Nadačná listina

Nadácie Novohradská
Čl. I
Preambula
Nadáciu Novohradská založili 17. mája 1993, RNDr. Vladimír Jodas, RNDr. Peter
Demkanin a Ing. Miroslav Kováč. V súlade s § 42. ods. 1 zákona č. 34/2002 Z.z. je zmena
zakladateľskej zmluvy na nadačnú listinu.

Čl. II
Názov a sídlo nadácie
Názov nadácie:
Sídlo nadácie:
IČO:

Nadácia Novohradská
Novohradská 3
821 09 Bratislava
308 12 941

Čl. III
Verejnoprospešný účel nadácie
Účelom nadácie je podporovať vzdelávanie a ochranu duchovných hodnôt. Cieľom
nadácie je podporovať materiálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na Spojenej
škole, Novohradská 3, 821 09 Bratislava, ktorej organizačnými zložkami sú Základná škola
Košická a Gymnázium Jura Hronca. Cieľom je tiež starostlivosť o ďalší odborný rast
učiteľov, podpora všestranného rozvoja vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít žiakov,
s prihliadnutím na rozvoj talentov a podporu sociálne slabších žiakov.
Predmetom činnosti nadácie je podporovať najmä:
(1)
materiálne zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu nad rámec
prostriedkov zo štátneho rozpočtu, (Zriadenie a prevádzku knižnice so
študovňou, dobudovanie laboratórií, dopĺňanie kabinetných zbierok, priebežné
dopĺňanie výpočtovej techniky, nákup zahraničnej literatúry a časopisov a pod.)
(2)
ďalšie vzdelávanie učiteľov formou stáží, intenzívnych jazykových kurzov,
(3)
pobyt zahraničných lektorov zúčastňujúcich sa výchovno-vzdelávacieho
procesu, alebo ďalšieho vzdelávania učiteľov,
(4)
kultúrno-poznávacie, recipročné zahraničné zájazdy žiakov,
(5)
starostlivosť o nadaných žiakov a sociálne slabších, (Príspevky žiakom na
sústredenia úspešných riešiteľov predmetových olympiád.)
(6)
kádrové zabezpečenie vyučovania voliteľných a nepovinných predmetov podľa
požiadaviek žiakov, (V prípade potreby aj externými učiteľmi.)
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(7)
(8)
(9)

honorovanie práce učiteľov, ktorí vyučujú nepovinné predmety (nad rámec
učebných plánov, podľa požiadaviek žiakov), resp. vedú záujmové krúžky
žiakov,
vytváranie podmienok pre realizáciu projektu International Baccalaureate,
(Maturita s medzinárodným uznaním.)
učiteľov, ktorí významným spôsobom prispeli ku skvalitneniu výchovnovzdelávacieho procesu na Gymnáziu Jura Hronca.

Čl. IV
Zakladateľ nadácie
Nadácia Novohradská, Novohradská 3, 821 09 Bratislava, IČO: 30812941

Čl. V
Hodnota nadačného imania
Hodnota nadačného imania je 6.639,- € (slovom: Šesťtisícšesťstotridsaťdeväť euro).

Čl. VI
Hodnota a predmet majetkového vkladu, ktorý zakladateľ vložil do nadačného
imania pri založení nadácie
6.639,- € – peňažný vklad vytvorený nadáciou v súlade s § 42 ods.1 zákona č. 34/2002
Z.z.

Čl. VII
Doba, na akú sa nadácia zriaďuje
Zakladateľ sa rozhodol, že nadácia sa zakladá na dobu neurčitú.

Čl. VIII
Počet členov orgánov nadácie, dĺžka funkčného obdobia a spôsob ich voľby,
spôsob zvolávania, hlasovania a rokovania orgánov nadácie
(1)
(2)

Správna rada je najvyšší orgán nadácie.
Správna rada
(a) rozhoduje o zrušení nadácie,
(b) volí a odvoláva predsedu a členov správnej rady, volí a odvoláva správcu
nadácie a revízora,
(c) rozhoduje o zmenách v nadačnej listine,
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)
(10)

(11)
(12)
(13)
(14)

(d) vymenúva likvidátora,
(e) každoročne schvaľuje rozpočet nadácie, ktorý jej predkladá správca nadácie,
(f) rozhoduje o použití majetku nadácie v súlade s verejnoprospešným účelom
nadácie a za podmienok ustanovených zákonom a nadačnou listinou,
(g) rozhoduje o zvýšení nadačného imania, o zmenách v predmete nadačného
imania,
(h) rozhoduje o vytvorení nadačného fondu, schvaľuje záverečnú správu o použití
prostriedkov nadačného fondu alebo výročnú správu o použití prostriedkov
nadačného fondu, ak bol vytvorený na čas presahujúci jeden rok alebo na
neurčitý čas,
(i) určuje odmenu za výkon funkcie správcu nadácie.
Správna rada je povinná písomne odôvodniť svoje rozhodnutie podľa odseku 2
písm. (g).
Správna rada má najmenej troch členov. Členom správnej rady môže byť len
fyzická osoba, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. Funkčné
obdobie správnej rady je trojročné.
Členstvo v správnej rade je nezlučiteľné s funkciou správcu alebo člena iného
orgánu tej istej nadácie.
Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú peňažné
prostriedky z majetku nadácie.
Členstvo v správnej rade je neplatená funkcia. Člen správnej rady má nárok na
náhradu výdavkov podľa osobitného predpisu, ktoré mu vznikli pri výkone tejto
funkcie.
Na uvoľnené miesto člena správnej rady musí byť správnou radou do 60 dní od
uvoľnenia miesta zvolený nový člen správnej rady na zvyšok funkčného obdobia
alebo na ďalšie funkčné obdobie. Ak po uvoľnení miesta člena správnej rady
klesne počet členov správnej rady pod troch členov, správna rada nemôže,
s výnimkou voľby nových členov, až do času, kým nebude doplnená správna
rada, prijať žiadne rozhodnutie.
Návrh na voľbu a odvolanie členov správnej rady môže podať každý člen
správnej rady.
Členstvo v správnej rade zaniká
(a) uplynutím funkčného obdobia,
(b) odstúpením doručeným správcovi nadácie alebo správnej rade,
(c) odvolaním správnou radou,
(d) smrťou.
Správna rada volí zo svojich členov predsedu, ktorý zvoláva a vedie zasadania
správnej rady. Predseda môže zvolaním a vedením zasadania písomne poveriť
iného člena správnej rady.
Na voľbu a odvolanie predsedu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých členov správnej rady.
Správna rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej
členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
prítomných členov.
Členovia správnej rady môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutí správnej
rady s výnimkou rozhodnutí podľa odseku 2 písm. (a) a (b). V takom prípade sa
návrh uznesenia správnej rady predkladá jednotlivým členom na vyjadrenie
s oznámením lehoty, v ktorej majú urobiť písomné vyjadrenie k návrhu. Ak sa
člen nevyjadrí v uvedenej lehote, platí, že nesúhlasí s návrhom uznesenia.
Výsledky hlasovania oznámi členom správnej rady predseda správnej rady.
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(15)

(16)

(17)

(18)
(19)

(20)

(21)
(22)

(23)

Správca nadácie
(a) Správca nadácie je štatutárnym orgánom nadácie, ktorý riadi činnosť nadácie a
koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, ak nie sú
zákonom alebo nadačnou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
(b) Správcu nadácie volí a odvoláva správna rada.
(c) Správna rada môže obmedziť právo správcu nadácie konať v mene nadácie.
Tieto obmedzenia nie sú účinné voči tretím osobám.
(d) Správca nadácie nesmie byť členom správnej rady alebo iného orgánu nadácie.
Je oprávnený zúčastňovať sa na zasadnutiach správnej rady s poradným hlasom.
(e) Za správcu nadácie môže byť zvolená fyzická osoba s trvalým pobytom alebo
s dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky. Funkčné obdobie
správcu je trojročné.
Správna rada odvolá správcu nadácie, ak
(a) bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak
bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol v jeho prípade o
podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody,
(b) stratil spôsobilosť na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola
obmedzená.
Správna rada môže odvolať správcu nadácie, ak
(a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať
túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
(b) neplní povinnosti správcu nadácie a v určenej lehote neurobí nápravu ani po
písomnom upozornení správnej rady,
(c) stratil dôveru členov správnej rady.
Správca nadácie sa môže bez udania dôvodu písomne vzdať svojej funkcie.
Ak správna rada odvolá správcu nadácie podľa odsekov 16 a 17 alebo ak sa
správca nadácie vzdá funkcie podľa odseku 18, musí byť správnou radou do 30
dní od uvoľnenia miesta zvolený nový správca nadácie. Do zvolenia správcu
nadácie koná v mene nadácie predseda správnej rady, ktorý môže urobiť len také
úkony, ktoré nepripúšťajú odklad.
Na voľbu a odvolanie správcu nadácie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých členov správnej rady. V prípade odvolania správcu nadácie podľa
odseku 17 písm. (c) je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov správnej
rady.
Návrh na voľbu a odvolanie správcu nadácie môže podať každý člen správnej
rady.
Revízor
(a) Revízor je kontrolným orgánom nadácie.
(b) Revízora volí a odvoláva správna rada. Pre revízora platia primerane ustanovenia
o správcovi nadácie. Funkčné obdobie revízora je trojročné.
(c) Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa
činnosti nadácie a kontrolovať, či je účtovníctvo vedené v súlade s osobitným
predpisom, či nadácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi a nadačnou listinou.
Revízor najmä
(a) kontroluje vedenie účtovníctva,
(b) schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu nadácie,
(c) upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich
odstránenie.
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Čl. IX
Členovia orgánov
Členovia správnej rady sú:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Zuzana Munková
Lukáš Fila
Žakelína Kabátová
Renáta Karácsonyová
Skarlet Ondrejčáková
Ivan Pružinec

Správcom nadácie je: František Kosper
Revízorom nadácie je: Ján Sehnal

Čl. X
Podmienky nakladania s majetkom nadácie
(1)

(2)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

Majetok nadácie sa môže použiť len v súlade s verejnoprospešným účelom a na
úhradu výdavkov (nákladov) na správu nadácie s nasledovnými podmienkami.
Výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie určí správna rada každoročne
v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti nadácie do 15. 12. na nasledujúci
kalendárny rok.
Výdavky (náklady) na správu nadácie zahŕňajú výdavky (náklady) na
ochranu a zhodnotenie majetku nadácie,
propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie alebo účelu nadačného fondu,
prevádzku nadácie,
odmenu za výkon funkcie správcu,
náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu,
mzdové náklady,
iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie.
Výdavky (náklady) na správu nadácie musí viesť nadácia oddelene.
Nadácia nemôže podnikať s výnimkou prenechania nehnuteľností do nájmu,
organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií,
ak touto činnosťou účinnejšie využije svoj majetok a táto činnosť bude v súlade
s verejnoprospešným účelom nadácie.
Nadácia nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.
Majetok nadácie sa nesmie použiť na financovanie činnosti politických strán
a politických hnutí ani na prospech kandidáta na volenú funkciu.
Majetok, ktorý tvorí nadačné imanie, nemožno darovať, vložiť ako vklad do
obchodnej spoločnosti, zaťažiť ani použiť na zabezpečenie záväzkov nadácie,
ani na zabezpečenie záväzkov tretích osôb.
Nadácia je povinná uložiť peňažné prostriedky, ktoré sú súčasťou nadačného
imania, na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má bankové
povolenie na území Slovenskej republiky.
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(9)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Peňažné prostriedky, ktoré sú súčasťou nadačného imania, môže nadácia použiť
len na kúpu
štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok,
cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov a podielov
listov otvorených podielových fondov,
hypotekárnych záložných listov,
vkladových listov, vkladových certifikátov a depozitných certifikátov,
nehnuteľností.

Čl. XI
Okruh osôb, ktorým sa poskytujú prostriedky nadácie
(1)
(2)

žiaci a študenti študujúci na škole uvedenej v čl. III Nadačnej listiny,
fyzické a právnické osoby, ktoré sa priamo podieľajú na vzdelávaní a výchove
žiakov a študentov študujúcich na škole uvedenej v čl. III Nadačnej listiny,

Čl. XII
Podmienky poskytovania prostriedkov nadácie tretím osobám
(1)
(2)

musia pôsobiť v oblastiach vzdelávania a pedagogickej činnosti,
právnické osoby musia pôsobiť v oblasti vzdelávania najmenej tri roky.

Čl. XIII
Ustanovenia nadačnej listiny, ktoré sa nesmú meniť rozhodnutím žiadneho orgánu
Nadačná listina nahradila štatút a zriaďovaciu listinu z roku 1997. Nadačnú listinu v čl. III
je možné len doplniť ustanoveniami, ktoré nie sú v rozpore s verejnoprospešným účelom
nadácie.

V Bratislave 19. decembra 2002, zmenené a doplnené na základe Dodatku k Nadačnej
listine č. 5 zo dňa 16. 12. 2019.
v. r.
Zuzana Munková
predseda správnej rady
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