicu.
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V oblasti športu podporila nadácia organizáciu medzinárodného atletický míting
„Atletický most“, preteky v parkúrovom skákaní „Malokarpatský strapec“ a niekoľko
individuálnych športovcov.

3. Ročná účtovná uzávierka
Aktíva nadácie k 31. 12. 2006 tvorili finančné prostriedky uložené v banke
a v pokladni v súhrnnej hodnote 4 225 tis. Sk. Z uvedenej sumy bankové účty a pokladňa
organizačnej zložky v Českej republike prepočítané kurzom NBS činili sumu 734 tis. Sk.
Celkové aktíva nadácie ku koncu roka tvoril sumu 4 225 tis. Sk.

Nadačné (základné) imanie sa oproti roku 2005 nezmenilo, zostalo na výške 700 tis.
Sk. Nadácia dosiahla v roku 2006 zisk vo výške 2 956 tis. Sk. V koncoročných výsledkoch
nadácia eviduje krátkodobé záväzky z obchodného styku vo výške 15 tis. Sk a vytvorila
rezervu na audit nadácie vo výške 25 tis. Sk.

Celkové výnosy Nadácie Penta, počas roka 2006 dosiahli výšku 11 533 tis. Sk, čo
prestavovalo nárast oproti roku 2005 o 51 %. Z uvedenej sumy výnosov sa Nadácie Penta
v SR týkalo 9 172 tis. Sk a Nadácie Penta v ČR (organizačnej zložky) 2 361 tis. Sk,
prepočítané kurzom NBS. Z celkovej sumy výnosov nadácie tvorili príspevky – dary prijaté od
spoločností v skupine so sídlom na Cypre 5 571 tis. Sk, ktoré boli rozdelené medzi SR (3 210
tis. Sk) a ČR (2 361 tis. Sk). Príspevky pre nadáciu z podielu zaplatenej 2% dane tvorili sumu
5 037 tis. Sk. Bližšie informácie o darcoch sú uvedené v bode 5. výročnej správy.
Celkové náklady Nadácie Penta tvorili sumu 8 577 tis. Sk. Z uvedenej sumy bolo 82 %
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 2006 nasledovné výnosy – vyjadrené v tis. Sk:
zdroj/pôvod

zahraničie

darcovia (bližšie bod 5. Výročnej správy)
ostatné príjmy

– podiel zaplatenej

tuzemsko

spolu

5 571

850

6 421

-

5 037

5 037

-

75

75

5 571

5 962

11 533

dane

príjem - kurzové .zisky + úroky z BÚ
spolu

5. Prehľad o darcoch
Nadácia Penta získala v roku 2006 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.

Penta Investments Limited

Cyprus

6.

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 2006 prostriedky na verejnoprávny účel týmto fyzickým
a právnickým osobám:
Projekt
1.
Daniel Kočibál

2.
Lucia Malčeková
3.
Združenie na pomoc detskej
onkológii
4.
ZŠ na Mariánskej ulici,
Prievidza
5.
ZŠ s materskou školou, sv.
Gorazda, Žilina
6.
ZŠ na Trebičskej ulici,
Topoľčany
7.
ZŠ Nitra
8.
ZŠ Kežmarok
9.

ZŠ Alexandra Dubčeka
10. PhDr. Eva Szobiová
11. Univerzita Komenského,
Katedra žurnalistiky v
Bratislave
12.
Vozárová Eva
13.

Ing. Martina Veselá, Ph.D.

Účel použitia
Podpora na zakúpenie a montáž stoličkového
schodiskového výťahu pre zdravotne ťažko
postihnutého syna Daniela.
Na podporu liečby a zabezpečenie liečebného pobytu
v Egypte s cieľom zlepšiť kvalitu života dcéry Natalky.
Dar 50 ks knižiek - s cieľom zlepšiť kvalitu života
pacientom Detskej onkologickej klinike Detskej
fakultnej nemocnice s polikliniku v Bratislave.
1. ročník: Grant pre školy s triedami pre mimoriadne
nadané deti – 3. miesto – projekt „Výskumom k
poznaniu“ – s cieľom podpory vzdelávania a školstva.
1. ročník: Grant pre školy s triedami pre mimoriadne
nadané deti – 1. miesto – projekt „Cestovanie
časom“ – s cieľom podpory vzdelávania a školstva.
1. ročník: Grant pre školy s triedami pre mimoriadne
nadané deti – 4. až 6. miesto – projekt „Po Dunaji do
sveta“ – s cieľom podpory vzdelávania a školstva.
1. ročník: Grant pre školy s triedami pre mimoriadne
nadané deti – 4. až 6. miesto – projekt “Trinásta
komnata“ – s cieľom podpory vzdelávania a školstva.
1. ročník: Grant pre školy s triedami pre mimoriadne
nadané deti – 4. až 6. miesto –projekt “Tradície
remesiel“ – s cieľom podpory vzdelávania a školstva.
1. ročník: Grant pre školy s triedami pre mimoriadne
nadané deti – 2. miesto –projekt “Enviromentálna
výchova v regionálnych podmienkach“ – s cieľom
podpory vzdelávania a školstva.
Dar na podporu vzdelávania a zlepšenia kvality života.
Dar katedre žurnalistiky – dar 6 počítačov a 6 ks
monitorov s cieľom podpory vzdelávania a školstva.
Podpora vzdelávania a profesionálneho rozvoja
obdarovanej.
Cena Nadace Penta pro nejlepší studenty v obore
Vodní hospodářství hospodářství životního prostředí
VŠB – TU Ostrava realizovaná pri príležitosti
Svetového dňa vody, s cieľom podpory vzdelávania
a školstva.
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Projekt
14.

Ing. Martina Zrubková, Ph.D.
15.

Ing. Silvie Heviánková
16. Hornicko-geologická fakulta
VŠB – TU Ostrava
17.
Ing. Zdeněk Vajnlich
18.
Vladimír Halás
19.
Jan Petrov
20.
Jakub Handrlica
21.
Ivana Mrázová
22. Právnická fakulta,
Univerzita Karlova v Prahe

Účel použitia
Cena Nadace Penta pro nejlepší studenty v obore
Vodní hospodářství hospodářství životního prostředí
VŠB – TU Ostrava realizovaná pri príležitosti
Svetového dňa vody, s cieľom podpory vzdelávania
a školstva.
Cena Nadace Penta pro nejlepší studenty v obore
Vodní hospodářství hospodářství životního prostředí
VŠB – TU Ostrava realizovaná pri príležitosti
Svetového dňa vody, s cieľom podpory vzdelávania
a školstva.
Podpora a rozvoj studijných odborov v oblasti
Vodního hospodářství a životního prostředí, s cieľom
podpory vzdelávania a školstva.
Cena Penty za vynikající studijní výsledky v Českej
republike – III. ročník, s cieľom podpory vzdelávania
a školstva.
Cena Penty za vynikající studijní výsledky v Českej
republike ––III. ročník, s cieľom podpory vzdelávania
a školstva.
Cena Penty za vynikající studijní výsledky v Českej
republike –– III. ročník, s cieľom podpory vzdelávania
a školstva.
Cena Penty za vynikající studijní výsledky v Českej
republike –– III. ročník, s cieľom podpory vzdelávania
a školstva.
Cena Penty za vynikající studijní výsledky v Českej
republike –– III. ročník, s cieľom podpory vzdelávania
a školstva.
Podpora fakulty s cieľom podpory vzdelávania
a školstva.
Podpora organizácie oslav 150. výtočka narodenia S.
Freuda, s cieľom rozvoja kultúrneho a historického
dedičstva.

23.

Město Příbor
24.

Kateřina Ošlejšková
25.

Daniel Bartošík
26.

Zuzana Holubcová

Cena Nadace Penta a spoločnosti BRL za nejlepšiu
diplomovú prácu na Ústavu aplikované farmacie na
FF VFU Brno, s cieľom podpory vzdelávania
a školstva.
Cena Nadace Penta a spoločnosti BRL za nejlepšiu
diplomovú prácu na Ústavu aplikované farmacie na
FF VFU Brno, s cieľom podpory vzdelávania
a školstva.
Cena Nadace Penta a spoločnosti BRL za nejlepšiu
diplomovú prácu na Ústavu aplikované farmacie na
FF VFU Brno, s cieľom podpory vzdelávania
a školstva.
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Projekt
27.

Olga Blanářová
28.
Eva Rykaluková
29.
Michal Helemik
30.

Marcel Spodník
31.
PeaDr. Imrich Bartalos
32.

Marta Šmelhausová
33.

Anton Novák
34.
Občanské sdružení Ekonom
35.
Katarína Uhrová
36.
Marek Petrovič
37.
Jan Petrov
38.
Jakub Mačák
39.
Matej Mačák
40.
Teodora Paligovrová
41.
Viktor Hanzlík
42.
Ivan Horský, ml.
43.
Obec Dolná Trnávka

Účel použitia
Cena Nadace Penta a spoločnosti BRL za nejlepšiu
diplomovú prácu na Ústavu humánní farmakologie
a toxikologie na FF VFU Brno, s cieľom podpory
vzdelávania a školstva.
Cena Nadace Penta a spoločnosti BRL za nejlepšiu
diplomovú prácu na Ústavu chemických léčiv na FF
VFU Brno, s cieľom podpory vzdelávania a školstva.
Podpora lyžiarskej prípravy a tréningov s cieľom
rozvoja telovýchovy a športu dcéry Michaely
Helemikovej.
Podpora na zabezpečenie nákupu zdravotníckeho
materiálu, liekov a finančný dar na úhradu nákladov
spojených s liečbou syna Mateja s cieľom zlepšiť jeho
kvalitu života.
Podpora na zabezpečenie zakúpenia špeciálneho
programu pre nevidiacich „Mobil speak“ s cieľom
zlepšiť kvalitu života obdarovaného.
Podpora na zabezpečenie nákupu zdravotníckeho
materiálu, liekov a na úhradu kúpeľných nákladov
spojených s liečbou zdravotne postihnutého syna Otta
s cieľom zlepšiť kvalitu jeho života.
Podpora na zabezpečenie vydania vlastnej piesne
a CD s cieľom rozvoja kultúry a zároveň na úhradu
nákladov spojených s liečbou ochorenia obdarovaného
s cieľom zlepšiť jeho kvalitu života.
Podpora a rozvoj občianskeho združenia, ktoré sa
zameriava na odborný rozvoj študentov, s cieľom
podpory vzdelávania a školstva.
Cena v súťaži písania esejí Vízia 2020 – III. ročník,
s cieľom podpory vzdelávania a školstva.
Cena v súťaži písania esejí Vízia 2020 – III. ročník,
s cieľom podpory vzdelávania a školstva.
Cena v súťaži písania esejí Vízia 2020 – III. ročník,
s cieľom podpory vzdelávania a školstva.
Cena v súťaži písania esejí Vízia 2020 – III. ročník,
s cieľom podpory vzdelávania a školstva.
Cena v súťaži písania esejí Vízia 2020 – III. ročník,
s cieľom podpory vzdelávania a školstva.
Cena v súťaži písania esejí Vízia 2020 – III. ročník,
s cieľom podpory vzdelávania a školstva.
Cena v súťaži písania esejí Vízia 2020 – III. ročník,
s cieľom podpory vzdelávania a školstva.
Podpora tenisovej športovej prípravy s cieľom
podpory a rozvoja telovýchovy a športu.
Na podporu a rozvoj obce Trnávka s cieľom zlepšiť
kvalitu života v obci.
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Projekt

Účel použitia

44. Portus Praha, Občanské
sdružení
45.
Peter Sajan
46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.
59.

Podpory výstavby chráněného bydlení, s cieľom zlepšiť
kvalitu života.
Podpora na zabezpečenie liečebného pobytu syna
Tomáška Sajana s cieľom zlepšiť kvalitu jeho života.
Podpora aktivít nadácie a podpora zabezpečenia akcie
Na kolesách proti rakovine s cieľom podpory
Nadácia Výskum rakoviny
zdravotníctva a zdravia.
2. ročník: Grant pre školy s triedami pre mimoriadne
nadané deti – s cieľom podpory vzdelávania
ZŠ na ul. M.R. Štefánika, Levice a školstva.
2. ročník: Grant pre školy s triedami pre mimoriadne
nadané deti – s cieľom podpory vzdelávania
a školstva.
ZŠ Devínska ulica, Nové Zámky
2. ročník: Grant pre školy s triedami pre mimoriadne
nadané deti – s cieľom podpory vzdelávania
a školstva.
ZŠ ul. Hrnčiarska, Humenné
2. ročník: Grant pre školy s triedami pre mimoriadne
nadané deti – s cieľom podpory vzdelávania
a školstva.
ZŠ Krátka, Šaľa
2. ročník: Grant pre školy s triedami pre mimoriadne
nadané deti – s cieľom podpory vzdelávania
ZŠ na ul. Ing. Kožucha, Spišská
a školstva.
Nová Ves
2. ročník: Grant pre školy s triedami pre mimoriadne
nadané deti – s cieľom podpory vzdelávania
ZŠ na u. Mieru, Bytča
a školstva.
Podpora organizovania medzinárodného mítingu
„Atletický most 2006“ s cieľom rozvoja telovýchovy
Atletický klub Spatak ZTS
a športu.
Podpora vydania odbornej publikácie pod názvom
Pařízek: Kniha o těhotenství a porodu, s cieľom
Galén, s.r.o.
podpory vzdelávania a školstva.
Podpora vzniku triedy pre mimoriadne nadané deti
s cieľom podpory vzdelávania a školstva.
ZŠ Máj II, České Budějovice
Podpora vzniku triedy pre mimoriadne nadané deti
Fakultní základní škola,
s cieľom podpory vzdelávania a školstva.
Olomouc
Dar na podporu organizácie pretekov v parkurovom
skákaní a organizácie 31. ročníka pretekov
malokarpatský strapec, s cieľom podpory športu.
IRI, a.s.
Dar na podporu liečby a zlepšenia kvality života synov
Marcela Kellenbergerová
obdarovanej – Marcelka a Kristiánka.
Podpora na zabezpečeni nákupu počítača pre
nadaných žiakov, s cieľom podpory vzdelávania
ZŠ Kutná Hora
a školstva.
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Projekt

Účel použitia

Podpora Školy pre mimoriadne nadané deti a
gymnázium v Bratislave na vypracovávania a
vytvárania nových alternatývnych materiálov a nákup
OZ AVOS
počítačov s cieľom podpory vzdelávania a školstva.
Podpora študenta s cieľom podprit vzdelávanie a
61.
Ivan Krasko
profesionálny rozvoj obdarovaného.
Dar na podporu liečby obdarovaného a úhradu
62.
liečebných nákladov s cieľom zlepšiť kvalitu života
Jána Podstrelený
obdarovaného.
Dar na podporu liečby obdarovaného a úhradu
63.
liečebných nákladov s cieľom zlepšiť kvalitu života
Pavel Andrejčík
obdarovaného.
Dar na podporu činnosti obdarovaného s cieľom
64.
TJ Sokol Bratislava
rozvoja telovýchovy a športu.
Dar na podporu knižnice na nákup krásnej a náučnej
65.
literatúry s cieľom rozvoja vzdelávnia a rozvoja
Ľubovnianaska knižnica
duchovných a kultúrnych hodnot.
Dar na podporu organizácie Vianočného benefičního
66.
koncertu s cieľom rozvoja duchovných a kultúrnych
Spevácky zbor mesta Humenné hodnot.
Dar za účelom pomoci v zložitej životnej situácii
67.
s cieľom rozvoja filantropie a poskytnuti individuálne
Melánia Onušková
určeném sociálnem a humanitnej pomoci.
Cena Penty za vynikajúce študijné výsledky na
68.
Slovensku – VIII. ročník, s cieľom podpory
Michal Marček
vzdelávania a školstva.
Cena Penty za vynikajúce študijné výsledky na
69.
Slovensku – VIII. ročník, s cieľom podpory
vzdelávania a školstva.
Materj Šiškovič
Cena Penty za vynikajúce študijné výsledky na
70.
Slovensku – VIII. ročník, s cieľom podpory
Ľubosš Trunkvalter
vzdelávania a školstva.
Cena Penty za vynikajúce študijné výsledky na
71.
Slovensku – VIII. ročník, s cieľom podpory
vzdelávania a školstva.
Martin Zita
Dar na podporu činnosti združenia s cieľom podpory a
72.
rozvoja sociálnej sféry společnosti.
Občianske združenie Osmijanko
Dar na podporu a rozvoj sociálneho programu
73.
zamestnancov s cieľom zlepšiť sociálnu sféru.
Velvetex, a.s.
Dar na podporu a rozvoj sociálneho programu
74.
zamestnancov s cieľom zlepšiť sociálnu sféru.
Ozeta Neo, a.s.
Podpora vzdelávania, a školstva a rozvoj vedy.
75. Ekonomická univerzita
v Bratislave
60.
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Projekt
76.

77.
78.
79.

80.

81.

82.

83.

Účel použitia

Podpora telesne postihnutému športovcovi, ktorý je
reprezentantom SR v stolnom tenise, na podporu jeho
športovej prípravy, rozvoj zdravia a zlepšenie kvality
Ján Riapoš
života.
ZŠ s materskou školou,
Podpora na rekonštrukciu školy s cieľom podpory
Vislanka
vzdelávania a školstva
Podpora zabezpečenia akcie Na kolesách proti
Slovenský paralympijský výbor rakovine s cieľom podpory zdravotníctva a zdravia.
Dar na zabezpečeni nákupu osobného prenosného
počítača pre syna Adriana s cieľom zlepšiť jeho
kvalitu života a vytvorit lepšie prostredie pre liečbu
Adrian Prieložný
jeho ťažkého zdravotného postihnutia.
Dar na zabezpečeni nákupu invalidného vozíka,
zdravotníckého materiálu, liekov a na úhradu
nákladov spojených s liečbou syna Richarda s cieľom
Ernest Szilvási
zlepšiť jeho kvalitu života.
Dar na zabezpečeni nákupu elektorinckého
invalidného vozíka GR580 s cieľom zlepšiť jeho kvalitu
Pavol Bielik
života.
Dar na zabezepčenie úhrady nákladov spojených so
študiím na VŠMÚ v Bratislave s cieľom podpory a
Julius Patkoló
rozvoja vzdelávania a školstva.
Podpora vzdelávania, predáškových, výstavných a
Vysoká škola výtvarných umení, rozvojových aktivít Katedry architektornickej tvorby
BA
VŠMU.
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7. Celkové výdavky (náklady)
Celkové výdavky (náklady) Nadácie Penta v roku 2006 vyjadrené v tis. Sk:
Výdavky (náklady)

rok 2005

Poskytnuté dary fyzickým a právnickým osobám
- peňažné dary
- nepeňažné dary
Správa nadácie
- ochrana a zhodnotenie majetku
- propagácia verejnoprospešného účelu
- prevádzka nadácie
- odmena za výkon funkcie správcu
- náhrady výdavkov
- mzdové náklady
- iné náklady na ostatné činnosti spojené
s prevádzkou nadácie
VÝDAVKY CELKOVO

rok 2006

6 410

6 955

154

115

0

0

773

964

267

543

0

0

0

0

0

0

0
7 604

0
8 577

Rozhodnutie správnej rady nadácie zo dňa 6. decembra 2005 (vrátane Prílohy č. 1,
Zápisnice č. 37 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 2006 došlo na základe odvolania 1 (jedného) člena správnej rady Nadácie Penta
k zmene celkového počtu členov správnej rady nadácie zo 6 (šiestich) na 5 (päť) členov.
Následným schválením Dodatku č. 3 k Nadačnej listine bola prijatá zmena nadačnej listiny
Nadácie Penta v časti článku VIII bod 4 Nadačnej listiny, v zmysle ktorého má správna rada
Nadácie Penta v súčasnosti 5 (piatich) členov.
Zmenu v nadačnej listine schválila Správna rada Nadácie Penta dňa 29. mája 2006 na
svojom 43. zasadnutí (viď Príloha č. 3 tejto výročnej správy).
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9. Odmeny za výkon funkcie v orgánoch nadácie
V roku 2006 nebola vyplatená žiadna odmena správcovi Nadácie Penta, ako ani žiadnemu
inému orgánu nadácie.

10. Nadačné fondy
V roku 2006 nevytvorila Nadácia Penta žiadny nadačný fond.

11. Zámery nadácie na rok 2007
Nadácia Penta plánuje v roku 2007 pokračovať vo svojej činnosti a napĺňaní
verejnoprospešného účelu v súlade s nadačnou listinou. Nadácia bude pokračovať
v realizovaní úspešných projektov, ktoré majú už svoju tradíciu. Patrí sem spolupráca
s Katedrou žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave, podpora Školy pre mimoriadne
nadané deti v Bratislave a vyhlásenie tretieho ročník Grantu pre školy s triedami pre
mimoriadne nadané deti na Slovensku. Nadácia v roku 2007 vyhlási aj štvrtý ročník súťaže
písania esejí Vízia 2025 a bude pokračovať v spolupráci s Ekonomickou Univerzitou
v Bratislave na vyhlásení IX. ročníka Ceny Penty za vynikajúce študijné výsledky.

Okrem tradičných projektov pripravuje Nadácia Penta na Slovensku v roku 2007 aj nové
projekty, zamerané predovšetkým na oblasť vzdelávania. Pôjde o podporu študentov univerzít,
ktorí sa zúčastnia zahraničných stáží alebo študijných pobytov a podporu vybraných
stredných a základných škôl v regiónoch Slovenska. Nadácia Penta bude v tom istom roku
spolupracovať s Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou na projekte „Vedecká
špička“, ktorého cieľom je vyhľadávanie a podpora domácich vedcov, vedeckých kolektívov
a osobností s nadpriemernými výsledkami v slovenskom meradle. Ďalším novým projektom
nadácie bude spolupráca so Slovenským paraolympijským výborom v oblasti podpory jeho
aktivít a športovej prípravy olympionikov.

Nadácia Penta v ČR bude rovnako pokračovať v rozbehnutých projektoch, ale aj prinášať
nové. Rozvinie sa spolupráca s vysokými školami aj podpora nadaných detí, ktorá je v Česku
15

stále iba na začiatku. Nadácia by mala byť napríklad partnerom konferencie o nadaných
deťoch a špecifikách ich vzdelávania a výchovy. Cieľom projektu je informovať odbornú aj
širšiu verejnosť ako o potrebách týchto detí, tak o existujúcich možnostiach.

Nadácia predstaví v roku 2007 dva úplne nové projekty. Prvý sa týka životného prostredia
a pôjde o grantový program s názvom 5P pre Prahu, ktorý je určený predovšetkým pre
mestské časti Prahy. Cieľom je prispieť na obnovu verejných priestranstiev, a to za aktívnej
spoluúčasti miestnych obyvateľov.

Druhý projekt je zameraný na spoluprácu v rámci niekoľkých projektov Penty a Nadácia
v ňom spojí svoje meno s Nadáciou Terezy Maxovej. Spoločným úsilím sa obe nadácie
zamerajú na zmenu situácie v oblasti detských domovov a náhradnej rodinnej starostlivosti.
Keďže Česká republika je dnes krajinou s najvyšším počtom detí umiestnených v ústavoch
v Európe, projekt by mal byť zameraný tak, aby podporil využívanie rôznych foriem
náhradnej starostlivosti, náhradne rodiny a podobne. Tento projekt bude výrazne
komunikačne podporený, pretože má ambíciu pomôcť aj pri zmene spoločenskej klímy v tejto
oblasti.

Nadácia bude rovnako pokračovať v podpore fyzických a právnických osôb na Slovensku,
a prostredníctvom svojej organizačnej zložky, aj v Českej republike.

V Bratislave, dňa 10. 5 .2007

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

16

