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Hlavným poslaním nadácie je 
vykonávanie grantovej èinnosti 
a teda podporovanie projektov 
komunít obèanov, ktorí chcú 
vlastnou prácou prispie� 
k pozitívnej zmene v lokalite, 
v ktorej žijú a by� nápomocní 
pri zvyšovaní kvality života nie len 
svojej komunity, ale aj ostatných 
obyvate¾ov regiónu. Nadácia tiež 
zabezpeèuje technickú 
a poradenskú pomoc 

pre obyvate¾ov pri príprave 
projektov a realizuje aj vlastné 
projekty, ktoré sú inšpirované 
potrebami obèanov a slúžia 
verejnému úžitku. Poslaním nadácie  
je pomáha� rieši� problémy 
obèanov  a to nie len v mesteèku 
Ve¾ký Šariš, ale aj obèanov žijúcich 
v regióne VÚC Prešova a Košíc. 
Nadácia  podporuje aktivity 
a projekty v nasledujúcich 
oblastiach:

verejného významu, priama alebo 
nepriama podpora vzdelávacích 
aktivít, pomoc pri zakúpení a vydávaní 
literatúry pre verejný úžitok, 
poradenská èinnos� a napomáhanie 
vytváraniu kontaktov medzi 
organizáciami, mestami 
a spoloèenstvami rovnakého kultúrno-
vzdelávacieho charakteru.

     Šport - podpora neprofesionálneho 
športu, športovania všetkých vekových 
kategórií, podpora 
verejnoprospešných športových 
podujatí, aktivizácia obyvate¾ov v celej 
škále športovo-rekreaènej èinnosti.

     Podpora demokracie a etnicky 
i nábožensky tolerantného 
prostredia -prostredníctvom podpory 
obèianskych aktivít a rozvoja 
obèianskeho povedomia - 
štruktúrovanej obèianskej spoloènosti, 
podpora a rozvoj demokracie 
a tolerancie.
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     Sociálna sféra a zdravotníctvo - 
podpora aktivít zameraných na 
zlepšenie sociálnych podmienok 
a zdravia starých ¾udí, detí, mládeže 
a handicapovaných skupín obèanov, 
podporovanie zdravšieho spôsobu 
životného štýlu obèanov, podpora 
sociálnych aktivít akéhoko¾vek 
zamerania a štruktúry a aktivít, ktoré 
budú napomáha� zlepšovaniu zdravia 
u všetkých vekových kategórií.

     Životné prostredie - skráš¾ovanie 
a zlepšovanie životného prostredia 
na verejných priestranstvách, v lokalite 
sídlisk, školských areálov, parkov 
a pod. Príprava spoloèenských 
podujatí zameraných na životné 
prostredie, realizovanie  konkrétnych 
aktivít súvisiacich so životným 
prostredím a jeho zlepšením.

     Kultúra a vzdelávanie - 
podporovanie „aktívnej kultúry“, 
ako aj dobroèinných kultúrnych 
podujatí, aktivít s verejnoprospešným 
zameraním, ochrana kultúrneho 
dedièstva, pamiatok, zachovávanie 
tradícií, spoloèenské podujatia 

O finanènú podporu sa môže 
uchádza� obèan, skupina obèanov 
alebo iná nezisková organizácia  
pôsobiaca na území mesteèka  
Ve¾ký Šariš, ale aj regiónu VÚC 
Prešova a Košíc. 
O udelení grantu rozhoduje 
správna rada nadácie. 
Komunitná nadácia Ve¾ký Šariš 
nepodporuje aktivity, tvorené 
za úèelom dosiahnutia zisku 
a politicky zamerané aktivity.

Poèas roka 2009 
nedošlo k žiadnej 
zmene èlenov  
Správnej rady 
Komunitnej nadácie 
Ve¾ký Šariš.
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Mgr. Štefánia Lenzová,
správkyòa nadácie

Ing. Štefan Hanigovský,
èlen Správnej rady

Ing. ¼udovít Horanský,
èlen Správnej rady

PhDr. Alica Vojèíková,
èlenka Správnej rady

JUDr. Eva Petránová,
èlenka Správnej rady

Ing. Lucia Bednárová, PhD.,
revízorka

Mária Frièová,
ekonómka

Jozef Feòuš,
èlen Správnej rady

Ján Èerkala,
èestný èlen 
Správnej rady

MVDr. Peter Holakovský,
predseda Správnej rady 

Ing. Jozef Urban,
od 20.10.2008 
èestný èlen 
Správnej rady

Správa nadácie:



Komunitná nadácia Ve¾ký Šariš (ïalej 
nadácia) vznikla 30. septembra 1998. 
Rok 2009 bol pre nadáciu 11 rokom jej 
pôsobenia v regióne ŠARIŠA. Bol to 
však mimoriadne nároèný rok 
po stránke získavania finanèných 
zdrojov pre jej èinnos� a poslanie. 
Svetová ekonomická kríza zasiahla 
podnikate¾ský sektor aj v našom 
regióne, ktorý výrazne znížil svoje 
dotácie pre podporu aktivít 
mimovládnych organizácií. Hlavným 
zdrojom finanèných prostriedkov pre 
našu nadáciu v roku 2009 boli dary  
a 2% dane z príjmu právnických 
a fyzických osôb.

V roku 2009 sa znížila aj možnos� 
získania finanèných zdrojov
na realizáciu vlastných projektov 
a projektov zo zdrojov Európskej únie. 
Procesy schva¾ovania  a vyhodnotenia 
žiadostí o podporenie projektov cez 
FSR sa predlžovali a boli nepružné. 
Aj keï nadácia sa uchádzala 
o podporu viacerých projektov, nebola 
úspešná.

Najväèším negatívnym dopadom 
na èinnos� nadácie v roku 2009 bolo, 
že musela èeli� neoprávnenému útoku 
samosprávy Ve¾kého Šariša, ktorá 
súdnou cestou sa snažila Komunitnú 
nadáciu Ve¾ký Šariš zruši�. Tento 
zámer sa jej nepodaril. Rozhodnutie 
Okresného súdu v Prešove potvrdilo 
opodstatnenos� existencie Komunitnej 
nadácie Ve¾ký Šariš v súlade 
s Nadaènou listinou nadácie a platnou 
legislatívou.

Vlastné projekty nadácie
V roku 2009 nadácia nerealizovala 
žiadne vlastné projekty. Žiados� 
na podporu vlastného projektu 
podaná na FSR nebola 
podporená. FSR nám uhradilo len 
ich podlžnos� za už zrealizovaný 
projekt v roku 2005 rekvalifikácie 
mužov.

FOND OBÈIANSKEJ 
VO¼BY PIVOVARU ŠARIŠ

Najväèším donorom Komunitnej 
nadácie v roku 2009 boli Pivovary 
Topvar, a.s., ktoré prispeli do Fondu 
Obèianskej vo¾by Pivovaru Šariš 
na realizáciu 6. roèníka charitatívneho 
projektu Obèianskej vo¾by. 
Jeho hlavným cie¾om je podpora 
projektov zameraných na zlepšenie 
zdravotnej starostlivosti 
a sociálnych služieb, kultúrneho 
a spolo-èenského života, vzdelávania, 
športu a ochrany životného prostredia 
v šarišskom regióne. Charitatívny 
program Obèianska vo¾ba Pivovaru 
Šariš je špecifický tým, že o ví�azných 
projektoch rozhodujú vo verejnom 
hlasovaní samotní obyvatelia, ktorí 
im mohli svoju podporu vyjadri� 
prostredníctvom hlasovacích kupónov 
uverejnených v špeciálnej prílohe 
denníka Prešovský Korzár.

Pri tomto grantovom kole naša 
nadácia zabezpeèovala technickú
 a poradenskú pomoc žiadate¾om 
o podporu ich projektov a celkové 
manažovanie celého procesu 
prerozdelenia finanèných zdrojov
 v rámci výzvy 6. roèníka Obèianskej 
vo¾by Pivovaru Šariš.

Do Obèianskej vo¾by Pivovaru Šariš 
sa v roku 2009 zapojilo 28 
mimovládnych organizácií. 
Do finále a teda verejného hlasovania 
postúpilo 12 zaujímavých projektov.  
Obèania vo verejnom hlasovaní udelili 
jednotlivým projektom rekordných 
takmer devä� tisíc hlasov, èo je 
dôkazom toho, že im osud ich regiónu 
nie je ¾ahostajný. 
Oficiálne odobrenie výsledkov 
a schválenie grantov jednotlivým 
projektov realizovala v súlade 
so zákonom Správna rada Komunitnej 
nadácie Ve¾ký Šariš.

Z Fondu Obèianskej vo¾by Pivovaru 
Šariš boli v roku 2009 podporené 
nasledujúce projekty:

Projekty podporené z Fondu 
Obèianskej vo¾by Pivovaru 
Šariš v roku 2009:

V kategórii ZDRAVOTNÉ 
A SOCIÁLNE SLUŽBY:

V kategórii ŠPORT:

V kategórii EKOLÓGIA:

V kategórii KULTÚRA  
jednorázová a pravidelná èinnos�:

Celková rozdelená èiastka: 
16 320 EUR 

1. Obèianske združenie 
na pomoc ¾uïom s mentálnym 
postihnutím vo Vranove nad 
Top¾ou Názov projektu: Aj my sme 
tu - spoloèná budúcnos� - rozvoj  
zruèností hendikepovanej mládeže
Výška získaného grantu: 4 110 EUR
2. Neziskový fond Svetielko pomoci
Názov projektu: Opä� v prírode 
- spoloèenské aktivity pre deti 
s onkologickým onemocnením
Výška získaného grantu: 4 740 EUR

1.Obèianske združenie: Športový 
klub nepoèujúcich detí
Názov projektu: XVIII. roèník 
medzinárodného halového   
futbalového turnaja pre nepo-
èujúcich žiakov do 16 rokov
Výška získaného grantu: 3 000 EUR

1. Nezisková organizácia  BEZ 
BARIÉR   
Názov projektu: Hlinená krása 
v radosti
Výška získaného grantu: 2 210 EUR

1. Obèianske združenie: Divadlo 
PORTÁL   
Názov projektu:  VAU - Výchova 
akèných umelcov - práca s 
mládežou v oblasti ochotníckeho 
divadla   
Výška získaného grantu: 2 260 EUR 
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Obèianske združenie Divadlo PORTÁL                                  
Obèianske združenie na pomoc ¾uïom 
s mentálnym postihnutím vo Vranove nad Top¾ou
Nezisková organizácia Bez bariér
Obèianske združenie 
Športový klub nepoèujúcich detí
Neziskový fond Svetielko pomoci

VAU-Výchova akèných umelcov                          
Aj my sme tu - spoloèná budúcnos�

Hlinená krása v radosti
XVIII. roèník medzinárodného halového 
futbalového turnaja pre nepoèujúcich žiakov
Opä� v prírode                                                                 

2 260 EUR
4 110 EUR

2 210 EUR
3 000 EUR

4 740 EUR

Žiadate¾                                                                        Názov projektu                                              Suma

Projekt: Hlinená 
krása v radosti 
Neziskovej 
organizácie Bez 
bariér.

Aktivity 
v projekte 
Neziskového 
fondu 
Svetielko 
pomoci.
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Plán  Skutoènos� v EUR
P R Í J M Y  
Prijaté prísp.od iných organizácií 37 508,80        1 618,22
Nadácia OSF   3 319,39      
Fond sociálneho rozvoja: Zlepšenie zamestnanosti 33 193,59      
                                      :  FSR-01-muži      995,82        1 618,22
Použitie fondov v príjmovej èasti rozpoètu 31 633,81    21 975,73
Fond - Obèianská vo¾ba Pivovaru Šariš 22 007,57    21 975,73
Fond - Klub darcov - detské dopravné ihriska   1 327,76    
Fond - ¼udia a parky   1 659,70    
Fond - Moje mesto   6 638,78    
Iné 16 652,20    11 867,62
Úroky z úètov        66,39         382,94
Výnosy z finanèného majetku   1 427,34      1 160,64
Iné príjmy   3 983,27           93,20
Dary   1 892,05      4 765,55
2% zo zaplatenej dane   3 319,39      1 493,17
Príspevok na prevádzku -Pivovary Topvar   1 991,64    
Príjem z výnosov budúcich období na odpis - nábrežie   3 972,12      3 972,12

Prijmy na tvorbu fondov 42 820,16    16 597,00
Obèianská vo¾ba Pivovaru Šariš 33 193,92    16 597,00
 Klub darcov - detské dopravné ihriska   1 327,76    
 ¼udia a parky   1 659,70    
 Moje mesto   6 638,78    
V Ý D A V K Y
I. Na regranting z použitia fondov a 2% 33 293,51    21 975,73
Obèianská vo¾ba Pivovaru Šariš 22 007,57    21 975,73
 Klub darcov - detské dopravné ihriska   1 327,76    
 ¼udia a parky   1 659,70    
 Moje mesto   6 638,78    
Z 2% na projekty   1 659,70    
II. Na vlastné projekty 37 508,70      1 618,22
Nadácia OSF   3 319,39    
Fond sociálneho rozvoja: Zlepšenie zamestnanosti 33 193,59    
                                      :  FSR-01-muži      995,72      1 618,22
III. Prevádzkové náklady 14 992,60    12 354,42
50101 - spotreba kanceláskych potrieb      165,97           90,13
50102 - nákup drobných predmetov a softweru      165,97         213,15
50103 - nákup kníh a odb. literatúry        66,39           17,73
50104 - ostatný materiál (èistiace a hyg. poteby)        99,58           80,28
502 - Spotrba energie      663,88    
503 - Spotreba plynu, vody      663,88    
511- Oprava a udržba      265,55           38,08
512 - cestovné      165,97           90,36
513 - náklady na reprezentáciu      132,78           86,88
51801- náklady na tel.,fax, internet   1 161,79      1 185,52
51802 - Nájomné   1 161,79      1 120,00
51803 - tlaè propag.-metod. materiálov (výr. správa)      232,36         211,82
51805 - náklady na školenie a konferencie      165,97           47,00
51806- nákup a údržba softweru      165,97           47,14
51807 - poštovné        99,58           31,17
51808 - ostatné služby      331,94         840,96
51809 - Služby auditu      663,88         654,50
52101 - mzda (správca, ekonón)   3 651,33      3 053,88
52103 - mzda koordinátorov        66,39    
52104 - OOV (údržba www stránky)      331,94    
524 - zákonné sociálne poistenie        66,39           31,70
538 - ostatné dane a poplatky        33,19           32,21
53801 - daò z úrokov vybratá zrážkou        33,19         294,13
53802 - poplatky bankám        32,78         215,66
551 - odpisy -nábrežie   3 972,12      3 972,12
591- Daò z príjmov      331,94    

Hospodársky výsledok     -486,80

Príjmy celkom: 85 794,81    35 461,57

Výdavky celkom 85 794,81    35 948,37

Vyhodnotenie plánu príjmov a výdavkov k 31.12.2009 Preh¾ad zaväzkov a poh¾adávok
 výdavkov a výnosov budúcich období, imania a fondov nadácie
k 31.12.2009         EUR 

Poh¾adávky      292,74
Záväzky      280,06
Výnosy budúcich období-odpisy nábrežie   7 614,42
Vlastné imanie 39 832,70
Trvalé porasty - úprava nábrežia 23 833,23
Úèelové fondy nadácie 18 632,41
Drobný majetok na podsúvahových úètoch 18 498,36
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KOMUNITNÚ NADÁCIU 
VE¼KÝ ŠARIŠ V ROKU 
2009 FINANÈNE 
PODPORILI:

Právnické osoby:

Fyzické osoby:

Pivovary Topvar, a.s.
FECUPRAL s.r.o.
Egym Slovensko s.r.o

MUDr. Kvokaèková
Ing. Liberková
Ing. Pereèinská
Mgr. Lenzová
Ing. Sárossy NAŠE ZÁMERY 

DO BUDÚCNOSTI:
Rozvoj firemnej filantrópie
 
Veríme, že sa nám bude dari� 
združova� ïalšie finanèné zdroje od 
úspešných firiem a podnikate¾ov na 
podporu zaujímavých projektov, ktoré 
prispejú k ïalšiemu rozvoju regiónu, 
ale aj na podporu charitatívnych 
potrieb ¾udí v núdzi.

Komunitná nadácia 
Ve¾ký Šariš úprimne 
ïakujeme za dôveru, 
finanènú podporu, 
ale aj ïalšie formy 
podpory a poskytnutia 
konkrétnej pomoci 
pri aktivitách v roku 
2009.

Obèianske 
združenie na 
pomoc ¾uïom 
s mentálnym 
postihnutím vo 
Vranove nad 
Top¾ou.


