NADÁCIA DSA
Výročná správa za rok 2020
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1

O Nadácii DSA

1.1
Identifikačné údaje
Názov:
Nadácia DSA (ďalej len „Nadácia“)
Sídlo:
932 01 Veľký Meder, Nový Dvor
IČO:
52028071
Dátum založenia:
12.10.2018
Dátum vzniku:
31. decembra 2018
Nadačné imanie:
6 638.- EUR
Zakladateľ:
Dan-Slovakia Agrar, a.s.
IČO: 36 240 729
so sídlom 932 01 Veľký Meder, Nový Dvor
zápis v OR OS Trnava, odd. Sa, vl. č.: 10177/T
1.2

Štatutárne a kontrolné orgány

Správna rada
Ing. Melinda Lakosová, člen správnej rady
JUDr. Marianna Somogyi, člen správnej rady
JUDr. Gabriela Hansen, člen správnej rady
Revízor
Ing. Tünde Somogyi
Správca
Mgr. Andrea Németh
1.3

Účel

Nadácia bola založená výlučne na podporu verejnoprospešného účelu. Nadácia podporuje:
rozvoj a ochranu duchovných hodnôt,
rozvoj a ochranu kultúrnych hodnôt,
realizáciu a ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, výchovnú,
vzdelávaciu a propagačnú činnosť v danej oblasti,
ochranu zdravia a vytváranie podmienok pre zabezpečenie predpokladov riadnej
ochrany zdravia (najmä materiálne zabezpečenie nákladovo náročných zložiek zdravotníctva),
ochranu práv detí a mládeže, vytváranie prostredia priaznivého pre zdravý a sociálne
prospešný vývoj dieťaťa a mládeže,
rozvoj vedy a umenia (najmä podpora individuálne určeného programu),
rozvoj a podporu vzdelania,
rozvoj a podporu telovýchovy,
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plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, a
to najmä ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí
živelnou pohromou.
1.4

Hodnoty

Solidarita a Empatia
Myslíme si, že spoločenská súdržnosť a ochota vzájomne si pomáhať a podporovať sú veľmi
dôležité. Snažíme sa vcítiť do situácie ľudí, ktorí potrebujú pomoc.
Transparentnosť
K posudzovaniu žiadostí o podporu pristupujeme zodpovedne a čestne. Financovanie
jednotlivých projektov je prehľadné a sledujeme, či sa poskytnuté finančné prostriedky použili
na účel, ktorý boli poskytnuté.
Ľudskosť
Pomáhame tam, kde má naša pomoc zmysel. Rešpektujeme ľudskú dôstojnosť a pomáhame
naplniť reálne potreby a záujmy jednotlivcov i komunity.
Optimizmus
Veríme, že naša pomoc bude mať za výsledok lepší a kvalitnejší život ľudí okolo nás a vyčarí
mnoho úsmevov na tvárach.
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Aktivity a projekty v roku 2020

2.1

Prehľad činnosti

V roku 2020 prerozdelila Nadácia na verejnoprospešné účely finančné prostriedky v celkovej
výške 28 198,04 Eur.
Z tejto sumy bolo použitých na podporu projektov v oblasti:
• podpora detí a mládeže, ich vzdelávania a zdravia
• podpora športu
• podpora talentov
• podpora kultúry
• podpora občianskych iniciatív
• životné prostredie
• iná oblasť

17 000,00 Eur
8288,00 Eur
0,00 Eur
700,00 Eur
170,00 Eur
1268,24 Eur
0,00 Eur

Výdavky na správu Nadácie činili v roku 162,75 Eur a boli tvorené bankovými a správnymi
poplatkami.
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Zamestnanci spoločnosti Dan-Slovakia Agrar, a.s. (ďalej len „DSA“), zakladateľa Nadácie, sa na
fungovaní nadácie podieľali okrem aktívnej účasti v projektoch Nadácie aj venovaním svojho
času a poskytovaním expertných účtovných, právnych a administratívnych služieb.
Zoznam podporených projektov
Oblasť podpory detí a mládeže, ich vzdelávania a zdravia
Projekt s názvom „Spolu nám je lepšie“
Oblasť podpory športu
Projekt s názvom „Činnosť klubu a rozvoj mládeže v obci Veľké Kosihy“
Projekt s názvom „A sport megtanít mindenre!“
Projekt s názvom „Podpora hráčov FC Čiližská Radvaň v celom súťažnom ročníku ohľadom
pomôcok a občerstvenia po zápasoch“
Projekt s názvom „Šport = zdravé telo, zdravá duša“
Projekt s názvom „I. Gyermekolimpia a DSA segítségével“
Projekt s názvom „Podporme športové talenty“
Projekt s názvom „Milujeme stolný tenis“
Projekt s názvom „Futbal pre deti“
Oblasť podpory talentov
V roku 2020 neboli podané žiadne žiadosti o podporu talentu.
Oblasť podpory kultúry
Projekt s názvom „IMPULSE All in Music Festival Open Air & Camp“
Projekt s názvom „Fakanálforgató“
Oblasť podpory občianskych iniciatív
Projekt s názvom „Výstava výpestkov“
Projekt s názvom „Krajšie Vianoce 2020“
Oblasť životného prostredia
Projekt s názvom „Environmentálna výchova v oblasti spôsobu triedenia BRKO“

2.2

Nadačné projekty

Projekt „Environmentálna výchova v oblasti spôsobu triedenia BRKO“
S podporou Environmentálneho fondu sme realizovali projekt s názvom „Environmentálna
výchova v oblasti spôsobu triedenia BRKO“ v období od júla do októbra 2020. Žiaľ, pôvodne
naplánovaný projekt sme nemohli plne realizovať v dôsledku pandémie. V rámci projektu sme
vzdelávali prostredníctvom propagačných materiálov, sériou seminárov a workshopov
a prednášok na ZŠ deti a mládež, ako triediť a zhodnotiť biologicky rozložiteľný komunálny
odpad. V rámci projektu sa mala uskutočniť súťaž pre školy, kde by deti a mládež mali možnosť
prostredníctvom súťaže oboznámiť sa s významom a dôležitosťou zberu, triedenia a
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znovuvyužitia BRKO. Nakoľko táto časť projektu bola naplánovaná na november 2020, keď
školy boli v dôsledku pandémie zatvorené, táto časť projektu sa nerealizovala.
V júli a auguste 2020 bola organizovaná séria seminárov a workshopov pre deti a mládež, kde
mali možnosť dozvedieť sa viac o BRKO, ako ho môžeme triediť a následne ako ho vieme
využiť. Počas prednášok deti dostávali drobný propagačný materiál ako pripomienku na
dôležitosť triedenia odpadu v súvislosti s ochranou životného prostredia.
Do projektu sa zapojilo 8 základných škôl a jedna nezisková organizácia, ktorá v rámci svojich
letných táborov pre deti, nám umožnila realizovať naše semináre a workshopy.
Týmto projektom bola hravou a zábavnou formou podporená environmentálna výchova detí
a mládeže.
Nadácia DSA získala od Environmentálneho fondu na podporu realizácie projektu finančné
prostriedky vo výške 22021,00 Eur.
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Projekt „Krajšie Vianoce 2020“
Pred Vianocami 2020 Nadácia spustila projekt na podporu rodín v núdzi. Cieľom bolo spraviť
Vianoce krajšími aj pre deti pochádzajúce z chudobnejších rodín. Nadácia DSA oslovila
starostov obcí a riaditeľov škôl v regióne, aby Nadácii pomohli nájsť rodiny v núdzi s deťmi,
ktorým by sme mohli pomôcť ku krajším Vianociam. Oslovení starostovia a riaditelia odovzdali
Nadácii 13 príbehov detí, ktoré by sa určite potešili pekným darčekom pod Vianočným
stromčekom. Zo všetkých 13 príbehov si zamestnanci spoločnosti Dan-Slovakia Agrar, a.s.
mohli vybrať sedem, ktoré Nadácia DSA podporí. Zamestnanci DSA vybraným rodinám
odovzdali pred Vianocami bohatý balíček plný tradičných vianočných dobrôt a hračiek pre deti
spolu s darčekovou poukážkou na nákup potravín, drogérie alebo elektroniky (tablety pre deti
ako pomoc pri vzdelávaní počas pandémie). Aj spoločnosť DSA prispela k darčekom, a to
dvoma polovičkami prasaťa, ktoré si rodiny mohli prevziať až po uvoľnení pandemických
opatrení začiatkom roka 2021. Nadácia DSA rovnako podporila aj zvyšných 6 rodín v núdzi,
darčekovým košom plným vianočnými dobrotami. Do darovania sa rovnako zapojili aj
zamestnanci spoločnosti DSA, ktorí darovali deťom a rodinám šatstvo, hračky, knižky
a sladkosti.
Na projekt „Krajšie Vianoce 2020“ vyčlenila Nadácia 2040,04 Eur.
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3

Finančné údaje

3.1

Prehľad príspevkov a darcov

Nadácia DSA v roku 2020 získala nasledovné príjmy (výnosy) podľa ich zdroja pôvodu
Zdroj príjmu
Pôvod príjmu
Suma v Eur
Dan-Slovakia Agrar, a.s.
Slovenská republika
36065,98
AGROKORN, s.r.o.
Slovenská republika
361,16
CANTON spol. s r. o.
Slovenská republika
3035,00
Poľnohospodárske družstvo Slovenská republika
3876,55
Kútniky
AGROECO, s.r.o.
Slovenská republika
158,72
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Agricola, spol. s r.o.
Environmentálny fond
3.2

Slovenská republika
Slovenská republika

Prehľad o podporených fyzických a právnických osobách

Obdarovaný
Egyesület
a
ifjúságért
–
združenie
Občianske
Stolnotenisový
Ohrady
Kidzone, n.o.

csallóközi
Občianske
združenie
oddiel

MŠK – Thermál Veľký Meder
Zápasnícky
Meder, o.z.

klub

Veľký

CSEMADOK
Základná
organizácia
FC Čiližská Radvaň

Športový klub FighterBulls
Futbalový klub FK Activ Veľké
Kosihy
TEMPO Topoľníky

Účel použitia daru
Suma v Eur
Realizácia
projektu 200,00
„IMPULSE All in Music
Festival Open Air & Camp“
Realizácia
projektu 200,00
„Milujeme stolný tenis“
Realizácia projektu „Spolu
nám je lepšie“
Realizácia projektu „A sport
megtanít mindenre!“
Realizácia
projektu
„Podporme
športové
talenty“
Realizácia
projektu
„Fakanálforgató“
Realizácia projektu „Podpora
hráčov FC Čiližská Radvaň v
celom súťažnom ročníku
ohľadom
pomôcok
a
občerstvenia po zápasoch“
Realizácia projektu „Šport =
zdravé telo, zdravá duša“
Realizácia projektu „Činnosť
klubu a rozvoj mládeže v obci
Veľké Kosihy“
Realizácia
projektu
„I.
Gyermekolimpia a DSA
segítségével“
Realizácia projektu „Výstava
výpestkov“
Realizácia projektu „Futbal
pre deti“
Podpora detí a mládeže

Slovenský zväz záhradkárov
ZO 7-24 Veľký Meder
Telovýchovná
jednota
Kútniky
Rodiny v núdzi*
*Neuvádzame mená rodín z dôvodu ochrany osobných údajov
3.3

1405,07
22 021,00

17 000,00
2 000,00
2 000,00

500,00
1 000,00

1 000,00
1 000,00

500,00

170,00
588,00
2040,04

Prehľad darcov, ktorých hodnota daru presiahla 331 Eur

Dan-Slovakia Agrar, a.s.
AGROKORN, s.r.o.
Agricola, spol. s r.o.
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CANTON spol. s r. o.
Poľnohospodárske družstvo Kútniky
Environmentálny fond
3.5

Odmena za výkon funkcie správcu

V zmysle nadačnej listiny sú všetky funkcie vykonávané bez nároku na odmenu a v roku 2020
nebola správcovi Nadácie ani žiadnemu členovi správnej rady a revízorovi Nadácie za výkon
príslušnej funkcie skytnutá žiadna finančná odmena.
3.6

Nadačné fondy

Nadácia DSA v roku 2020 nevytvorila žiadny nadačný fond.
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Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov

V roku 2020 neboli vykonané žiadne zmeny v nadačnej listine a ani v zložení orgánov Nadácie.
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Účtovná závierka

Všetky účtovné operácie Nadácie DSA sú zaúčtované v sústave podvojného účtovníctva
vrátane vyhotovenia výkazov ročnej účtovnej závierky. Ročná účtovná závierka bola
vypracovaná k 31.12.2020. Účtovnú závierku Nadácie DSA za rok 2020 schválila správna rada
dňa 10.6.2021.
Účtovnú závierku Nadácie DSA za rok 2019 schválila správna rada dňa 30.4.2020.

Prílohy
Vložiť účtovnú závierku
A správu audítora
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