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Hlavným poslaním Komunitnej 
nadácie Ve¾ký Šariš, ktorá bola 
založená v septembri 1998 je 
vykonávanie grantovej èinnosti 
a teda podporovanie projektov 
komunít obèanov, ktorí chcú 
vlastnou prácou prispie� 
k pozitívnej zmene v svojom okolí, 
èi regióne. 

Nadácia realizuje aj vlastné 
projekty, ktoré sú inšpirované 

potrebami obèanov a slúžia 
verejnému úžitku a prispieva 
v rámci regrantingu na projekty 
zo získaných 2% dane z príjmu. 
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  projekty v nasledujúcich 
oblastiach:

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.

S
p

á
v

r
d

r
n

a
 

a
a

P
o
sl

a
n

ie
 a

 è
in

n
o
s�

     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 verejného 

O finanènú podporu sa môže 
uchádza� obèan, skupina obèanov 
alebo iná nezisková organizácia  
pôsobiaca na území mesteèka  
Ve¾ký Šariš, a v regióne 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. 43

Mgr. Štefánia Lenzová,
správkyòa nadácie

Ing. Štefan Hanigovský,
èlen Správnej rady

Ing. ¼udovít Horanský,
èlen Správnej rady

Mgr. Monika Gombošová, 
èlenka Správnej rady od 10.12.2010  
za PhDr. Alicu Vojèíkovu, ktorej èlenstvo 
bolo ukonèené 19.10.2010 úmrtím.

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,
èestný èlen 
Správnej rady

Správa nadácie:



FOND OBÈIANSKEJ 
VO¼BY PIVOVARU ŠARIŠ

Najväèším donorom Komunitnej 
nadácie v roku 2010 boli Pivovary 
Topvar, a.s., ktoré prispeli do Fondu 
Obèianskej vo¾by Pivovaru Šariš 
na realizáciu 7. roèníka 
charitatívneho projektu Obèianskej 
vo¾by.

Mimovládne organizácie 
na východnom Slovensku mali opä� 
šancu získa� prostriedky na realizáciu 
zaujímavých projektov, ktoré tvorivým 
spôsobom prispievajú k zvýšeniu 
životnej úrovne obyvate¾ov v oblasti 
zdravotnej starostlivosti a sociálnych 
služieb, k rozvoju športových aktivít, 
k skvalitneniu kultúrneho 
a spoloèenského života, vzdelávania 
alebo životného prostredia. 

Od 1. júla do 24. septembra 2011  
vïaka finanènej podpore Pivovaru 
Topvar, a.s., bola vyhlásená výzva 
7. roèníka programu Obèianska vo¾ba 
Pivovaru Šariš. Cie¾om grantového 
programu bola podpora projektov 
mimovládnych organizácií z okresov 
Prešov, Sabinov a Vranov nad Top¾ou. 
Pri posudzovaní projektov 
sa zoh¾adòovala okrem jasne 
formulovanej témy projektu, jeho cie¾a 
a súladu so zameraním programu 
aj jeho originalita a dlhodobejšia 
udržate¾nos�. 

Tento program 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.

Prihlásené projekty najprv 
posudzovala Rada reprezentantov. 
Vybrané projekty následne postúpili 
do verejného hlasovania. Každý obèan 
mal právo da� svoj hlas projektu, ktorý 
pod¾a neho najlepšie odráža potreby 
v regióne. 

Do Obèianskej vo¾by Pivovaru Šariš 
sa v roku 2010 zapojilo 25 
mimovládnych organizácií. 
Do finále a teda verejného 
hlasovania postúpilo 11 
zaujímavých projektov 
a podporených po hlasovaní 
verejnosti, bolo 8 projektov.  

Z Fondu Obèianskej vo¾by 
Pivovaru Šariš boli v roku 2010 
podporené nasledujúce projekty:

Obèianske združenie: 
Nový film
Názov projektu: 
Šanca pre filmárske talenty Šariša
Výška získaného grantu: 1 771 EUR
 

Obèianske združenie:  
Obèiansky klub Ve¾ký Šariš
Názov projektu: 
Èapované múdrosti 
so Šarišskými Gava¾irami
Výška získaného grantu: 2 506 EUR

Obèianske združenie: 
Športový klub ESOFIA Prešov
Názov projektu: 
Výstavba zóny pre bikrosárov 
v športovom areáli ESOFIA
Výška získaného grantu: 1 550 EUR

Obèianske združenie: 
Olympijský klub regiónu Prešov
Názov projektu: 
Plážová hádzaná 2011
Výška získaného grantu: 2 030 EUR

Obèianske združenie: 
Stará škola Kanaš
Názov projektu: 
Športové ihrisko pre všetkých
Výška získaného grantu: 3 486 EUR

Obèianske združenie: 
Slovenský kosecký spolok
Názov projektu: 
Kosci Slovenska v  nár. prírod. 
rezervácii zachraòujú ïatelinu 
šarišskú a ostatné vzácne rastliny
Výška získaného grantu: 2 096 EUR

Obèianske združenie:  
Živá Zem
Názov projektu: 
ŠARIŠSKÁ EKOLÓGIA
Výška získaného grantu: 1 072 EUR

Nezisková organizácia:  
WYFALU - nová Dedina
Názov projektu: 
Detský park pri ¼utinke 
v Peèovskej Novej Vsi
Výška získaného grantu: 1 750 EUR

V kategórii VZDELÁVANIE:

V kategórii  KULTÚRA a 
spoloèenský život:

V kategórii ŠPORT:

V kategórii EKOLÓGIA:

Celková rozdelená èiastka: 
16 261  EUR  
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Vyhodnotenie 
ví�azných 
projektov 

v rámci 
programu 
7.roèníka 

Obèianskej 
vo¾by Pivovaru 
Šariš za úèasti 

èlenov Rady 
reprezentanto
v a zástupcov 

jednotlivých 
organizácií, 

ktorých 
projekty boli 
podporené.

Èapované 
múdrosti.

Kosci Slovenska.



Ekológia od prameòa

Región Šariša je lokalitou nádhernej 
prírody s bohatou faunou a flórou, 
s množstvom minerálnych prameòov 
a studnièiek. Považovali sme 
za dôležité, upozorni� verejnos� 
na tieto hodnoty a vyvola� záujem 
a pocit zodpovednosti za ich ochranu  
pre ïalšie generácie.

Zámerom nášho projektu, ktorý 
podporila Nadácia EKOPOLIS bolo:

     Spracovanie analýzy stavu 
studnièiek, minerálnych prameòov 
v mikroregióne  ŠARIŠA, pozdåž toku 
rieky Torysy a to od Prešova, cez 
Ve¾ký Šariš, Orkucany,  Peèovská 
Nová Ves, Jakubova Vô¾a, Rožkovany, 
Lipany, Krivany, Torysa až po Tichý 
Potok.

     Spracovanie návrhu údržby 
a ich ošetrenia a realizovanie týchto 
prác v spolupráci s miestnymi 
samosprávami  a dobrovo¾níkmi. 

     Zhotovenie a osadenie prístreškov 
nad pramene pod¾a potreby a oprava 
už existujúcich a poškodených 
prístreškov.

8

Zabezpeèenie 
chemického 

a mikro- 
biologického 

overenia kvality 
vôd jednotlivých 

studnièiek 
a prameòov 

Regionálnym 
ústavom 

verejného 
zdravotníctva 

v Prešove. 
Oznaèenie 

výsledku 
na  tabu¾kách 

pri prameòoch.

Spracovanie 
kvalitnej 

fotografickej 
a textovej 

dokumentácie 
stavu 

existujúcich 
studnièiek 

v rámci 
monitorovaného 

mikroregiónu. 

Zmapovanie 
a zhotovenie 

grafického 
mapového 

výstupu 
jednotlivých 

prameòov. 

Zabezpeèenie 
a osadenie 

informaèných 
smeroviek 

k jednotlivým 
prameòom pitnej 

a minerálnej 
vody.

V období 
nepriaznivého 
poèasia sme 
usporiadali 
v mestách Lipany 
a Prešov  
týždenné cykly 
prednášok 
s výstavou pre 
stredoškolskú 
mládež k 
problematike 
nášho projektu, 
ochrane vôd, 
studnièiek 
a prameòov 
a životného 
prostredia 
v regióne, 
v ktorom žijú. 
Podujatia sa 
stretli s ve¾kým 
záujmom. 

Súèas�ou 
projektu bolo aj 
vydanie 
informaènej 
publikácie 
k danej 
problematike 
a propagaèných 
skladaèiek pre 
verejnos�, ktoré 
budú slúži� 
rozvoju 
cykloturistiky 
v mikroregióne.

Touto cestou 
chceme 
poïakova� 
Správnej rade 
Nadácie 
EKOPOLIS 
a spoloènosti 
Slovnaft 
za podporu 
nášho projektu 
v rámci programu 
ZELENÉ OÁZY.

V
a

r
 n

a
á
ci

l
st

n
é
 p

o
je

k
ty

d
e

V
la

st
n

é
 p

ro
je

k
ty

 n
a
d

á
ci

e

7



Projekt  ŠANCA 

Projekt Šanca je podporený Nadáciou 
otvorenej spoloènosti  Open Society 
Foundation. Jeho zámerom 
je zmiernenie dopadu ekonomickej 
krízy u žien na vidieku v mikroregióne 
ŠARIŠA. 

Komunitná nadácia Ve¾ký Šariš zaèala 
realizova� projekt ŠANCA, ktorý bol 
podporený Nadáciou otvorenej 
spoloènosti  Open Society Foundation 
v decembri 2010. 
Hlavnou aktivitou projektu je realizácia 
220 hodinového Kurzu opatrovania, 
pomocou ktorého získajú ženy 
doplòujúcim odborným vzdelaním 
väèšiu šancu zaèa� novú kariéru 
na domácom, èi európskom trhu 
práce.

Ekonomická kríza, ktorá výrazne 
zasiahla región ŠARIŠA, spôsobuje 
mimoriadny nárast nezamestnaných. 
V regióne zaniklo ve¾a firiem, v ktorých 
tieto ženy boli zamestnané. 
Vycestovanie za prácou do zahranièia 
spôsobuje mnoho negatívnych 
dopadov na ich rodiny, výchovu detí 
a celkovú súdržnos� rodín.  Narastá 
poèet rozvodov a neúplných rodín, 
èo prináša disharmóniu vo výchove 
detí.
 
Medzi sociálne ohrozené skupiny 
patria ženy na vidieku, ktoré tvoria 
sociálne znevýhodnenú skupinu 
s malou príležitos�ou získa� 
zamestnanie.

Projekty podporené 
z 2% dane z príjmu 
fyzických a právnických 
osôb: 

Obèianske združenie:  
OK Ve¾ký Šariš
Názov projektu: 
Ket mi prišla kartka narukovac 
- vystúpenie folklórneho súboru 
SARIŠSKÉ GAVALIRE
Výška grantu: 50 EUR

Obèianske združenie:  
PER SPEKTRUM v Prešove
Názov projektu: 
DOTYK MESTA 
- podpora na inštaláciu výstavy
Výška grantu: 362,36 EUR 

Projekt ŠANCA je zameraný na ženy 
v mikroregióne ŠARIŠA, konkrétne 
na ženy z obcí: Malý Šariš, Šarišské 
Micha¾any, Gregorovce, Medzany, 
Teròa a mesteèka Ve¾ký Šariš, chce 
prispie� k zmierneniu ich sociálnej 
vylúèenosti.

Dominantným zámerom nášho 
projektu je ponúknu� možnos� ženám 
s rodinnými povinnos�ami uplatni� sa 
na trhu práce  v mieste bydliska a tak 
zvýši� zamestnanos� žien na vidieku 
v oblasti opatrovania starých 
a hendikepovaných osôb

Ïalším zámerom projektu 
je zabezpeèi� dostatok odborne 
vyškolených opatrovateliek 
v mikroregióne pre miestne 
samosprávy, ktoré budú môc� v súlade 
s platným zákonom,  plynule 
zabezpeèova� kvalitnú opatrovate¾skú 
službu pre obèanov v svojich obciach 
a mesteèkách.

Projekt  bude ukonèený v júni 2011.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR udelilo akreditáciu 
Komunitnej nadácii Ve¾ký Šariš 
na realizáciu takýchto vzdelávacích 
aktivít, ktorými chce nadácia prispie� 
k zmieròovaniu negatívnych dopadov 
ekonomickej krízy na zamestnanos� 
v regióne ŠARIŠA. 
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Školenie 
budúcich 

opatrovateliek. 
Projekt PER 
SPEKTRUM.  

Šarišské 
Gava¾íre: Ket mi 
prišla kartka 
narukovac.
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Plán v EUR Úprava plánu Skutoènos� 
P R Í J M Y

Prijaté prísp.od iných organizácií     46 260,00             4 500,00              5 218,66      
Fond sociálneho rozvoja/FSR/: Zamestnanos�     67 000,00      
FSR: Vybudovanie systému opatr.služieb     46 260,00      
Nadácia EKOPOLIS        3 500,00               3 500,00      
Karpatská nadácia       3 300,00      
Nadácia Orange       2 500,00
Fond GSK        1 000,00          1 000,00
Nadácia NOS OSF-Projekt ŠANCA             718,66

Použitie fondov v príjmovej èasti rozpoètu      18 597,00          16 320,00            16 320,00    
Fond - Obèianská vo¾ba Pivovaru Šariš      16 597,00          16 320,00            16 320,00    
Fond - Klub darcov - detské dopravné ihriska        2 000,00    

Iné      12 894,00          10 830,00              9 935,06    
Úroky z úètov             70,00                 20,00                   15,66    
Výnosy z finanèného majetku        1 500,00            1 035,00              1 035,00    
Iné príjmy           100,00               880,00                 880,08    
Dary        3 000,00            2 675,00              1 787,00    
2% zo zaplatenej dane 2009         1 151,00              1 150,65    
2% zo zaplatenej dane 2010        3 000,00               815,00                 814,55    
Príspevok na prevádzku -Pivovary Topvar        1 650,00               280,00                 280,00    
Príjem z výnosov budúcich období na odpis - nábrežie        3 974,00            3 974,00              3 972,12    

Príjmy celkom: 77 751,00       31 650,00            31 473,72    

Prijmy na tvorbu fondov      20 000,00          16 597,00            16 597,00    
Obèianská vo¾ba Pivovaru Šariš      20 000,00          16 597,00            16 597,00    
 Moje mesto           300,00    

V Ý D A V K Y

I. Na regranting z použitia fondov a 2%      20 597,00       17 705,00            17 475,79    
Obèianská vo¾ba Pivovaru Šariš      16 597,00          16 320,00            16 320,00    
 Klub darcov - detské dopravné ihriska        2 000,00    

Z 2% na projekty: OZ PEK SPEKTRUM        2 000,00               363,00                 362,36    
                           : EKOPOLIS            165,00                 647,56    
                           :Obèianska vo¾ba Pivovaru Šariš            807,00                   95,87    
                           :Obèianské združenie OK V. Šariš              50,00                   50,00   
 
II. Na vlastné projekty      46 260,00         4 500,00              5 220,63    
Projekt EKOPOLIS         3 500,00              3 500,82    
Fond sociálneho rozvoja:Vybudovanie systému opatr.služieb       46 260,00 
Fond GSK         1 000,00              1 001,15    
Nadácia NOS OSF-Projekt ŠANCA              718,66 
   
III. Prevádzkové náklady      10 894,00         9 445,00              9 683,57    
50101 - spotreba kanceláskych potrieb             10,00                 72,00                   73,07    
50102 - nákup drobných predmetov a softweru             10,00               620,00                 619,17    
50103 - nákup kníh a odb. literatúry             10,00                 18,00                   17,73    
50104 - ostatný materiál (èistiace a hyg. poteby)             10,00                 60,00                   59,36    
502 - Spotrba energie             80,00                      -      
503 - Spotreba plynu, vody             80,00                      -      
511- Oprava a udržba             80,00                      -      
512 - cestovné             50,00               110,00                 111,86    
513 - náklady na reprezentáciu           100,00               110,00                 170,02    
51801- náklady na tel.,fax, internet           500,00               650,00                 726,71    
51802 - Nájomné           280,00               560,00                 747,00    
51803 - tlaè propag.-metod. materiálov (výr. správa)           220,00                 70,00                   70,00    
51805 - náklady na školenie a konferencie             50,00                 50,00                   50,00    
51806- nákup a údržba softweru             50,00               140,00                 140,00    
51807 - poštovné             50,00                 33,00                   34,80    
51808 - ostatné služby           300,00               720,00                 687,63    

51809 - Služby auditu           600,00               420,00                 420,00    
52101 - mzda (správca, ekonón)        3 500,00               350,00                 350,00    
52105 - Mzdové náklady             50,00            1 098,00              1 097,50    
52104 - OOV (údržba WWW stránky)           300,00                      -      
524 - zákonné sociálne poistenie             60,00                 12,00                   12,10    
538 - ostatné dane a poplatky             35,00                 10,00                   10,00    
53801 - daò z úrokov vybratá zrážkou             35,00                      -      
53802 - poplatky bankám           150,00               120,00                 114,99    
551 - odpisy -nábrežie        3 974,00            3 972,00              3 972,12    
591- Daò z príjmov           310,00               250,00                 199,51 
   
Výdavky celkom 77 751,00       31 650,00            32 379,99 
   
Hospodársky výsledok             -906,27

Vyhodnotenie plánu príjmov a výdavkov k 31.12.2010

Preh¾ad zaväzkov a poh¾adávok,  výdavkov a výnosov budúcich období, 
imania a fondov nadácie k 31.12.2010

                     EUR 

Záväzky                   740,70
dodávatelia: Rim.-kat. cirkev FÚ V. Šariš   nájom za IV.štvr�rok.                    280,00
                             Mgr. Štefánia Lenzová  Faktúra za 12/2010                      400,00
zamestnanci: Mária Frièová  mzda za 12/2010                                                48,60
Sociálna pois�ovòa poistné za 12/2010                                                              0,70
Daò zo mzdy za 12/2010                                                                                   11,40

Výnosy budúcich období:                 3.642,30
Výnosy bud.období -odpisy  nábrežie                                                          3.642,30

Príjmy budúcich období:                                                                           5.264,84
Príjmy budúcich období -projekt ŠANCA NOS-OSF                                    5.264,84

Vlastné imanie:               39.832,70
nadaèné imanie registrované                                                                     39.832,70                         
Úèelové fondy nadácie:                                                                            18.629,11

41201 - Fond - Obèianská vo¾ba                                                                16.605,09
41202 - Fond - Klub darcov                                                                          2.024,02

Strata z minulých rokov:                                                                          -3.321,97

Drobný majetok  v úètovníctve na podsúvahových úètoch                 15.085,40

Hospodársky výsledok za rok 2010                                                            -906,27                                       
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KOMUNITNÚ NADÁCIU 
VE¼KÝ ŠARIŠ V ROKU 
2010 FINANÈNE 
PODPORILI:

Právnické osoby:

Fyzické osoby:

Pivovary Topvar, a.s.
NOS  OSF
OZ Barlièka
Fecupral s.r.o.
Nadácia Ekopolis
FOND GSK

Ing. Štefan Hanigovský
MUDr. Anna Kvokaèková
Ing. Norbert Lenz
Ing. Ladislav Balara
Mgr.Art. ¼ubomír Purdeš
Mgr. Štefánia Lenzová

Komunitná nadácia 
Ve¾ký Šariš úprimne 
ïakujeme za dôveru, 
finanènú podporu, 
ale aj ïalšie formy 
podpory a poskytnutia 
konkrétnej pomoci 
pri aktivitách v roku 
2010.
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