VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2015
NADÁCIA NOVOHRADSKÁ, Novohradská 3, Bratislava

I.

Prehľad činnosti

Počas uplynulého roku 2015 si Nadácia Novohradská opäť plnila svoj verejnoprospešný
účel. 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.
Nadácia Novohradská v tomto roku uzatvorila zmluvu a nájme pozemku školského dvora
Gymnázia Jura Hronca a ZŠ Košická a začala prípravy na jeho rekonštrukciu. Za výraznej podpory
zo strany rodičov, absolventov, súčasných žiakov a študentov získala za dva posledné mesiace
kalendárneho roka 2015 sumu 27 567 €. Revitalizáciu a rekonštrukciu ihriska plánuje nadácia
urobiť do troch rokov.
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 a školského dvora
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. 2015 ako riadna účtovná závierka podľa
zákona NR SR č. 43/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
Z jej podkladov bola vypracovaná 30. 4. 2016 Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky
k účtovnej závierke.

III.

Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu
BratMUN - Modelové zasadnutie OSN
Ihrisko
Príjem 2%
Príspevky a dary rodičov žiakov - národný program
Príspevky a dary rodičov žiakov IB
Príspevky a dary rodičov žiakov PYP a MYP
Úroky z účtov

14 740,00 €
28 566,88 €
63 049,39 €
34 052,70 €
19 450,00 €
50 801,00 €
2 852,90 €

Výnosy celkom:

IV.

213 512,87 €

Prehľad o darcoch, ak hodnota darcu presahuje viac ako 331 €
Balog Ľubomír
Grík Ondrej
Kusý Rudolf
Baťka Viliam
Herman Juraj
Lavko Miroslav
Bednarčík Zvonimír Hlubocký David
Lazárová Jana
Bezeková Citadel
Horváth Alojz
Macula Dušan
Borský Daniel
Chovančík Jozef
Maček Jozef
Csémi Vincent
Juhoš Róbert
Majerník Alan
Feldmar Peter
Kabáthová Patrícia
Martin Nadia
Feltovič Milan
Kočan Miroslav
Mokrý Jozef
Fitošová Jana
Kraus Andrej
Mrázová Zuzana
Gábor Dušan
Kristl Vladimír
Németh Štefan
Géci Jozef
Kudlej Miroslav
Očko Ľubomír
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Management real, s. r. o.
Matinow s. r. o.

V.

Ostraukhov Olena
Piešťanský Peter
Schill Alexander
Skákala Marián
Spišák Róbert
Spišáková Naďa
Spurný Ján
Ševčík Michal
Šimková Zuzana
Šramko Ivan
Žilinek Peter
Pow-en, 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
Prevádzkové náklady - národný program
Prevádzkové náklady IB
Prevádzkové náklady MYP a PYP
Správa nadácie*
Študenské akcie školy
Študentské akcie - národný program
Študentské akcie IB
Študentské akcie PYP a MYP
Zrážová daň z úrokov
Náklady celkom:

14 953,73 €
16 145,07 €
3 206,34 €
243,27 €
4 443,36 €
234,78 €
20 096,48 €
42 544,01 €
10 091,17 €
52 030,99 €
10 077,36 €
1 050,76 €
22 618,32 €
1 838,46 €
1 464,12 €
541,94 €
201 580,16 €

Rozdiel výnosov a nákladov:

11 932,71 €

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

VII.

2 215,43 €
3 480,00 €
3 910,63 €
471,30 €
10 077,36 €

Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov nadácie
Počas kalendárneho roka 2015 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 2015 celkové náklady 73 317,71 € a výnosy 70 251,00 €.

V Bratislave, dňa 15. mája 2016
v. r.
RNDr. František Kosper
správca Nadácie Novohradská

4

