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Poslanie a èinnos�:

Získavanie finanèných zdrojov 
a vykonávanie grantovej èinnosti  a tak, 
pomoc pri riešení problémov 
obyvate¾ov v regióne, kde nadácia 
pôsobí. Komunitná nadácia Ve¾ký 
Šariš existuje už 15. rokov.  

Zaregistrovaná bola na Ministerstve 
vnútra Slovenskej republiky 30. 
septembra 1998. Jej vznik bol 
podporený Nadáciou Open Society 
Fundation a Mestom Ve¾ký Šariš. 

Nadácia vykonáva grantovú èinnos� 
a teda podporuje projekty 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 realizuje aj 
vlastné projekty, na základe potrieb 
obèanov a slúžia verejnému úžitku.

Poslaním nadácie  je pomáha� rieši� 
problémy obèanov žijúcich  
v mesteèku Ve¾ký Šariš a v regióne 
VÚC Prešova a Košíc.

O finanènú podporu na realizáciu 
svojho projektu sa môže uchádza� 
skupina obèanov, mimovládne 
organizácie, nadácie, neziskové 
organizácie. O udelení grantu 
rozhoduje správna rada nadácie, 
v súlade so stanovenými kritériami. 

Komunitná nadácia Ve¾ký Šariš 
podporuje aktivity v nasledujúcich 
oblastiach:
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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 mikroprojektov 
a 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 

Komunitná nadácia Ve¾ký Šariš 
nepodporuje aktivity, tvorené za 
úèelom dosiahnutia zisku a politicky 
zamerané aktivity.
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dedièstva, pamiatok, zachovávanie 
tradícií, spoloèenské podujatia 
verejného významu, priama alebo 
nepriama podpora vzdelávacích aktivít, 
pomoc pri zakúpení 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, podporujeme rozvoj 
demokracie a tolerancie.



V roku 2013 došlo k  zmene v èlenstve 
Správnej rady nadácie. Namiesto èlena 
Jozefa Feòuša, ktorému skonèilo èlenstvo 
k 12.7.2013 , Správna rada nadácie schválila 
za èlenku Mgr. Máriu Gáborovú, PhD., 
s platnos�ou od: 16.9.2013.

Zasadanie Správnej rady Komunitnej nadácie Ve¾ký 
Šariš v  roku 2013 boli v nasledujúcich termínoch: 
25.1.,1.3.,26.4.,31.5.,7.6.,4.7.,16.9.,18.10.,20.11.,5.12.
2013. 

Na základe osobnej žiadosti Ing. Lucie Bednárovej, 
PhD., o odstúpení z pozície kontrolórky nadácie 
z rodinných dôvodov, èlenovia SR, akceptovali jej 
žiados� a ukonèili jej funkciu kontrolórky ku dnu: 
31.5.2013.

Následne sa stala kontrolórkou so súhlasom èlenov SR 
Ing. Stanislava Dzuríková od: 4.7.2013.
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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.,
Kontrolórka

Mária Frièová,
ekonómka

Mgr. Mária Gáborová
èlenka Správnej rady 

Ján Èerkala,
èestný èlen 
Správnej rady

MVDr. Peter Holakovský,
predseda Správnej rady 

Ing. Jozef Urban,
èestný èlen 
Správnej rady

Správa nadácie:

 Ing. Stanislava Dzuríková
 kontrolórka 
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Zástupcovia 
mimovládnych 
organizácií po 

vyhodnotení 
9.roèníka 

Obèianskej 
vo¾by Pivovaru 

ŠARIŠ. 

FOND OBÈIANSKEJ 
VO¼BY PIVOVARU ŠARIŠ

Fond Obèianska vo¾ba Pivovaru Šariš
pri Komunitnej nadácii Ve¾ký Šariš bol 
vytvorený v roku 2004. Za 9 rokov 
svojej existencie  bolo cez neho 
podporených 74 projektov v sume 
192 979 eur.  
V 10. roèníku projektu OBÈIANSKA 
VO¼BA PIVOVARU ŠARIŠ sa mohli 
uchádza� o finanènú podporu svojich 
projektov mimovládne organizácie z 
okresov Prešov, Sabinov, Vranov nad 
Top¾ou a Bardejov.
Projekt sa zameriava na zlepšenie 
kvality životného prostredia, ekológie 
ako aj kvality života obèanov 
východného Slovenska. K týmto 
témam postupne pribudli ïalšie 
celospoloèenské témy ako prevencia 
nadmernej konzumácie alkoholických 
nápojov, prevencia konzumácie 
alkoholu poèas tehotenstva, vplyv 
alkoholu na ženské telo a iné.    

Pivovary Tovar, a.s. svojim 
zodpovedným prístupom k firemnej 
filantropii aj v roku 2013 sa rozhodli 
podpori� projekty už 10. roèníka 
charitatívneho projektu OBÈIANSKA 
VO¼BA PIVOVARU ŠARIŠ 
v  nasledujúcich oblastiach:

- prevencia nadmerne 
  konzumácie alkoholu 
- zdravotná starostlivosti 
  a sociálne služby 
- športové aktivity  
- kultúry a spoloèenský život 
- vzdelávanie 
- ekológia 

F
o

n
d

5

                                                                                                                                
Pri prvom výbere prihlásených 
projektov a ich postupu do verejného 
hlasovania obèanov, Rada 
reprezentantov pri Komunitnej nadácii 
Ve¾ký Šariš posudzovala   jasne 
formulovanú tému projektu, cie¾ 
a súlad so zameraním programu v 
tomto roèníku a dlhodobú využite¾nos� 
projektu. 
Definitívny výber projektov ostal 
naïalej v rukách obèanov ich verejným 
hlasovaním formou on-line ankety na 
webovej stránke/portáli 
www.webnoviny.sk. Každý obèan tak 
mohol da� svoj hlas projektu, ktorý je 
pod¾a neho najdôležitejší a zoh¾adòuje 
potreby jeho regiónu. Hlas mohol da� 
len jednému projektu, ktorý ho 
mimoriadne oslovil a teda, by mal 
získa� finanènú podporu na realizáciu. 

Po ukonèení hlasovania verejnosti, cez 
webovú stránku Webnoviny.sk bolo 
zistené, že došlo k narušeniu 
transparentnosti celého hlasovania. 
Princíp fair-play pri tomto projekte je 
ve¾mi dôležitý. Neakceptuje sa žiaden 
pokus o jeho porušenie. Žia¾ k tomuto 
porušeniu došlo. Obchádzanie 
pravidiel jednoznaène odsúdilo 
vedenie spoloènosti Pivovary Topvar, 
Rada reprezentantov a tiež aj Správna 
rada Komunitnej nadácie Ve¾ký Šariš.
Aj keï rozhodovanie bolo doposia¾ 
vždy na ¾uïoch, dòa 5.12.2013 po 
rokovaní èlenov Rady reprezentantov 
a Správnej rady nadácie bolo prijaté 
nasledujúce rozhodnutie:
Vedenie spoloènosti Pivovary Topvar, 
èlenovia Rady reprezentantov 
a Správnej rady Komunitnej nadácie 
Ve¾ký Šariš, odsudzujú tento 
nemorálny prístup manipulácie 
verejného hlasovania v projekte 
10. roèníka Obèianskej vo¾by Pivovaru 
Šariš a rozhodli, že sa bude 
akceptova� poradie projektov pod¾a 
hlasovania Rady reprezentantov, pri 
ich výbere do verejného hlasovania. 
Teda podporené boli nasledujúce 
projekty:

Hodnotenie 
výsledkov 
hlasovania.



1/ Nezisková organizácia Relevant 
na projekt:

Výška grantu: 2 989 EUR   
(detské ihrisko)

2/ Obèianske združenie Lepší Malý 
Šariš na projekt:

 
Výška grantu: 3 000 EUR
(detské ihrisko)

3/ Obèianske združenie De�om 
Šariša na projekt:

Výška grantu: 3 000 EUR
(technické zve¾adenie vybavenia pre 
verejnú prezentáciu mládeže) 

4/ Obèianske združenie Klub 
¾udových tradícií. Na projekt:

Výška grantu: 1 735 EUR
(festival)

5/ Obèianske združenie GÁPE¼. Na 
projekt:

Výška grantu: 2 985 EUR
(vytvorenie zázemia pre stretnutia 
rodín a mládeže)

6/ Obèianske združenie ZOM Prešov 
na projekt:

Výška grantu: 3 000 EUR  
(športové zápolenie)

Celkovo bolo poskytnutých 
na realizáciu uvedených projektov 
16 709 EUR. 

Malým Ve¾košarišanom bude škôlka 
detským rajom. 

Výstavba detského ihriska.

Rozozvuème detské srdieèka. 

Festival spevu a historického 
senobrania na Šariši. 

Jemnos� ženy = opora muža - 
základ zdravej rodiny. 

„Aj Ty môžeš zví�azi�” 
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Foto z projektu 
pre OZ ZOM 
Prešov.

Vytvorenie 
viacúèelového 
ihriska v Kanaši 
v rámci 
Obcianskej 
volby Pivovaru 
ŠARIŠ.



     NAŠE MESTO  - III. ROÈNÍK
     VIAC ZELENE – ZDRAVŠIE 
     ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dobrovo¾nícka akcia zameraná na 
revitalizáciu zelene v mesteèku Ve¾ký 
Šariš zaèína ma� už svoju tradíciu. 
Pivovary Topvar, a.s., samospráva 
Ve¾kého Šariša, Komunitná nadácia 
Ve¾ký Šariš, ale aj ve¾a dobrovo¾níkov 
z mesteèka, majú záujem, aby 
vo Ve¾kom Šariši pribúdala zeleò 
a kvetinová výzdoba. 

Dòa 10. mája 2013  priložili ruku 
k dielu zamestnanci spoloènosti 
Pivovaru Topvar, dobrovo¾níci z radov 
vedenia Mestského úradu, na èele 
s prednostkou MsÚ,  èlenky Klubu 
dôchodcov a Únie žien a ïalší 
dobrovo¾níci z radov verejnosti. 
Úèastníkom už tretej akcie NAŠE 
MESTO prispela na výsadbový 
materiál (stromy a kvety), trièká a 
obèerstvenie spoloènos� Pivovary 
Topvar, a.s. Samospráva mesta 
zabezpeèila spracovanie urbanistickej 
štúdie, pod¾a ktorej pri èistièke 
odpadových vôd postupne vznikne 
lesopark s detským ihriskom. Rados� 
z uvedeného zámeru budú ma� hlavne 
mladé rodiny, ktoré bývajú 
v neïalekých nových mestských 
bytoch.
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Projekt:
Naše mesto

Výsadbou kvetov na Námestí sv. 
Jakuba sa poèas akcie venovali ženy, 
ktoré do kvetinovej výzdoby prispeli aj 
sadenicami z vlastných záhrad.
Stretnutie dobrovo¾níkov bolo v 
priestoroch Komunitnej nadácii Ve¾ký 
Šariš, kde si prevzali sadenice 
a náradie a po dobre vykonanej práci 
sa všetci osviežili malým 
obèerstvením a pivkom zo závodu 
PIVOVAR ŠARIŠ. 

NAŠE MESTO je mesto nás všetkých, 
konštatovali úèastníci vydareného 
piatkového podujatia. Nie je nám 
¾ahostajné, aké je v òom životné 
prostredie. 
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Komunitná nadácia Ve¾ký Šariš pod 
záštitou spoloènosti Pivovary Topvar, 
a.s. aj v roku 2013 pokraèovala 
v projekte CHCETE POÈÍTAÈ ? -  
VYSAÏTE STROM.  

O funkèné poèítaèové zostavy sa mohli 
uchádza� obce na vytvorenie 
internetových centier pre verejnos�, 
mimovládne organizácie, sociálne 
slabé rodiny so študujúcimi de�mi, 
èi zdravotne postihnutými.

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

Darovaných bolo 46 poèítaèových 
zostáv PC a 20 notebookov.

 CHCETE POÈÍTAÈ ?   
     - VYSAÏTE STROM

Projekt: 
Chcete 
poèítaè?
- Vysaïte 
strom
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      ŽENY CHRÁNIA A OPATRUJÚ, 
      ALE AJ SKRÁŠ¼UJÚ

     MOSTY medzi generáciami

Komunitná nadácia Ve¾ký Šariš pod 
týmto názvom, vïaka podpore 
spoloènosti Pivovary Topvar z 2% 
dane, zorganizovala pre 
nezamestnané ženy už posledný 220 
hodinový kurz opatrovania.
Absolventi získali certifikát, ktorý im 
umožní sa zamestna� v sociálnej sfére 
na Slovensku alebo v zahranièí.  
Úèastníci kurzu po závereèných 
testoch a ústnych skúškach, vysadili 
lipy pri bytovkách, neïaleko èistièky 
odpadových vôd, kde sa postupne 
vytvára lesopark. Tento prejav ich 
vïaky za získanú rekvalifikáciu, bude 
trvalou spomienkou a prispením 
k skráš¾ovaniu životného prostredia
v mesteèku Ve¾ký Šariš.  

Komunitná nadácia Ve¾ký Šariš pod 
záštitou a finanènej podpory z 2% 
dane, spoloènosti Pivovary Topvar, 
v rámci projektu MOSTY medzi 
generáciami v januári 2013 realizovala 
druhý vzdelávací kurz práce 
s výpoètovou technikou pre seniorov. 

Všetci úèastníci kurzu úspešne 
absolvovali ZÁKLADY PRÁCE 
S POÈÍTAÈOM A INTERNETOM  
s odborným obsahom:
                          
- Hardvér, poèítaè a príslušenstvo, 
operaèný systém Windows, klávesové 
skratky, tvorba prieèinkov, presúvanie 
a kopírovanie súborov
- Programy na písanie textu, Libre 
Office - nastavenie a používanie, 
zásady písania a úpravy textu 
- Písanie textov, vkladanie objektov, 

formátovanie textu, tlaè a uloženie 
dokumentov
- Internet, pripojenie, antivírová 
ochrana, internetové prehliadaèe 
Internet Explorer a Google Chrome, 
vyh¾adávanie informácií, obrázkov, 
videí, hudby a podobne
- Základy používania elektronickej 
pošty, Gmail -  vytvorenie mailovej 
adresy, nastavenie mailovej schránky, 
písanie a posielanie e-mailov, 
odosielanie a príjem príloh
- Program Skype, nainštalovanie, 
vytvorenie Skype úètu, nastavenie 
programu a jeho praktické používanie 
na hlasové hovory a chatovanie
- Základy práce s externých 
pamä�ovými médiami, zálohovanie 
a archivovanie dát, USB k¾úèe, 
pamä�ové karty, digitálne fotoaparátyProjekt: Mosty 

medzi 
generáciami.
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     PROJEKTY PODPORENÉ Z 2%
     DANE Z PRÍJMU FYZICKÝCH 
     A PRÁVNICKÝCH OSÔB: 

Moje mesto Ve¾ký Šariš 

Vydanie publikácie a tvorba stálej 
expozície o pivovarníctve v Mestskej 
galérii a múzeu vo Ve¾kom Šariši. 
Celkové náklady: 7 347,30 EUR 
Moje mesto Ve¾ký Šariš

„Zdravá žena – zdravá generácia“

Podpora pre NO TROJLÍSTOK
Podpora konferencie pre cca 70 
osôb a kampane na podporu 
zriadenia ambulancie pre drogové 
závislosti 
Celkové náklady:1300 EUR

Kde je voda, tam je život

Podpora pre OZ Živá Zem 
Projekt nadväzuje  na  skúsenosti  
z predchádzajúceho projektu 
Komunitnej nadácie Ve¾ký Šariš – 
Ekológia od prameòa a projektu OZ 
Živá Zem - H¾adá sa pitná voda, 
ktorého výsledky prekvapili verejnos� 
aj inštitúcie a tiež urobi� možné kroky 
k náprave stavu kvality prameòov. 
Výsledky odhalili, že 
najnavštevovanejšie 
a najob¾úbenejšie zdroje èistej, èi 
mineralizovanej vody v šarišskom 
regióne v drvivej väèšine nie sú pitné 
- zo 14 prameòov sú pitné len dva 
a to: prameò Diana - Prešov 
a prameò vo Ve¾kom Šariši.
Celkové náklady: 3000 EUR

V duchu ekológie a boja proti 
závislostiam mladistvých na 
omamných látkach

Podpora pre NO AETERNITAS 
Tento projekt je zameraný na osvetu 
v oblasti ekológie – spracovania 
odpadových materiálov a ich možnej 
premeny na hodnotné výrobky formou 
organizovania kurzov remeselných 
a tvorivých dielní.
Celkové náklady: 1 43,78 EUR

Vyhotovenie Štúdie 
uskutoènite¾nosti medzinárodnej 
cyklotrasy Eurovelo11 na úseku 
Ve¾ký Šariš – Lipany.

Podpora pre  OZ Kostitras 
Celkové náklady 3 200 EUR z 2% 
akciovej spoloènosti Pivovary Topvar 
Príspevok na uvedený projekt od Milk 
Agro s.r.o.: 2 000 EUR

Dobre vycvièený psík 
- rados� pre majite¾a

Podpora Kynologického klubu 
vo Ve¾kom Šariši
Výška podpory: 460 EUR

Z otvorenia 
výstavy Moje 
mesto Ve¾ký Šariš

Prameò kvalitnej 
pitnej vody vo 
Ve¾kom Šariši.
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Vyhodnotenie plánu príjmov a výdavkov k 31.12.2012

                                 Plán v EUR      Skutoènos� 
P R Í J M Y

Prijaté prísp.od iných organizácií 21 700,00 21 092,53
Projekt MOSTY (2% z roku 2012)   1 200,00   1 092,53
Projekt ALKOHOL A ŽENY(2% z roku 2012) 20 000,00 20 000,00
Projekt MOJE MESTO – výsadba zelene      500,00      

Použitie fondov v príjmovej èasti rozpoètu         18 600,00 13 911,80
Fond - Obèianská vo¾ba Pivovaru Šariš         16 600,00    13 911,80
Fond - Klub darcov - detské dopravné ihriska             2 000,00    

Iné           4 120,00    23 419,28
Úroky z úètov                      20,00           14,95
Výnosy z finanèného majetku           1 100,00      1 078,44
Iné príjmy      800,00
Úèastnícky poplatok – kurz opatrovania      864,00
Príspevok Pivovaru Šariš na prevádzku   4 142,00
Dary– finanèné, prijaté od fyzických osôb            1 500,00      1 510,00
2% zo zaplatenej dane –príjem v roku 2013            1 500,00      1 221,32
2% zo zapl. dane –použitie v roku 2013–Pivovar Šariš 13 788,57

Zostatok 2% zapl. dane r.2013 pre použitie v r. 2014 18 431,77
Prijmy na tvorbu fondov         16 600,00    16 600,00
Obèianská vo¾ba Pivovaru Šariš         16 600,00    16 600,00

V Ý D A V K Y
I. Na regranting z použitia fondov a 2%         20 100,00    13 911,80 
Z fondu:Obèianská vo¾ba Pivovaru Šariš         16 600,00   13 911,80
Z fondu: Klub darcov - Detské ihriská             2 000,00    
Z 2% na projekty: Projekt MOSTY             1 500,00    

II. Na vlastné projekty         21 700,00    36 813,33
Projekt MOSTY (2% z roku 2012)   1 200,00           824,47
Projekt: ALKOHOL A ŽENY(2% z roku 2012) 20 000,00      19 807,32
Projekt: MOJE MESTO – výsadba zelene                    500,00         126,69
Projekt: Chceš poèitaè, zasaï strom      174,00
Kynologický klub (príspevok z 2% r. 2013)      460,00
Moje mesto V. Šariš (z 2% r.2013, publikácia+výstava)   7 347,30
Projekt: Šariš cykloturistika (z 2% r. 2013)   1 920,00
Projekt: Kde je voda, tam je život (z 2% r. 2013)   1 800,00
Projekt: Zdrava životospráva– nie alkohol...(z2%r.2013)   1 300,00
Projekt: Žena chráni a opatruje... (z 2% r. 2013)   2 186,59
Použitie úèastníckeho poplatku na proj.:Žena chráni...      866,96

Príjmy celkom:                                                                                         44 420,00    58 423,61
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Preh¾ad zaväzkov a poh¾adávok, výdavkov a výnosov budúcich období, 
imania a fondov nadácie k 31.12.2013

Záväzky:                                                    0,00

Výdavky budúcich období                                     0,00
Príjmy budúcich období                              18 435,77
Vlastné imanie: – nadaèné imanie registrované                           39 832,70
Úèelové fondy nadácie: – Fond - Obèianská vo¾ba                      19 638,29                                     
Nerozdelený zisk a neuhradená strata z minulých rokov:             -2 785,26
Drobný majetok  v úètovníctve na podsúvahových úètoch 

            2 806,13
Hospodársky výsledok za rok 2013             2 454,25

Preh¾ad darov v roku 2013

Obèianské združenie Barlièka             1 100,00
Pivovary Topvar             4 142,00
Umelecká ZŠ Ve¾ký Šariš                200,00

III. Prevádzkové náklady           2 620,00    5 244,23
50101 - spotreba kanceláskych potrieb       10,00      31,27
50102 - nákup drobných predmetov a softweru
50103 - nákup kníh a odb. literatúry
50104 - ostatný materiál (èistiace a hyg. Poteby)        20,00      26,95
502 - Spotrba energie
503 - Spotreba plynu, vody
511- Oprava a udržba
512 - cestovné
513 - náklady na reprezentáciu      170,91
51801- náklady na tel.,fax, internet      300,00                          242,89
51802 - Nájomné      770,00                          280,00
51803 - tlaè výroènej  správy        50,00      96,12
51805 - náklady na školenie a konferencie      50,00
51806- nákup a údržba softweru      84,00
51807 - poštovné          5,00      11,95
51808 - ostatné služby        50,00      56,00
51809 - Služby auditu      400,00    420,00
51810 –Výkony správkyne   1 000,00                       1 800,00
51811–Služby ekonóm    500,00
51812–Služby pre projekt (manažer, koordin., Technik) 1 140,00
524 - zákonné sociálne poistenie
538 - ostatné dane a poplatky bankám        10,00    126,60
591- Daò z príjmov (z majetku a úrokov)    207,54

Hospodársky výsledok                                        2 454,25
Výdavky celkom          44 420,00                    55 969,36
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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 2013.



Komunitná nadácia Ve¾ký Šariš

námestie Sv. Jakuba è.26

http://home.nextra.sk/komunit

082 21 Velký Šariš

tel./fax: 051/7762013
mobil: 0907 920 594
komunitna@nextra.sk 

Texty: 
Mgr. Štefánia Lenzová
 
Grafický dizajn: 
Mgr. art. Ivana Višòovská
Griotka

2014
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