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Poslanie
a činnosť

Poslanie a činnosť:
Komunitná nadácia Veľký Šariš bola
zaregistrovaná na Ministerstve vnútra
Slovenskej republiky 30. septembra 1998.
Jej vznik bol podporený Nadáciou Open
Society Fundation a Mestom Veľký Šariš.

potrieb občanov, ktoréa slúžia verejnému
úžitku.
Poslaním nadácie je pomáhať riešiť
problémy občanov žijúcich v mestečku
Veľký Šariš a v regióne VÚC Prešova a Košíc.
O finančnú podporu na realizáciu svojho
projektu sa môže uchádzať skupina
občanov, mimovládne organizácie,
nadácie, neziskové organizácie. O udelení
grantu rozhoduje správna rada nadácie,
v súlade so stanovenými kritériami.

Nadácia vykonáva grantovú činnosť, na
ktorú získava finančné prostriedky z 2%
dane fyzických a právnických osôb a od
individuálnych darcov a podporovateľov.
Regrantingom podporuje projekty komunít
občanov, ktorí chcú vlastnou prácou
prispieť k pozitívnej zmene v lokalite,
v ktorej žijú a byť nápomocní pri zvyšovaní Komunitná nadácia Veľký Šariš podporuje
kvality života nie len svojej komunity, ale aj aktivity v nasledujúcich oblastiach:
ostatných obyvateľov regiónu. Nadácia tiež
realizuje aj vlastné projekty, na základe
Sociálna sféra a zdravotníctvo - podpora
aktivít zameraných na zlepšenie sociálnych
podmienok a zdravia starých ľudí, detí,
mládeže a handicapovaných skupín
občanov, podporovanie zdravšieho
spôsobu životného štýlu občanov, podpora
sociálnych aktivít akéhokoľvek zamerania
a štruktúry a aktivít, ktoré budú napomáhať
zlepšovaniu zdravia u všetkých vekových
kategórií.

kultúrneho dedičstva, pamiatok,
zachovávanie tradícií, spoločenské
podujatia verejného významu, priama
alebo nepriama podpora vzdelávacích
aktivít, pomoc pri zakúpení literatúry pre
verejný úžitok, poradenská činnosť
a napomáhanie vytváraniu kontaktov
medzi organizáciami, mestami
a spoločenstvami rovnakého kultúrno
vzdelávacieho charakteru.

Životné prostredie - skrášľovanie
a zlepšovanie životného prostredia na
verejných priestranstvách, v lokalite sídlisk,
školských areálov, parkov a pod. Príprava
spoločenských podujatí zameraných na
životné prostredie, realizovanie
mikroprojektov a konkrétnych aktivít
súvisiacich so životným prostredím a jeho
zlepšením.

Šport - ppodpora neprofesionálneho
športu, športovania všetkých vekových
kategórií, podpora verejnoprospešných
športových podujatí, aktivizácia obyvateľov
v celej škále športovo-rekreačnej činnosti.

Podpora demokracie a etnicky i náb ože n s k y to l e ra nt n é h o p ro st re d i a
prostredníctvom podpory občianskych
aktivít a rozvoja občianskeho povedomia,
Kultúra a vzdelávanie - podporovanie štruktúrovanej občianskej spoločnosti,
„aktívnej kultúry“, ako aj dobročinných p o d p o r u j e m e r o z v o j d e m o k r a c i e
k u l t ú r n y c h p o d u j a t í , a k t i v í t a tolerancie.
s verejnoprospešným zameraním, ochrana
Ko m u n i t n á n a d á c i a Ve ľ k ý Š a r i š
nepodporuje aktivity, tvorené za účelom
dosiahnutia zisku a politicky zamerané
aktivity.
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Správna
rada
MVDr. Peter Holakovský,
predseda Správnej rady

Ján Čerkala,
čestný člen
Správnej rady

Ing. Jozef Urban,
čestný člen
Správnej rady

Mgr. Mária Gáborová
členka Správnej rady

Ing. Štefan Hanigovský,
člen Správnej rady

Ing. Ľudovít Horanský,
člen Správnej rady

Mgr. Monika Gombošová,
členka Správnej rady
Správa nadácie:

JUDr. Eva Petránová,
členka Správnej rady

Ing. Stanislava Dzuríková
kontrolórka

V roku 2014 nedošlo
k zmene v členstve
Správnej rady nadácie.
Čestní členovia a ďalší
riadni členovia Správnej
rady sa nemenili.

Zasadanie Správnej rady
Ko m u n i t n e j n a d á c i e
Veľký Šariš v roku 2014
boli v nasledujúcich
termínoch:
3.2.,8.4.,23.5.,23.6.,5.9.,
22.9.,28.11.2014

Mgr. Štefánia Lenzová,
správkyňa nadácie

Mária Fričová,
ekonómka
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FOND OBČIANSKEJ VOĽBY PIVOVARU
ŠARIŠ bol z rozhodnutia Správnej rady
nadácie a donora Pivovary Topvar, a.s.
zrušený. Celý projekt bol uzatvorený
10.ročníkom.

Fondy

Komunitná nadácia Veľký Šariš, vďaka
podpore spoločnosti Pivovary Topvar,
otvorila v roku 2014 nový grantový
program ŠARIŠ ĽUĎOM.

PROJEKT ŠARIŠ ĽUĎOM

Podporu získali nasledujúce projekty:
Kategória: Podpora rozvoja cestovného
ruchu
Spoznávajme kraj pod Duklou,
Občianske združenie ROKA Svidník
Medzinárodný dobrovoľnícky tábor
IVW Brekov 2015, Občianske združenie
na záchranu Brekovského hradu

Ľudia na východnom Slovensku veria v to,
že najmä prírodné krásy, historické
pamiatky a zachovávanie tradícií v ich
okolí sú cestou k prosperite aj podpore
zamestnanosti. O celkovú sumu 16 600
EUR sa uchádzalo 36 mimovládnych
organizácií z 21 miest a obcí Prešovského
kraja. Grantové príspevky získalo jedenásť
z nich.
Program Šariš ľuďom bol vyhlásený
1. decembra 2014 a posledný termín na
podanie prihlášky bol do13. februára.
Mimovládne organizácie sa o príspevky
mohli uchádzať s projektmi, ktoré sa
zameriavali na dve kategórie - na
vytváranie alebo skvalitnenie existujúcich
p ra c o v nýc h m i e s t s o z re t e ľ o m n a
zamestnanosť žien, seniorov alebo telesne
znevýhodnených občanov alebo na
podporu a rozvoj cestovného ruchu. V prvej
kategórií sa prihlásilo 10 projektov
a v druhej až 26. Najväčší počet žiadostí
prišiel z Prešova, Veľkého Šarišu, Svidníka,
Bardejova a Humenného. Všetky prihlášky
dôkladne posudzovali členovia Správnej
rady Komunitnej nadácie Veľký Šariš.

Tvorivý Šariš, Občianske združenie
Deťom Šariša
Pamätný hradný Jasenovský groš,
Občianske združenie na záchranu
Jasenovského hradu
Atraktívna HORNÁ TORYSA, Občianske
združenie Mikroregión HORNÁ TORYSA
Turistický chodník v Tuhrine, Občianske
združenie Tuhrinčanka Tuhrina
Silueta náhrobníka – pútač, Občianske
združenie Hermanovčan
Správcovský objekt na Šarišskom hrade
- 2.etapa, Občianske združenie Rákociho
cesta
Festival historického kosenia, spevu
a zábavy na jubilejnom
10.ročníku“Šarišske kosače a kosačky“,
Občianske združenie Klub ľudových
tradícií

Vyhodnotenie I.ročníka
projektu Šariš ľuďom.

Bajerovce – Festival na streche Európy,
Občianske združenie Valalská voda
Bajerovce
Kategória: Vytváranie alebo skvalitnenie
existujúcich pracovných miest
Práca šľachtí, Občianske združenie
Barlička Prešov
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Vlastné
projekty
nadácie

Žijeme pre NAŠE MESTO
23.máj 2014
Dobrovoľníctvo je súčasťou mentality
občanov regiónu Š A R I Š A . Inšpiruje
mnohých k aktivitám, ktoré prinášajú úžitok
všetkým. Aj vo Veľkom Šariši pod záštitou
Komunitnej nadácie Veľký Šariš, sa dňa
23.mája 2014 realizoval už 4. ročník
projektu NAŠE MESTO - dobrovoľnícka
aktivita zameraná na zlepšenie životného
prostredia v tomto mestečku.
Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci
- so zamestnancami spoločnosti
Pivovary Topvar, a.s.
- Mestom Veľký Šariš
a poslancami Mestského zastupiteľstva
- ženami združenými v Únii žien
a v Klube dôchodcov
- a dobrovoľníkmi z radov občanov
a občianskych združení, ktoré pôsobia
v mestečku Veľký Šariš

Výsadba stromov pri čističke odpadových vôd.
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Výsadba zelene v projekte Naše mesto.

Realizovaná bola výsadba zelene - stromov,
v lokalite pri čističke odpa-dových vôd
závodu PIVOVARU ŠARIŠ podľa štúdie,
ktorú zabezpečila samospráva a výsadba
kvetov na námestí sv. Jakuba. Akcie sa
zúčastnilo cca 50 účastníkov –
dobrovoľníkov.
Náklady na projekt: 2 465,14 EUR

Regranting
z2%

Náučný chodník cyklotrasy
EUROVELO 11
Celkové náklady: 3 819,00 EUR
Chceš počítač – Zasaď strom
Projekt darovania počítačových zostav
vyradených Pivovarom Topvar pre sociálne
slabé rodiny so školopovinnými deťmi, pre
mestá a obce na vytvorenie internetových
centier.
Celkové náklady: 375,52 EUR

OZ Dôstojnosť
Projekt zameraný na pojazdnú hospicovú
opateru.
Celkové náklady: 4 308 EUR
OZ Asociácie terénnych sociálnych
pracovníkov vo Veľkom Šariši
obnova náučného chodníka na hrad Šariš
Celkové náklady: 2 630 EUR

Otvorenie náučného chodníka na cyklotrase k Evrovelo 11

Obnova náučného chodníka na hrad Šariš.
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Finančná
správa

Vyhodnotenie rozpočtu k 31.12.2014
Plán v EUR

Skutočnosť

Prijaté prísp.od iných organizácií
2% zo zaplatenej dane zostatok z roku 2013
2% zo zaplatenej dane prijaté v roku 2014
2% zo zaplatenej dane prijaté v roku 2014-Pivovar Šariš
2% zo zaplatenej dane prijaté v roku 2014-Milk Agro

20 000,00
16 000,00
4 000,00

46 024,60
18 435,77
1 088,83
25 000,00
1 500,00

Použitie fondov v príjmovej časti rozpočtu
Fond - Občianská voľba Pivovaru Šariš

16 600,00
16 600,00

18 419,00
18 419,00

2 700,00
20,00
1 100,00
80,00
1 500,00

5 798,70
19,43
1 075,49
3,78
500,00
4 200,00

39 300,00
16 600,00
16 600,00

70 242,30
16 600,00
16 600,00

36 600,00
16 600,00
16 000,00
4 000,00

34 204,44
18 419,00

PRÍJMY

Iné
Úroky z účtov
Výnosy z finančného majetku
Iné príjmy
Dary
Pivovar Šariš - dar na prevádzku

Príjmy celkom:
Príjmy na tvorbu fondov
Šariš ľuďom
VÝDAVKY
I. Na regranting z použitia fondov a 2%
Z fondu:Občianská voľba Pivovaru Šariš
Z 2% z roku 2013 na projekty:
Z 2% prijatých v roku 2014 na regranting a projekty
OZ Kostitras –Cyklotrasa II. platba
OZ ALTENATIS
Projekt: Naše mesto
Projekt: Zasaď stom–dostaneš počítač
OZ Kostitras – Náučný chodník
OZ-ATP-Obnova nauč. Chod. HŠ
OZ-Dôstojnosť
OZ-Živá zem-Kde je voda tam je život
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1 280,00
1 430,78
2 465,14
375,52
3 819,00
2 630,00
2 585,00
1 200,00

Finančná
správa

III. Prevádzkové náklady
50101 - spotreba kanceláskych potrieb
50102 - nákup drobných predmetov a softweru
50103 - nákup kníh a odb. literatúry
50104 - ostatný materiál (čistiace a hyg. poteby)
502 - Spotreba energie
503 - Spotreba plynu, vody
511- Oprava a udržba
512 - cestovné
513 - náklady na reprezentáciu
51801- náklady na tel.,fax, internet
51802 - Nájomné
51803 - tlač výročnej správy
51805 - náklady na školenie a konferencie
51806- nákup a údržba softweru
51807 - poštovné
51808 - ostatné služby
51809 - Služby auditu
51810 - Služby (správca, ekonón)
524 - zákonné sociálne poistenie
538 - ostatné dane a poplatky bankám
591- Daň z príjmov (z majetku a úrokov)
Výdavky celkom
Hospodársky výsledok pred prevodom 2% zapl.dane
Prevod 2% zo zaplatenej dane pre použitie v roku 2015
Hospodársky výsledok - strata

2 700,00
10,00

6 899,53
217,75

50,00

37,64

20,00

300,00
670,00
120,00
45,00
5,00
50,00
420,00
1 000,00
10,00
39 300,00

84,85
287,71
560,00
103,20
34,00
610,39
6,15
253,00
420,00
3 990,00
86,96
207,88
41 103,97
29 138,33
30 073,16
934,83

Prehľad záväzkov a pohľadávok výdavkov a výnosov budúcich období, imania
a fondov nadácie k 31.12.2014
Príjmy budúcich období
Vlastné imanie: nadačné imanie registrované
Účelové fondy nadácie: Fond - Občianská voľba
Nerozdelený zisk a neuhradená strata z minulých rokov
Drobný majetok v účtovníctve na podsúvahových účtoch
Hospodársky výsledok za rok 2014

30.073,16
39.832,70
1.219,29
-331,01
2.806,13
–934,83

Prehľad darov v roku 2014
Pivovary Topvar
Eduárd Gruy

20.800,00
500,00
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Audit
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Komunitná nadácia Veľký Šariš
úprimne ďakujeme za dôveru,
finančnú podporu, ale aj ďalšie
formy podpory a poskytnutia
konkrétnej pomoci pri aktivitách
v roku 2014.

Poďakovanie
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Komunitná nadácia Veľký Šariš
námestie Sv. Jakuba č.26
082 21 Velký Šariš
tel./fax: 051/77 62 013
mobil: 0907 920 594
http://komunitna-velkysaris.sk
e-mail: info@komunitna-velkysaris.sk
komunitna@nextra.sk
komunitna@zoznam.sk

Texty:
Mgr. Štefánia Lenzová
Grafický dizajn:
Mgr. art. Ivana Višňovská
2015

