VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2014
NADÁCIA NOVOHRADSKÁ, Novohradská 3, Bratislava

I.

Prehľad činnosti

Počas uplynulého roku 2014 si Nadácia Novohradská opäť plnila svoj verejnoprospešný
účel. V širšom význame je to podpora vzdelávania a ochrana duchovných hodnôt. V konkrétnom
význame pre nadáciu je to podpora výchovno-vzdelávacieho procesu na Gymnáziu Jura Hronca a
Základnej škole Košická.
V tomto roku nadácia podporila študijné programy MYP, PYP, IB a samozrejme všetky
národné študijné programy. Všetky činnosti a projekty boli vopred prerokované a schválené
Správnou radou.
Významným cieľom je vždy 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.
Z organizovaných akcií spomenieme už tradičnú modelovú konferenciu Organizácie
spojených národov BratMUN. Táto konferencia bola založená v roku 2001 v Bratislave študentmi
IB Gymnázia Jura Hronca. V súčasnosti už patrí do zoznamu medzinárodne uznávaných
konferencií simulujúcich rôzne časti OSN (MUN).

Činnosť nadácie možno zhrnúť nasledovne:
1. Správa majetku získaného dovtedajšou činnosťou.
2. Podpora výchovno-vzdelávacích aktivít ako sú:
(a) vzdelávacie súťaže a predmetové olympiády
(b) športové, kultúrne aktivity a súťaže
(c) podpora exkurzii, kultúrnych a vzdelávacích podujatí
3. Zabezpečovanie materiálno technických podmienok.
(a) počítačová technika a prevádzka internetu
(b) knižný fond
(c) kopírovacia technika, tlačiarne a príslušný materiál
(d) ďalšie učebné prostriedky, pomôcky a ich servis
(e) pomoc pri rekonštrukcií priestorov školy
4. Podpora mimoškolských aktivít študentov a školských akcií v súlade s výchovnovzdelávacími cieľmi Gymnázia Jura Hronca, ZŠ Košická a štatútom Nadácie
Novohradská.
(a) študentské turnaje, súťaž o Džbán Jura Hronca
(b) podpora talentovaných a sociálne slabších študentov
(c) projekt BratMUN – modelové zasadnutie OSN
(d) debatný klub, workshopy
5. Získavanie darov a príspevkov od fyzických a právnických osôb.
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II.

Ročná účtovná závierka

Ročná účtovná závierka bola vykonaná k 31. 12. 2014 ako riadna účtovná závierka podľa
zákona NR SR č. 43/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.
Z jej podkladov bola vypracovaná 30. 4. 2015 Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky
k účtovnej závierke.

III.

Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu

BratMUN - Modelové zasadnutie OSN
Dary sponzorov - národný program
Príjem 2%
Ples Nadácie Novohradská
Príspevky a dary rodičov žiakov - národný program
Príspevky a dary rodičov žiakov IB
Príspevky a dary rodičov žiakov PYP a MYP
Úroky z účtov

10 690,00 €
17 725,09 €
51 158,90 €
5 487,50 €
27 274,16 €
25 015,00 €
45 809,25 €
36,77 €

Výnosy celkom:

IV.

Prehľad o darcoch, ak hodnota darcu presahuje viac ako 331 €

Baďura Tibor
Grík Ondrej
Balog Ľubomír
Grobár Stanislav
Bednarčík Zvonimír
Heger Juraj
Bezeková Citadel
Horváth Alojz
Bordácsová Mária
Kabáthová Patrícia
Bujna Július
Klačman Peter
Cebecauer Tomáš
Kohút Martin
Feldmar Peter
Konečná Lucia
Gaštanová Silvia
Kraus Andrej
Gdovin Marek
Luka & Bramer Group, a. s.
Management Real, s. r. o.
Motor Partners, s. r. o.

V.

183 196,67 €

Kudlej Miroslav
Macula Dušan
Makara Tibor
Maláková Beáta
Mittal Lalit Kumar
Morávek Milan
Mračna Peter
Németh Štefan
Nicholsonová Lucia

Okál Marián
Palič Andrej
Piešťanský Peter
Soska Daniel
Spišák Róbert
Širicová Veronika
Zobok Miroslav
Zuggó Peter
Žilinek Peter

Samik, o. z.
viritech, s. r. o.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Západoslovenská energetika, a. s.

Prehľad o fyzických a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky

Nadácia podporovala všetky projekty a činnosti študentov Gymnázia Jura Hronca
a Základnej školy Košická, ktoré sú uvedené v I. kapitole. Všetky prostriedky boli použité v súlade
s Nadačnou listinou, v ktorej je špecifikovaný verejnoprospešný účel nadácie.
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VI.

Celkové výdavky (náklady) nadácie v členení podľa druhov činností

BratMUN - Modelové zasadnutie OSN
Drobný hmotný majetok GJH a ZŠ
Drobný hmotný majetok PYP, MYP a IBD
Knižný a učebnicový fond IB
Knižný a učebnicový fond MYP a PYP
Knižný fond - národný program
Opravy a udržiavanie školy
Ples Nadácie Novohradská
Prevádzkové náklady - národný program
Prevádzkové náklady IB
Prevádzkové náklady MYP a PYP
Správa nadácie*
Študentské akcie školy
Študentské akcie - národný program
Študentské akcie IB
Workshopy PYP a MYP
Náklady celkom:

10 982,23 €
18 375,35 €
5 298,35 €
2 537,15 €
9 570,81 €
271,50 €
23 382,80 €
4 582,91 €
29 485,25 €
12 729,76 €
29 871,23 €
9 395,90 €
1 437,18 €
12 944,52 €
836,03 €
1 522,78 €
173 223,75 €

Rozdiel výnosov a nákladov:

9 972,92 €

* Výdavky na správu nadácie podľa rozhodnutia správnej rady
Výdavky na správu nadácie zahŕňajú výdavky na:
prevádzku nadácie, poštovné
odmenu za výkon funkcie správcu
mzdové náklady a platby do fondov
ostatné platby a bankové poplatky

VII.

2 016,70 €
3 480,00 €
3 540,90 €
358,30 €
9 395,90 €

Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov nadácie
Počas kalendárneho roka 2014 nenastala zmena v zložení orgánov nadácie.

VIII. Odmena za výkon funkcie správcu nadácie
Správna rada schválila odmenu za výkon funkcie správcu nadácie na 290 € mesačne.
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IX.

Prehľad o nadačných fondoch
Nadačný fond - Anglický program IB Nadácie Novohradská, ktorý je súčasťou nadácie, mal
v roku 2014 celkové náklady 65 803,29 € a výnosy 70 824,25 €.

V Bratislave, dňa 15. mája 2015
v. r.
RNDr. František Kosper
správca Nadácie Novohradská
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