VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2021
NADÁCIA NOVOHRADSKÁ, Novohradská 3, Bratislava

I.

Prehľad činnosti

V roku 2021 Nadácia Novohradská naďalej plnila svoj verejnoprospešný účel. Pokračovala
v podporovaní a skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu na Gymnáziu Jura Hronca a ZŠ
Košická, rovnako v slovenských (ZŠ, štvorročné, päťročné a osemročné štúdium na GJH), ako aj v
anglických vzdelávacích programoch (PYP, MYP a IBD). Všetky jej aktivity boli v súlade
s predmetom činnosti nadácie v zmysle čl. III Nadačnej listiny. V tomto roku sa od jesene
nahradilo dištančné vyučovanie prezenčným. Obnovili sa mimoškolské aktivity, nadácia opäť
mohla naplno podporovať súťaže žiakov. Nadácia podporila odborný rast učiteľov, podporila
talentovaných žiakov, taktiež sociálne slabších žiakov a prispela k skvalitneniu materiálneho
zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu nad rámec štátneho rozpočtu.
Nadácia Novohradská v roku 2021 dokončila poslednú etapu projektu ihriska pána
architekta Petra Moravčíka. Inštalovala SportPoint pre starších žiakov spolu s priľahlými
lavičkami.
Činnosť nadácie možno zhrnúť nasledovne:
1. Správa majetku získaného dovtedajšou činnosťou.
2. Podpora výchovno-vzdelávacích aktivít školy.
3. Zabezpečovanie materiálno technických podmienok:
(a) počítačová technika a prevádzka internetu
(b) knižný fond
(c) kopírovacia technika, tlačiarne a príslušný materiál
(d) ďalšie učebné pomôcky a ich servis
(e) pomoc pri rekonštrukcií priestorov školy a školského dvora.
4. Podpora ďalšieho vzdelávania učiteľov.
5. Štipendijný program nadácie.
6. Podpora mimoškolských aktivít študentov a školských akcií v súlade s výchovnovzdelávacími cieľmi Gymnázia Jura Hronca, ZŠ Košická a štatútom Nadácie
Novohradská:
(a) študentské turnaje (prebiehali niektoré online a niektoré prezenčne)
(b) podpora talentovaných a sociálne slabších študentov
(c) debatný klub, workshopy
7. Získavanie darov a príspevkov od fyzických a právnických osôb.

II.

Ročná účtovná závierka

Ročná účtovná závierka bola vykonaná k 31. 12. 2021 ako riadna účtovná závierka podľa
zákona NR SR č. 43/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
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Z jej podkladov bola vypracovaná 29. 3. 2022 Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej
závierke a Daňové priznanie (viď. Register účtovných závierok: https://www.registeruz.sk )

III.

Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu

Príspevky a dary od právnických osôb
Príjem 2%
Príspevky a dary od absolventov
Príspevky a dary rodičov žiakov - národný program
Príspevky a dary rodičov žiakov IB
Príspevky a dary rodičov žiakov PYP a MYP
Úrokiy a iné ostatné výnosy

176 327,56 €

Výnosy celkom:

IV.

Prehľad o darcoch, ktorých hodnota daru presahuje viac ako 331 €

Bab Tibor
Bača Slavomír
Balušík Martin
Bednarčík Zvonimír
Benčík Ivan
Bendula Mikuláš
Bendulová Iveta
Buzová Petra
Formánko Marián
Heijnsbroek Kristína

V.

5 320,00 €
85 869,14 €
5 821,39 €
31 232,00 €
10 516,00 €
37 415,00 €
154,03 €

Horvátová Ľubica
Krajč Tibor
Krajňáková Zuzana
Kulina Martin
Lašček Ján
Le Gall Martina
Lopatník Martin
Marsden Robert
Martinková Juliana
Paľová Zuzana

Pavlík Tomáš
Poľanská Mária
Pružinec Ivan
Spišák Matej
Staroň Marek
Vrbnjak Marjan
Winklerová Silvia
Zobok Eduard
FilmCraft, s.r.o.
Privatbanka, a. s.
Pro Relocation s.r.o.

Prehľad o fyzických a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky

Nadácia poskytla prostriedky všetkým žiakom a učiteľom GJH a ZŠ Košická, resp.
externým pracovníkom, ktorí participovali na aktivitách v podporovaných oblastiach, uvedených
v časti I. Prehľad činnosti. 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

Drobný hmotný majetok GJH a ZŠ
• nákup počítačov, komponentov servera,

10 187,99 €

didaktických
pomôcok, vybavenie zrekonštruovaných šatní pre telesnú
výchovu novým kvalitným nábytkom ...

Drobný hmotný majetok PYP, MYP a IBD
• nákup počítačov, didaktických pomôcok,

5 322,84 €
grafických

kalkulačiek pre IBD študentov, ...

Knižný a učebnicový fond IBD
Knižný a učebnicový fond MYP a PYP
Knižný fond - národný program
Prevádzkové náklady - národný program
• preplatenie vzdelávacích programov pre učiteľov,

4 288,45 €
7 473,40 €
173,35 €
17 547,98 €
nákup

komponentov zariadení do dátovej siete školy, ...

Prevádzkové náklady IB
Prevádzkové náklady MYP a PYP
• nákup pracovných zošitov, tlač pracovných

3 987,07 €
17 161,37 €

Rekonštrukcia ihriska
• ukončenie celej rekonštrukcie

63 449,97 €

Správa nadácie
• odmena za výkon funkcie správcu, mzdové náklady, platby

10 705,05 €

zošitov a
materiálov, učebné pomôcky, preplatenie vzdelávacích
programov pre učiteľov, odmeny učiteľom za tvorbu a
aktualizáciu
didaktických
materiálov,
materiálne
zabezpečenie interného workshopu, ...

ihriska podľa projektu
architekta Petra Moravčíka dokončením SportPointu pre
starších žiakov gymnázia spolu s lavičkami v priľahlom
priestore, ...

do fondov, audit účtovnej závierky, poštovné a bankové
poplatky, ...

Štipendijný program nadácie
• podpora pre študentov ubytovaných

360,00 €
v študentských

domovoch, ...

Študentské akcie - národný program
• preplatenie výdavkov učiteľov spojených

5 798,25 €

s organizáciou
exkurzií (z dôvodu pandémie sa uskutočnilo málo exkurzií,
ale viac ako v predchádzajúcom roku), ...

Študentské akcie PYP a MYP

625,48 €
147 081,20 €

Náklady celkom:

29 246,36 €

Rozdiel výnosov a nákladov
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VII.

Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov nadácie

Počas kalendárneho roku 2021 nenastala žiadna zmena v zložení orgánov nadácie.

VIII. Odmena za výkon funkcie správcu nadácie

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

IX.

Prehľad o nadačných fondoch

Rozhodnutím správnej rady zo dňa 29. 6. 2021 bol zrušený Nadačný fond - Anglický
program IB Nadácie Novohradská. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (sekcia
vnútornej správy) 3. 8. 2021 vzalo predmetné oznámenie na vedomie a súčasne ho
založilo do registračného spisu nadácie s názvom Nadácia Novohradská.

V Bratislave, dňa 15. júna 2022
v. r.
RNDr. František Kosper
správca Nadácie Novohradská
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