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V súlade s Nadaènou listinou je 
hlavným poslaním Komunitnej 
nadácie Ve¾ký Šariš, ktorá bola 
založená v septembri 1998  
vykonávanie grantovej èinnosti. 

Nadácia 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  projekty 
v nasledujúcich oblastiach:

V roku 2011 nedošlo k žiadnej zmene 
v èlenstve Správnej rady nadácie. 
Jej zloženie bolo nasledujúce:

Zasadanie Správnej 
rady Komunitnej 
nadácie Ve¾ký Šariš 
v roku 2011 boli 
v nasledujúcich 
termínoch: 
28.1.,1.4.,27.5.,24.6.,
7.9.,3.10.,11.11. 
a 12.12.2011.

významu, priama alebo nepriam
a 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. Podpora 
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 udelení grantu rozhoduje 
správna rada nadácie. 
Komunitná nadácia Ve¾ký Šariš 
nepodporuje aktivity, tvorené 
za úèelom dosiahnutia zisku 
a politicky zamerané aktivity.
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Mgr. Štefánia Lenzová,
správkyòa nadácie

Ing. Štefan Hanigovský,
èlen Správnej rady

Ing. ¼udovít Horanský,
èlen Správnej rady

Mgr. Monika Gombošová, 
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,
èestný èlen 
Správnej rady

Správa nadácie:

Správna rada 
pri rokovaní 
za úèasti 
Generálnej 
konzulky 
Ukrajiny.



FOND OBÈIANSKEJ 
VO¼BY PIVOVARU ŠARIŠ

Najväèším donorom Komunitnej 
nadácie v roku 2011 boli Pivovary 
Topvar, a.s., ktoré prispeli do Fondu 
Obèianskej vo¾by Pivovaru Šariš 
na realizáciu 8. roèníka 
charitatívneho projektu Obèianskej 
vo¾by, ktorého poslaním je podpori� 
mimovládne organizácie na 
východnom Slovensku.

Zaujímavé projekty, ktoré prispejú 
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 mali šancu získa� finanèné 
zdroje na ich realizáciu. 
Výzva 8. roèníka programu Obèianska 
vo¾ba Pivovaru Šariš trvala od 1. júla 
do 23. septembra 2011 pre MVO 
z okresov Prešov, Sabinov, Vranov 
nad Top¾ou a Bardejov. 

Rada reprezentantov pri Komunitnej 
nadácii Ve¾ký Šariš posudzovala 
prihlásené projekty v prvom kroku. 
Okrem jasne formulovanej témy 
projektu, cie¾a a súladu so zameraním 
programu  hodnotila aj dlhodobá 
perspektíva a udržate¾nos� projektu. 
V rámci výzvy 8.roèníka Obèianskej 

vo¾by Pivovaru Šariš sa pri posu-
dzovaní projektov zoh¾adòovalo, 
ako projekt prispeje, èi rieši 
energetickú úspornos�, separáciu 
a znižovanie odpadov, šetrenie 
s pitnou vodou a ochranu prameòov 
a studnièiek v regióne ŠARIŠA, 
ktorý je mimoriadne bohatý na kvalitnú 
pitnú vodu. 

Do Obèianskej vo¾by Pivovaru Šariš 
sa v roku 2011 zapojilo 23 
mimovládnych organizácií. Rada 
reprezentantov z doruèených 
projektov do obèianskeho 
hlasovania posunula 11. 
Aby špecifiènos� uvedeného 
projektu poznala širšia verejnos� 
Slovenska, v tomto roku finálovú 
jedenástku projektov predstavil 
verejnosti èasopis Slovenka 
a STAR. Prostredníctvom kupónov 
v týchto èasopisoch mohli obèania  
podpori� tie projekty, ktoré 
považujú za zmysluplné.

Z Fondu Obèianskej vo¾by 
Pivovaru Šariš boli v roku 2011 
podporené nasledujúce projekty:

Nezisková organizácia: Bez bariér
Názov projektu: "Dedo Gusto, 
tak už skús to"
Výška získaného grantu: 1 700 EUR

Obèianske združenie: Francesco - 
regionálne autistické centrum
Názov projektu: Canisterapia 
pre deti s autizmom
Výška získaného grantu: 3 000 EUR
 

Obèianske združenie:  Obèianske 
združenie DE�OM ŠARIŠA
Názov projektu: HORE, HORE 
PASTUŠKOVE
Výška získaného grantu: 3 000 EUR

Obèianske združenie:  VETERÁN
Názov projektu: Šarišský okruh 
veteránov
Výška získaného grantu: 1000 EUR

Obèianske združenie: Športový 
klub nepoèujúcich detí
Názov projektu: XX. Roè. Medzinár. 
halového futbalového turnaja 
nepoèujúcich žiakov do 16.rokov
Výška získaného grantu: 1 000 EUR

V kategórii VZDELÁVANIE:

V kategórii ZDRAVOTNÁ 
STAROSTLIVOS� A SOCIÁLNE 
SLUŽBY:

V kategórii  KULTÚRA 
a spoloèenský život:

V kategórii ŠPORT:

Obèianske združenie: Olympijský 
klub regiónu Prešov
Názov projektu: Plážová hádzaná 
2012
Výška získaného grantu: 2 000 EUR

Nezisková organizácia: Pro Enviro
Názov projektu: Detské ihrisko 
Luèina
Výška získaného grantu: 1 394 EUR

Obèianske združenie: Živá Zem
Názov projektu: H¾adá sa pitná 
voda
Výška získaného grantu: 3 000 EUR

Obèianske združenie: Barlièka 
Názov projektu: "Relaxaèná zóna 
pre všetkých"
Výška získaného grantu: 2 500 EUR

Obèianske združenie: Santiago 
Názov projektu: Záchrana 
historickej zelene v centre mesta 
Ve¾ký Šariš
Výška získaného grantu:  1 000 EUR

V kategórii DETSKÉ IHRISKÁ:

V kategórii EKOLÓGIA:

Celková rozdelená èiastka: 
19 594 EUR   
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Stretnutie 
zástupcov 

organizácií, 
ktorých 

projekty získali 
grant s èlenmi 

Rady 
reprezen-

tantov 
a zástupcami 

médií - 
8.roèník 

Obèianskej 
vo¾by Pivovaru 

ŠARIŠ.

Vyhodnotenie
8.roèníka 
Obèianskej 
vo¾by Pivovaru 
ŠARIŠ.
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Ekonomická kríza, ktorá výrazne 
zasiahla región ŠARIŠA, spôsobuje 
mimoriadny nárast nezamestnaných. 
Medzi sociálne ohrozené skupiny 
patria ženy na vidieku, ktoré tvoria 
sociálne znevýhodnenú skupinu 
s malou príležitos�ou získa� 
zamestnanie.
Ekonomická kríza spôsobila, 
že v regióne zaniklo ve¾a firiem, 
kde tieto ženy boli zamestnané. 
Zmenou zákona môžu samosprávy 
v rámci zabezpeèovania sociálnych 
služieb k starým a hendikepovaným 
obèanom, zamestnáva� len 
absolventov akreditovaného 220 hod. 
Kurzu opatrovania.  

Projekt ŠANCA bol zameraný na ženy 
v mikroregióne ŠARIŠA, konkrétne 
na ženy z obcí: Malý Šariš, Šarišské 
Micha¾any, Gregorovce, Medzany, 
Teròa a mesteèka Ve¾ký Šariš.
Dominantným zámerom nášho 
projektu bolo 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 bolo 
zabezpeèi� dostatok odborne 
vyškolených opatrovateliek 
v mikroregióne pre miestne 
samosprávy.

Komunitná nadácia Ve¾ký Šariš 
v roku 2011pomáhala zmieròova� 
negatívne dopady ekonomickej 
krízy u žien na vidieku 
v mikroregióne ŠARIŠA. Vïaka 
finanènej podpore Nadácie 
otvorenej spoloènosti mohla da� 
šancu ženám na vidieku a umožni� 
im doplòujúce odborné vzdelanie. 
Cie¾om  organizovania kurzov 
opatrovania, na ktoré nadácia 
získala akreditáciu od MPSVaR SR 
je vytvori� reálne možnosti 
absolventom kurzov opatrovania 
uplatni� sa na domácom, 
èi zahraniènom trhu práce. V dvoch 
po sebe nasledujúcich kurzoch 
56 absolventov môže pod¾a platnej 
legislatívy vykonáva� odbornú 
opatrovate¾skú èinnos�.

     PROJEKT ŠANCA

Komunitná nadácia Ve¾ký Šariš 
zrealizovala projekt ŠANCA, ktorý bol 
podporený Nadáciou otvorenej 
spoloènosti  Open Society Foundation. 
Hlavnou aktivitou projektu boli 220 
hodinové Kurzy opatrovania, ktorými 
získali ženy doplòujúce odborné 
vzdelanie a väèšiu šancu zaèa� novú 
kariéru na domácom, èi európskom 
trhu práce.

     EURÓPSKY ROK
     DOBROVO¼NÍCTVA

motivoval mnohých k aktivitám 
v prospech iných, bez nároku 
na odmenu.
Komunitná nadávka Ve¾ký Šariš 
v spolupráci s firmou Pivovary 
Topvar, a.s. zorganizovala zaujímavé 
dobrovo¾nícke podujatia.

V dòoch 17. a 18. júna 2011 
dobrovo¾nícka aktivita vo vzájomnej 
spolupráci 14 zamestnancov 
spoloènosti Pivovary Topvar, 
a.s. a 26 osôb z poslancov 
Mestského zastupite¾stva na èele 
s primátorom Ing. Mikulášom 
Drábom, èleniek Únie žien a Klubu 
dôchodcov a zástupcov folklórneho 
súboru ŠARIŠSKÝCH GAVALÍROV, 
prispela k zlepšeniu životného 
prostredia v mesteèku Ve¾ký Šariš 
výsadbou zelene v centrálnej èasti 
mesteèka.

Za dva dni dobrovo¾níci vysadili 
nieko¾ko stromov, viacero ozdobných 
kríkov, dosadili do nádob kvety, opleli 
a upravili existujúcu zeleò 
na námestí sv. Jakuba.
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Projekt 
ŠANCA - Kurz 

opatrovania.

Projekt: Moje 
mesto.
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     CHCETE POÈÍTAÈ?  
     VYSAÏTE STROM

Komunitná nadácia Ve¾ký Šariš 
pod záštitou spoloènosti Pivovary 
Topvar, a.s. vyhlásila od októbra 
2011 grantovú výzvu na získanie 
poèítaèov. 
O funkèné poèítaèové zostavy 
sa mohli uchádza� obce na vytvorenie 
internetových centier pre verejnos�, 
mimovládne organizácie, sociálne 
slabé rodiny so študujúcimi de�mi, 
hendikepovaní.

Grantová výzva obsahovala 
podmienku: „ZA POÈÍTAÈ - STROM“
Splnenie podmienky  vysadenie 
úžitkového alebo okrasného stromu 
v mestách a obciach je ekologickou 
súèas�ou grantovej výzvy, ktorá mala 
podnieti� k reálnemu snaženiu chráni� 
a zve¾aïova� životné prostredie 
na vidieku i v mestách nášho kraja.

Rozširovanie poznatkov pomocou 
informaènej technológie 
je v súèasnom období 
samozrejmos�ou. Nie každý si však 
môže zakúpi� poèítaèovú zostavu, 
ktorá mu to umožní.
V rámci dlhodobej spolupráce 
Komunitnej nadácie Ve¾ký Šariš 
so spoloènos�ou Pivovary Topvar, 
a.s. vznikla myšlienka darovania 

funkèných poèítaèov, ktoré 
spoloènos� Pivovary Topvar 
už nepotrebuje, pre tých, ktorým 
to môže prinies� úžitok a rados�.
Z uchádzaèov o poèítaèe Správna 
rada Komunitnej nadácie vybrala 
45 takých žiadate¾ov, u ktorých budú 
poèítaèe èo najúèelnejšie využité 
a splnia podmienku, že v prostredí, 
kde pracujú alebo majú trvalý pobyt , 
za každú poèítaèovú zostavu, vysadili 
strom (okrasný alebo úžitkový).  
Mohla to by� výsadba v súlade 
s územným plánom obce, 
ale aj výsadba ovocných stromov 
do svojich záhrad. 
Cie¾om grantovej výzvy bolo šírenie 
informaèných technológií 
vo východoslovenskom regióne, 
ale aj zlepšovanie životného 
prostredia a  skráš¾ovanie verejných 
priestranstiev. 

Informaèná technika pomáha  - 
Stromy lieèia.

Projekt: 
Za poèítaè - 
strom

     DAROVA� KRV  JE  NAJVÄÈŠÍM
     DAROM ÈLOVEKA.

Tretie poschodie Pivovaru Šariš 
sa 23.septembra 2011 premenilo 
na transfúznu stanicu. Zamestnanci 
Pivovaru Topvar, a.s., ale aj ïalší 
dobrovo¾níci mesteèka Ve¾ký Šariš 
a poslanci Mestského zastupite¾stva 
vo Ve¾kom Šariši sa rozhodli darova� 
krv. Komunitná nadácia Ve¾ký Šariš 
pripravila realizáciu odborného odberu 
krvi  v závode ŠARIŠ Pivovary Topvar, 
a.s..

Tento nádherný ¾udský èin sa rozhodlo 
podpori� 28 osôb, ale len 22 osôb boli 
spôsobilí darova� krv, vzh¾adom 
na zdravotný stav, ktorý preverovali 
odborne zdravotníci. 

Darovaná krv pomohla tým, ktorí 
ju existenène potrebovali. Darcom 
ïakujeme!

Projekt 
darcovstva 

krvi.
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                                 Plán v EUR     Skutoènos� 
P R Í J M Y
Prijaté prísp.od iných organizácií 26 639,00 14 113,32      
Nadácia NOS-OSF - Kurz opatrovania 18 339,00 10 923,82      
Vklad nadácie  pre kurz opatrovania – z darov   1 189,50      
Višegrádsky fond   5 000,00      
Mesto Ve¾ký Šariš   3 300,00      
Pivovár ŠARIŠ – Za strom poèítaè   1 000,00      
                           - Príspevok na prevadzku fondu OV-PŠ   1 000,00      
Použitie fondov v príjmovej èasti rozpoètu 18 597,00    16 504,77      
Fond - Obèianská vo¾ba Pivovaru Šariš 16 597,00    16 261,00      
Fond - Klub darcov - detské dopravné ihriska   2 000,00         243,77      
Iné   8 904,00      8 252,49      
Úroky z úètov        30,00             9,85      
Výnosy z finanèného majetku   1 300,00      1 314,49      
Iné píjmy      100,00    
Úèastnícke poplatky na kurz opatrovania   1 500,00      
Dary   2 000,00      1 785,85      
2% zo zaplatenej dane   1 500,00    
Príjem z výnosov budúcich období na odpis - nábrežie   3 974,00      3 642,30      
Príjmy celkom: 54 140,00    38 870,58      
Prijmy na tvorbu fondov 16 597,00    16 600,00
Obèianská vo¾ba Pivovaru Šariš 16 597,00    16 600,00      

V Ý D A V K Y
I. Na regranting z použitia fondov a 2% 19 097,00    16 504,77      
 Z fondu:Obèianská vo¾ba Pivovaru Šariš 16 597,00    16 261,00      
Z fondu: Klub darcov - Detské ihriská   2 000,00         243,77      
Z 2% na projekty      500,00    
II. Na vlastné projekty 23 339,00    15 637,07      
Nadácia NOS-OSF - Kurz opatrovania 18 339,00      10 923,82      
Vklad nadácie pre kurz opatrovania vrátane úèast. Poplatku   2 709,76      
Višegrádsky fond   5 000,00    
Pivovár ŠARIŠ – Za strom poèítaè   1 000,00      
                         - Náklady na prevádzku fondu OV-PŠ      1 003,49      
III. Prevádzkové náklady 11 704,00      7 098,54      
50101 - spotreba kanceláskych potrieb        10,00           52,96      
50102 - nákup drobných predmetov a softweru      212,00    
50103 - nákup kníh a odb. literatúry        10,00    
50104 - ostatný materiál (èistiace a hyg. poteby)        10,00             6,19      
502 - Spotreba energie        50,00    
503 - Spotreba plynu, vody        50,00    
511- Oprava a udržba        50,00             2,24      
512 - cestovné      100,00    
513 - náklady na reprezentáciu      100,00         158,72      
51801- náklady na tel.,fax, internet      500,00           13,30      
51802 - Nájomné      280,00    
51803 - tlaè výroènej  správy      200,00         176,40      
51805 - náklady na školenie a konferencie      200,00           50,00      
51806- nákup a údržba softweru        50,00         148,26      
51807 - poštovné        50,00             9,30      
51808 - ostatné služby      300,00         123,48      
51809 - Služby auditu      450,00         420,00      
52101 - mzda (správca, ekonón)   4 500,00      1 830,00      
524 - zákonné sociálne poistenie        60,00           20,24      
538 - ostatné dane a poplatky bankám      150,00           37,63      
551 - odpisy -nábrežie   3 972,00      3 642,30      
591- Daò z príjmov (z majetku a úrokov )      400,00         403,52      
Výdavky celkom 54 140,00    39 240,38      
Hospodársky výsledok     -369,80      

Vyhodnotenie plánu príjmov a výdavkov k 31.12.2011 Preh¾ad zaväzkov a poh¾adávok,  výdavkov a výnosov budúcich období, 
imania a fondov nadácie k 31.12.2011

        EUR 

Záväzky:      599,20
321  dodávatelia: MEDIKOMP      520,00
                              Slovak Tel.  Faktúra za 12/2011        14,89
                              Slovanet  preplatok za telefón       -15,89
331 zamestnanci: mzda za 12/2011      115,50
336  Sociálna pois�ovòa poistné za 12/2011          1,36
342  Daò zo mzdy  preplatok       -36,60

Príjmy budúcich období:      324,52
38502  Príjmy budúcich období -projekt ŠANCA NOS-OSF      324,52

Vlastné imanie: 39.832,70
41101nadaèné imanie registrované 39.832,70                         

Úèelové fondy nadácie: 18.629,11
41201 - Fond - Obèianská vo¾ba 16.944,09
41202 - Fond - Klub darcov   1.780,25

Nerozdelený zisk a neuhradená strata z minulých rokov:  -4.228,24

Drobný majetok  v úètovníctve na podsúvahových úètoch 13.948,45

Hospodársky výsledok za rok 2011     -369,80                                       
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Komunitná nadácia Ve¾ký 
Šariš úprimne ïakujeme 
za dôveru, finanènú 
podporu, ale aj ïalšie 
formy podpory 
a poskytnutia konkrétnej 
pomoci pri aktivitách 
v roku 2011.
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Komunitnú nadáciu  Ve¾ký Šariš
v roku 2011 podporili:
 
Pivovary Topvar, a.s.
Nadácia otvorenej spoloènosti
Fecupral s.r.o.
OZ Barlièka
Eva Petránová, advokátska kancelária s.r.o.
Štefánia Lenzová

Projekt: HORE, 
HORE 

PASTUŠKOVE

Foto: 
MVDr.Peter 
Holakovský
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