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Prílohy k výročnej správe:
Auditovaná účtovná závierka za rok 2013, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok audítora
k ročnej účtovnej závierke.
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Nadácia CpF bola založená dňa 3. mája 2012, do registra nadácií bola zapísaná 25. mája 2012.
Jedinou zakladateľkou nadácia je nezisková organizácia Centrum pre filantropiu, n.o..
Hodnota nadačného imania 6,638 euro.

I. Poslanie nadácie
Poslaním nadácie je rozvíjať darcovstvo a občiansku spoločnosť.
Svoje poslanie napĺňa podporu nasledovných verejnoprospešných účelov:
a) rozvoj darcovstva, filantropie, charity, dobrovoľníctva, občianskeho aktivizmu,
b) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
c) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
d) ochrana a tvorba životného prostredia,
e) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,
f) ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,
g) ochrana práv detí a mládeže,
h) rozvoj a podpora vedy,
i) rozvoj a podpora telovýchovy,
j) pomoc pri živelných pohromách a ich predchádzanie,
k) humanitná pomoc pre jednotlivcov alebo skupiny osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo zdravia,
I) podpora sociálnej pomoci.

II. Orgány Nadácie CpF
Správna rada
Predseda
Podpredsedkyňa
Členovia

Mgr. Marcel Zajac
Mgr. Zuzana Thullnerová
Mgr. Lucia Gregorová
Ing. Dušan Šemrinec

Revízor

Caroline Lišková

Správca Nadácie

Mgr. Boris Strečanský

III. Prehľad darcov
Prijaté dary od právnickej osoby:
4people, n.o.: 4 100 euro pre Podporu tvorby Zuzany Piussi.
IV. Prehľad poskytnutých darov:
Zuzana Piussi, štipendium na ďalšiu tvorbu vo výške 4 100 euro.
V. Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu
nadácie
Nadácia CpF v roku 2013 nerealizovala žiadne grantové programy.
Podpora tvorby Zuzany Piussi
Správna rada schválila vytvorenie výzvy na portáli Ľudiaľuďom.sk: Podpora tvorby Zuzana Piussi, ku dňu
7.12.2012.
Správna rada na svojom stretnutí 14. 2. 2013 rozhodla o vyplatení štipendia pre Zuzanu Piussi vo výške 4100
euro. Finančná zbierka ďalej pokračuje, predpokladáme ukončenie zbierky v mesiaci január 2014.
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Finančný dar bol získaný cez systém Darujme.sk a Ľudiaľuďom.sk so súhlasom Zuzany Piussi. Dôvodom, pre
ktoré sa Správna rada pre túto aktivitu rozhodla je napĺňanie poslania Nadácie CPF v oblasti rozvoja
občianskej spoločnosti a podpory kultúrnych a duchovných hodnôt, ktoré v sebe tvorba Zuzany Piussi
obsahuje.
Správna rada Nadácie CpF sa rozhodla sprostredkovať týmto spôsobom morálnu a finančnú podporu autorke
do ďalšej práce v oblasti autorského filmu.
Výzva na portáli www.ludialudom.sk: Kúpte si symbolický lístok do kina a podporte tak ďalšiu filmársku
tvorbu Zuzany Piussi.
Zuzana momentálne čelí hrozbe trestného stíhania pre podozrenie zo spáchania trestného činu v súvislosti s
filmom "Nemoc tretej moci", ako aj problémom ktoré spôsobilo zastavenie distribúcie jej nového filmu "Od
Fica do Fica" v sieťou multiplexov. Rozhodli sme sa teda sprostredkovať finančnú a morálnu podporu autorke
do ďalšej práce a to formou darov či tz "crowdfundingu" určeného pre jej ďalší film.
Golfový turnaj
31. augusta 2013 sa na golfovom ihrisku v Skalici uskutočnilo podujatie pre priaznivcov golfu a dobrých
skutkov. Podujatie bolo zorganizované v spolupráci s Jihomoravskou komunitní nadací. Výťažok z turnaja
bude použitý na podporu projektov cezhraničnej spolupráce a rozvoja moravsko-slovenského pomedzia
prostredníctvom grantového programu Bez hraníc. Ďakujeme všetkým 17- tim účastníkom, priaznivcom golfu
a dobrých skutkov, za príjemný čas strávený na golfovom ihrisku. VIP hosťami boli Magda Vášaryová ,pán
Milan
Lasica
a pán
Marek
Eben,
ktorí
svojou
účasťou
zatraktívnili
turnaj.
Výťažok vo výške 300 euro bude poskytnutý Jihomoravskej komunitnej nadacií.
Jihomoravská komunitní nadace výťažok použije na regranting v grantovom programe s názvom Bez hraníc,
ktorý bude vyhlásený v mesiaci január 2014.
Táto aktivita napĺňa rozvoj darcovstva, filantropie, charity a ochranu a podporu zdravia.
VI. Prehľad o nadačných fondoch
Nadačný fond Scientia
Nadačný fond Scientia pri Nadácii Centra pre filantropiu bol vytvorený dňa 30.6.2012 Zmluvou medzi
Nadáciou CpF a Miroslavom Vrzbom za účelom podpory vysokoškolských študentov študujúcich v zahraničí s
ambíciou vyniknúť v odbore, ktorý študujú a uplatniť sa v ňom aj v praxi. Hlavným zámerom je podpora
študentov prírodných vied a technických odborov prostredníctvom interného štipendijného programu. Táto
aktivita napĺňa ochranu a podporu vzdelávania.
Správna rada na svojom stretnutí 1.10.2012 rozhodla, že Nadačný fond Scienta Nadácie Centra pre
filantropiu poskytne štipendium vo výške 2000 euro, Lucii Janičovej. Lucia Janičová bola študentkou štvrtého
ročníka BSc (Hons) Imunológie a Toxikológie na Edinburgh Napier Univerzite v Škótsku.
Štipendium vo výške 2000 euro bolo udelené od súkromného darcu. Zo štipendia bolo vyplatených, v roku
2012, 500 euro.
Ostávajúca časť vo výške 1 500 euro bola poukázaná v priebehu roku 2013 v nasledujúcich splátkach:
• 11. januára 2013 – 500 €
• 12. apríla 2013 – 500 €
• 10. júna 2013 – 500 €
Všetky finančné prostriedky Nadačného fondu Scientia Nadácie Centra pre filantropiu boli v roku 2013
použité: 2000 euro bolo vyplatených ako štipendium, 300 euro bolo použitých na administráciu NF.
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VII. Celkové náklady v členení na náklady podľa jednotlivých druhov činností nadácie a osobitne
výšku nákladov na správu nadácie vrátane rozhodnutia správnej rady
PREHĽAD NÁKLADOV
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
Štipendium na podporu tvorby pre Zuzanu Piussi
Náklady na správu nadácie
Audit
Notár
Výročná správa za rok 2013
Kolky a iné poplatky
Bankové poplatky
Odmena za výkon funkcie správcu
Propagácia verejnoprospešného účelu
Administrácia nadácie
Náklady nadácie celkom
Ostatné náklady
Daň z kreditných úrokov

v EUR
4 100,00
4 100,00
521,18
240,00
62,56
150,00
3,50
65,04
0,00
0,00
0,00
4 621,10
0,08
0,08

VIII. Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu
PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA ZDROJOV A ICH PÔVODU
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Úroky prijaté
Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijatie darov od 4people, n.o. na štipendium pre Z. Piussi
Príjmy nadácie celkom
XI.

v EUR
0,00
0,76
4 100,00
4 100,00
4 100,76

Návrh rozpočtu Nadácie CpF na rok 2013 schválený Správnou radou 18.6.2012

Rozpočet Nadácie CpF na rok 2013 schválený Správnou radou 14.2.2013
Rozpočet Nadácie CpF 2013

v EUR

Príjem:
Vklad hotovosti ako základné imanie
1.
Nadačný fond - nový
2.
Fundraising cez www.ludialudom.sk
3.
Súčet:

6 638,00 €
1 000,00 €
4 000,00 €
11 638,00 €

Výdaj:
1.
2.

Bankové poplatky, Kreditné úrokové výnosy, daň z kapitálového výnosu
Kolky a iné poplatky

40,00 €
50,00 €
strana

4

3.

Vytvorenie rezervy na audit 2013

4.
6.
7.

Vytvorenie rezervy na výročnú správu zo rok 2013
Poskytnutie finančného príspevku

8.
9.

240,00 €
200,00 €
4 000,00 €

Odmena za výkon funkcie správcu

0,00 €

Propagácia verejnoprospešného účelu

0,00 €

Administrácia nadácie

0,00 €
Súčet:

XII.

4 530,00 €

Ostatné informácie

V roku 2013 správca Nadácie CpF ani členovia iného orgánu nepoberali odmeny za výkon funkcie.
V roku 2013 nedošlo k zmenám v nadačnej listine ani v orgánoch nadácie.
Správna rada nadácie neurčila žiadne ďalšie údaje, ktoré by mali byť vo výročnej správe uvedené.
Kontaktné údaje:
Nadácia CpF, Kozia 11, 811 03 Bratislava
tel. č.: 02/ 54 64 46 82
e-mail: strecansky@changenet.sk
www.cpf.sk/sk/nadacia-cpf/
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