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Príhovor
správcu nadácie
Milí priatelia,
rok 2017 bol v čínskom horoskope rokom ohnivého
kohúta. Àzijské kultúry veria, že to bol rok naplnený túžbou
po dobrodružstve, objavovaní a prekonávaní nových
výziev a rovnako aj obdobím víťazstiev a úspechov.
V tomto duchu chcem uvažovať aj o projektoch, ktoré
sme v Nadácii Kia Motors Slovakia realizovali v minulom
roku.
Medzi najvýznamejšie projekty patrilo obnovenie
vozového parku pre Slovenskýă̌ervený kríž, rekonštrukcia
Gastroenterologického oddelenia a
dokončenie
rekonštrukcie oddelenia liečebne dlhodobo chorých
vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina. Darovaním
učebných pomôcok materským a základným školám sme
podporili rozvoj technického a jazykového vzdelávania a
pokračovali sme aj v obnove cyklochodníkov a revitalizácii
mestského parku. Každý zo 127 projektov, ktoré
sme v roku 2017 podporili, bol jedinečný a každý cent
z celkovej sumy 1,8 mil. eur bol užitočne investovaný.
Mojím vnútorným presvedčením je, že čím lepšie sa
človek má, tým väčšiu má zodpovednosť voči druhým.
Zodpovednosť voči spoločnosti vnímam nielen ako
darovanie prostriedkov, no predovšetkým ako osobnú
zaangažovanosť. Aj preto sa chcem poďakovať všetkým
dobrovoľníkom a partnerom, ktorí vo svojom voľnom
čase v roku 2017 pomáhali svojej komunite – čistili
a budovali spoločné areály, starali sa o mestské útulky
alebo poskytli svoje nápady a konzultácie pri nadačných
projektoch.
V roku 2018 chceme pokračovať v aktivitách, ktoré
boli úspešné už v minulosti. Vďaka nim budeme môcť
aj naďalej rozvíjať šport a vzdelávanie detí a mládeže
v žilinskom regióne. V oblasti mobility máme plán
rozbehnúť ambiciózne projekty, ktoré budú pre nás
novou výzvou. Som rád, že aj napriek krátkej histórii
Nadácie Kia Motors Slovakia pomáhame tam, kde je naša
práca a finančná podpora naozaj potrebná a vytvárame
tak lepší svet okolo nás.

Dušan Dvořák
Správca Nadácie Kia Motors Slovakia
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O nadácii
Nadáciu Kia Motors Slovakia (ďalej len nadácia“) založila
“
spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. v roku 2013 ako
nositeľa svojich filantropických a komunitných aktivít
v žilinskom regióne a na Slovensku. Prvé projekty
v oblasti filantropie a darcovstva spustila nadácia
v roku 2015. Pomoc je primárne adresovaná na
podporu športových aktivít, rozvoj vzdelávania a šírenie
dobrovoľníctva. V roku 2017 podporila Nadácia Kia
Motors Slovakia celkovo 127 filantropických projektov
sumou viac ako 1,8 milióna eur.

Verejnoprospešným účelom nadácie je podľa § 50
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov:
a)	ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba,
resocializácia drogovo závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych služieb,
b)	podpora a rozvoj športu,
c)	poskytovanie sociálnej pomoci,
d)	zachovanie kultúrnych hodnôt,
e)	podpora vzdelávania,
f)	ochrana ľudských práv,
g)	ochrana a tvorba životného prostredia,
h)	veda a výskum,
i)	organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej
činnosti.

Poslanie

Vízia

Poslaním nadácie je byť dôveryhodným a spoľahlivým
partnerom pre komunitu, žilinský región a Slovensko.
Nadácia chce napĺňať sociálnu zodpovednosť svojho
zakladateľa, spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o.
a aktívne vyhľadávať nové výzvy, ktoré budú pretvárať
okolie na lepší svet pre spoločný život.

Prostredníctvom verejnoprospešných aktivít chceme
podávať pomocnú ruku tam, kde je naša pomoc skutočne
potrebná a jej zameranie je v súlade s oblasťami podpory,
ktorým sa venujeme. Riadime sa heslom: “Pohnime
svetom spoločne.“

Orgány nadácie
Správna rada nadácie

Dae-Sik Kim

predseda správnej rady nadácie
a prezident a CEO spoločnosti Kia
Motors Slovakia

Jun-Gyu Lee

člen správnej rady a finančný riaditeľ
spoločnosti Kia Motors Slovakia

Dozorná rada nadácie
členovia
Kwon Jong Joo
Adriana Kociánová
Dušan Mizera

Seong-Gyu Lee

člen správnej rady a viceprezident
devízie Administratíva spoločnosti Kia
Motors Slovakia

Správca nadácie
Dušan Dvořák
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Aktivity nadácie v roku 2017
Nadácia v roku 2017 napĺňala svoje poslanie v súlade s verejnoprospešným účelom prostredníctvom štyroch hlavných
foriem podpory.

Realizovanie vlastných projektov
Podpora partnerských organizácií
Realizácia otvorených zamestnaneckých grantových programov
Organizovanie dobrovoľníckych aktivít

Rozdelenie finančných prostriedkov podľa formy
podpory (v EUR)

Rozdelenie projektov podľa formy podpory

13 709

9
14
576 354
68
36

253 373
1 033 925

Vlastné projekty
Grantové programy
Partnerské projekty
Dobrovoľnícke projekty
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Vlastné projekty
V rámci nadácie realizujeme a implementujeme projekty
aj vo vlastnej réžii, ktorými chceme dosiahnuť a naplniť
ciele nadácie, jej poslanie a víziu.

Počet projektov: 9
Celková výška podpory: 1 033 925 EUR
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Rekonštrukcia Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina
V roku 2017 nadácia pokračovala v podpore
rekonštrukcie vybraných oddelení Fakultnej nemocnice
s poliklinikou Žilina. Gastroenterologické oddelenie
získalo po rekonštrukcii nevyužívanej časti nové
priestory na poskytovanie zdravotných služieb. Vznikla
ambulancia pre endoskopické výkony a hepatologická
ambulancia, lôžková časť pre jednodňovú chirurgiu
a imunologickú liečbu ako aj priestor na vykonávanie
celkovej anestézy. Na oddelení liečebne dlhodobo
chorých sa zrekonštruovala časť B, ktorá bola v takmer

ešte pôvodnom stave. Pri prácach boli vymenené
okná, podlahy, vymaľované priestory a zrenovovali
sa aj balkóny. Oddelenie liečebne dlhodobo chorých
okrem renovácie priestorov dostalo i materiálne
vybavenie v podobe elektricky polohovateľných postelí
s príslušenstvom.
Rekonštrukciou
ďalších
dvoch
oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina sa opäť
podarilo skvalitniť prostredie určené na poskytovanie
zdravotných služieb, ako aj zvýšiť komfort pacientov.
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Podpora technického a jazykového vzdelávania
V rámci podpory vzdelávania poskytla nadácia
materským, základným a stredným školám interaktívne
a praktické
pomôcky
na
podporu
technických
a jazykových zručností. Pomôcky boli prispôsobené veku
a schopnostiam detí a študentov od materských škôl
až po stredné školy. Do projektu bolo vybraných sedem
materských škôl, osem základných škôl s materskými
školami, dvanásť základných škôl a dve stredné odborné

školy. Žiaci tak môžu v rámci vyučovania využívať
nové tablety, interaktívne tabule, elektrické sústruhy
a brúsky, programovateľné roboty či drevené stavebnice.
Projekt má ambíciu zvýšiť praktické zručnosti detí
a študentov, aby po absolvovaní základných a stredných
škôl boli zručnejší v technickej či jazykovej oblasti a mali
neskôr väčšie šance pre uplatnenie sa na trhu práce na
Slovensku.
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Darovanie áut Slovenskému Červenému Krížu
Darovaním 20 vozidiel Kia cee’d Sportswagon prispela
nadácia k obnove vozového parku Slovenského ăerveného
kríža (SăK) a zvýšila tak mobilitu jeho pracovníkov.
Súčasťou daru nadácie boli aj sady zimných pneumatík
a finančný dar na registráciu automobilov. Za pomoci
nových automobilov, môžu pracovníci 20 územných
celkov SăK adresnejšie a flexibilnejšie odpovedať na
potreby ľudí v núdzi v jednotlivých regiónoch.

Začiatkom roka 2018 sa projekt zameria na ďalších
17 územných spolkov a vozový park SăK tak bude
kompletne obnovený. Prostredníctvom nových vozidiel
sa budú môcť pracovníci všetkých regionálnych celkov
dostať bližšie k ľudom, ktorí potrebujú pomoc.
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Partnerské projekty
Nadácia vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých
projekty a aktivity prispievajú k naplneniu poslania
nadácie. V programe podpory partnerstiev rozhoduje
o podpore ich originalita, prínos pre komunitu
a udržateľnosť.

foto: Daniela Dostálková

Počet projektov: 36
Celková výška podpory: 576 354 EUR
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X. Národné hry špeciálnych olympiád,
Slovenské hnutie špeciálnych olympiád
Aj vďaka finančnému príspevku nadácie sa uskutočnili
X. Národné hry špeciálnych olympiád, ktoré sa konali
v termíne 21. – 23. júna 2017 v Šamoríne. Viac ako
160 postihnutých športovcov súťažilo v plávaní,
atletike, cyklistike, tenise, stolnom tenise, gymnastike
a unifikovanom volejbale. Osoby s mentálnym
postihnutím mali príležitosť športovať a prežiť pri
tom radosť z úspechu. Svojimi výsledkami si športovci
naplnili svoje sny o úspechu a víťazstve, nadviazali nové
priateľstvá, získali sebavedomie a pocit samostatnosti.

Štvorlístok pre talenty, OZ LECA
Občianske združenie LECA podporuje talentované
deti a mládež zo sociálne znevýhodnených skupín
obyvateľstva na Slovensku i v ăeskej republike. Aj vďaka
podpore z Nadácie Kia Motors Slovakia mohlo 71 detí
a mladých ľudí zo Slovenska rozvíjať svoje schopnosti
vo všetkých umeleckých odvetviach. Súčasťou projektu
bol tiež benefičný galavečer Štvorlístok pre talenty, na
ktorom prezentovalo svoj talent a zručnosti viac ako 30
vybraných štipendistov po boku významných osobností
slovenskej a českej umeleckej scény.

Nová strecha zimnej modlitebne a bezbariérový
vstup do Novej synagógy, OZ Truc sphérique
Rekonštrukciu žilinskej Novej synagógy podporuje nadácia
už od roku 2013. V roku 2017 sa podarilo zrenovovať
strechu zimnej modlitebne, položiť novú strešnú krytinu,
vybudovať južnú terasu, ako aj bezbariérový vstup
do budovy, vďaka čomu je budova sprístupnená pre
verejnosť. Riešenie je navrhnuté tak, aby mohli pohodlne
do budovy vstupovať rodiny s kočíkom, ľudia na vozíku
alebo seniori. Program v Novej synagóge navštevujú
mesačne stovky ľudí.
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Zamestnanecké grantové
programy
Cieľom je umožniť záujemcom z radov zamestnancov
spoločnosti Kia Motors Slovakia sprostredkovať pomoc
tam, kde je potrebná a kde bude aj ich osobnou zásluhou
dobre využitá.

Počet podporených projektov: 68
Celková výška podpory: 253 373 EUR

V roku 2017 boli realizované dva otvorené Zamestnanecké grantové programy:

Šport v regióne

Vzdelávanie v regióne

podpora športových aktivít
a podujatí

podpora inovatívneho
a technického vzdelávania

Počet podporených projektov podľa oblasti podpory

Rozdelenie finančných prostriedkov podľa oblasti
podpory (v EUR)

29

140 975
39

Vzdelávanie
Šport

112 398
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Vzdelávanie v regióne 2017
V škole ako v úli – učme sa od včely, OZ Tilia
Jedným z podporených projektov v oblasti inovatívneho
vzdelávania bol projekt V škole ako v úli – učme sa od
včely. Hlavná časť projektu bola organizácia akcie Deň
včely, do ktorej sa zapojili miestni včelári a školy. Po čase
sa sformovala skupina žiakov so záujmom o včelársky
krúžok, ktorý sa v lete viackrát stretol aj priamo na
včelnici. Včelám poslúži aj vysadená vŕba, ktorá je
vhodná na košikárstvo – ďalšie remeslo, ktoré bolo

v rámci projektu podporené. Dvojdňový košikársky kurz
vystriedali ukážky pečenia kváskového chleba. Vďaka
projektu má OZ Tilia potrebné vybavenie (úle, včelárske
odevy, edukačné materiály a knihy, formy a vosk na
sviece, ošatky na chlieb, košikárske náradie a iné), aby
mohlo v aktivitách dlhodobo pokračovať.

Šport v regióne 2017
Bezpečne na ihrisku, ZŠ Rudina
Miestne betónové ihrisko získalo vďaka grantu
bezpečnostné mantinely, ktoré chránia deti pred úrazmi
spôsobenými hrou mimo ihriska. Montážou mantinelov
sa vytvorili podmienky pre miestny školský florbalový
tím na pravidelné tréningy v domácom prostredí, ako
aj možnosť zorganizovať zápasy v školskej lige aj na
domácej pôde. Ihrisko je sprístupnené aj pre širokú
verejnosť, počas letných prázdnin bolo zaplnené
športujúcimi deťmi takmer každý deň. Naopak, v zimných
mesiacoch, vznikol na takto upravenom ihrisku priestor
pre ľadovú plochu na korčuľovanie či rekreačný ľadový
hokej.
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Podpora dobrovoľníckych
aktivít
V rámci grantového programu Dobrovoľníctvo boli
podporené projekty zamerané na dobrovoľnícke aktivity
s verejnoprospešným účelom. Rôznorodé dobrovoľnícke
aktivity ako manuálne a opravárske práce, trávenie
voľného času so seniormi, či darovanie krvi aktívne
podporili aj zamestnanci spoločnosti Kia Motors Slovakia
svojou účasťou.

Počet podporených projektov: 14
Celková výška podpory: 13 709 EUR
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Žijeme spolu, Nadácia Krajiny Harmónie
Aj v roku 2017 pokračovala spolupráca s Nadáciou Krajiny
Harmónie, ktorá pôsobí ako centrum pre podporu
začleňovania občanov s postihnutím v meste Žilina. Do
projektu sa zapojilo 50 ľudí s postihnutím a viac ako 100
dobrovoľníkov. Dobrovoľníci pomohli pri úprave záhrady
a priestorov nadácie, oprave tribúny ako aj pri organizácii
športových hier a komunitného festival Inter Nos.

Dobrovoľníctvo 2017, OZ Preles
Žilinský lesopark Chrasť je obľúbeným miestom pre
oddych a relax, ktoré si vyžaduje pravidelné úpravy.
V roku 2017 sa nám podarilo zorganizovať dva výjazdy
dobrovoľníkov do lesoparku. Upravilo sa okolie ohnísk,
lavičiek a stolov, opravili a natreli sa sochy a vyzbierali
sa aj odpadky. Dobrovoľníci taktiež pomohli s úpravou
terénu po športovom podujatí Žilinské blatíčko.

Spoločne na zrúcanine sv. Heleny 2017,
Obnova Slovenskej Zeme
Cieľom projektu bolo dosiahnuť záchranu, skultúrnenie
a zabezpečenie častí pamiatky, Zrúcaniny Kostola sv.
Heleny v Stránskom a jej prostredia, čo sa podarilo
vďaka zrealizovaným aktivitám a zapojením viac ako
35 dobrovoľníkov. Dobrovoľníci pomohli s logistickými
prácami, terénnymi úpravami, s presunom materiálov
a konštrukcií, ako aj s odstraňovaním náletovej vegetácie.
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Prehľad projektov podporených v roku 2017
Realizácia vlastných projektov
Názov projektu
Rekonštrukcia Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina
Rekonštrukcia a revitalizácia Parku Ľudovíta Štúra v Žiline
Detská anglická univerzita
Nákup didaktických pomôcok pre Nadáciu Kia Motors Slovakia
Realizácia 1. etapy Bike Parku na Vodnom diele v Žiline
Podpora technického vzdelávania
Podpora jazykového vzdelávania
Automobilová Junior Akadémia
Darovanie áut Slovenskému ăervenému Krížu
Partnerské projekty
Príjemca
LECA, o.z.
Štátny komorný orchester Žilina
Truc Spherique, o.z.
Detská atletika, o.z.
Horská služba Malá Fatra
Korean Heritage Language School
Slovenský paralympijský výbor
Žilinská univerzita
Atletický klub zdravotne postihnutých občanov Proficio
Slovenské hnutie Špeciálnych olympiád
Prekonať bariéru - škola pre Európu, o.z.
Záleží nám, o.z.
Mesto Žilina
Mesto Martin
Obec Trebostovo
Slovenský cykloklub
Obec Gbeľany
Žilinský samosprávny kraj
Obec Varín
Obec Nededza
Obec Teplička nad Váhom
Obec Krasňany
Obec Mojš
Mesto Žilina
Nadácia Televízie Markíza
Folklórny súbor Straník, Obec Teplička nad Váhom
Folklórny súbor Dúha, Obec Krasňany
Ponorkový klub Žilina, o.z.
TURIEC – Združenie na podporu rozvoja regiónu, o.z.
Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky
Včielka pri Súkromnej ZŠ Žilina
One for all, o.z.
Stredná odborná škola strojnícka Kysucké Nové Mesto
Dopravná akadémia Žilina
Krajská knižnica v Žiline
Mesto Žilina

Názov projektu
Štvorlístok pre talenty
Výmena vzduchotechniky
Nová strecha zimnej modlitebne a bezbariérový vstup do
Novej Synagógy
Športová akadémia Mateja Tótha a letné tábory pre deti z
detských domovov
Nákup letných búnd a pohotovostných ruksakov pre
horských záchranárov
Materiálne vybavenie
Túžime rovnako ako ostatní lyžovať a bicyklovať
Automobilová juniorská akadémia
Šport zdravotne znevýhodnených - reprezentácia Slovenska
10. Národné hry špeciálnych olympiád
Škola šmyku
Vodičské preukazy pre deti z detských domovov
Podpora cyklodopravy prostredníctvom inštalácie cyklistického mobiliáru v meste Žilina
Martin - športovo-oddychový chodník na nábreží rieky
Turiec
Cyklorozhľadna na tankovej ceste pri Trebostove
Obnova cykloturistických trás v Žilinskom samosprávnom
kraji
Vybavenie šatní a oplotenie
Eventy BikeKIA
Obnova asfaltového krytu cyklotrasy
Krajší je svet z bicykla
Prístrešok na bicykle
Podpora športu v obci Krasňany
Vyhliadková veža v obci Mojš
Staromestské slávnosti
Hýbsa Slovensko
Zachovanie kultúrnych hodnôt
Zachovanie kultúrnych hodnôt
Partnerský projekt
Partnerský projekt
Partnerský projekt
Smart Kia Spirit 2017
One for all deťom
Kvalitná príprava žiakov v škole je cestovný lístok k budúcemu povolaniu
Partnerský projekt - lakovník
ăítanie dáva človeku to, čo cez žiadne médium nedostane
Inteligentné solárne lavičky
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Vzdelávanie v regióne 2017
Príjemca
Základná škola Žabokreky
Stredná odborná škola strojnícka Kysucké Nové Mesto
Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, Martin
Spojená škola Malé Tatry, Ružomberok
Občianske združenie na záchranu bytčianskej synagógy
Alino, n.o.
Základná škola Hany Zelinovej, Vrútky
Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina
Spojená škola J. M. Hurbana 36, Žilina
Špeciálna základná škola a Špeciálna materská škola J. Vojtaššáka, Žilina
Stredná odborná škola technická, Okužná, Čadca
Stredná odborná škola elektrotechnická v Žiline
Tilia, o.z.
Centrum včasnej intervencie Žilina
Jazyková škola, Žilina
Materská škola Aurela Stodolu Martin
Základná škola Lichardova, Žilina
Stredná zdravotnícka škola, Liptovský Mikuláš
Občianske združenie zamestnancov a priaznivcov Obchodnej
akadémie Ružomberok
Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina
Materská škola Maršová - Rašov, okres Bytča
Stredná odborná škola elektrotechnická v Liptovskom Hrádku
Základná škola Rudina, Rudina
Evanjelická spojená škola, Martin
Základná škola Márie Rázusovej-Martákovej, Liptovský Mikuláš
Stredná odborná škola stavebná, Žilina
Základná škola Svrčinovec
Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia
Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej

Názov projektu
Permakultúrna trieda v ZŠ Žabokreky
Moderné vyučovanie = kvalitnejšie vzdelanie
Zážitkovou experimentálnou fyzikou k poznaniu
Učíme sa cez zmysly
AHA! Synagóga
Environmentálny projekt ALINO pre školy
Hravo po anglicky
Myslíme logicky a rozumieme tomu, čo čítame
Škola nádeje
Deťom pre radosť
Skvalitnenie a zatraktívnenie inovatívnych foriem vzdelávania v oblasti automobilovej techniky
Zaradenie programovania mikroradičov do vyučovania
V škole ako v úli - učme sa od včely
Aj keď nerozprávam, môžem sa učiť
Revitalizácia jazykového laboratória na Jazykovej škole v
Žiline
Rozvíjanie tvorivého potenciálu dieťaťa predškolského veku
prostriedkami tvorivej dramatiky
Záhrada zážitkového učenia - rovnaká šanca úspešnosti pre
všetkých žiakov v spolupráci s rodinou
Školské masérske štúdio
Učme sa cudzie jazyky moderne
Divadelný krúžok - učenie sa literatúry prostredníctvom
zážitkového učenia
Zvedavková zmyslová záhrada
Školská televízia SOŠE TV
Zábavné učenie v Učebni novej generácie robotov
STEM
Propagačná a verejnoprospešná vzdelávacia činnosť školy
Mladý energetik budov
Škola varenia
Od 2D pohľadu, k 3D rozmeru
Ukáž mi starká, starký ako a ja to urobím
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Šport v regióne 2017
Príjemca
Šachový klub Ružomberok
Telovýchovná jednota Novoť
Športový klub Juventa Žilina
Dobrovoľný hasičský zbor Kláštor pod Znievom
TJ Štart Veľké Rovné
Obecný futbalový klub Kotrčiná Lúčka
Obecný športový klub Nededza
SRRZ-RZ pri Materskej škole Blatnica
Telovýchovná jednota Mladosť Žilina oddiel džudo
Divadelný klub mladé Makovice 95, o.z.
Základná škola Jozefa Hanulu Liptovské Sliače
Mládežnícky športový klub Snežnica
Naše Nolčovo, o.z.
Obec Habovka
Turčianska bicyklová skupina JUS
AKADÈMIA JUVENTUS Žilina
Inline Club Žilina
Obec Horný Kalník
Cyklistická Detská Tour
Žilinský klub vodákov - Žilina
MHA Martin
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
Gymnastika a fitness Žilina
SRRZ-RZ pri Základnej a Materskej školy v Rudine
Obecný športový klub Rosina
Športový klub stolného tenisu Ružomberok
Atletický klub Victória Turany
Lukostrelecký klub REFLEX Žilina
Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš
FK SOKOL Stankovany
Materská škola Margarétka, Vrútky
TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou
Domec, o.z.
ŠKP Žilina
Obec Belá-Dulice
SRRZ-RZ pri Materskej škole, Krpeľany
K-7 Psovodi - záchranári SR
Academic Žilinská univerzita v Žiline
VOLLEYBALL ACADEMY Žilina

Názov projektu
Ružomberok Chessfest 2017 - Majstrovstvá sveta IPCA v
šachu
Spoznávanie krás Oravy na bežkách
Bavme sa športom
Lazianska potokovica
Zlepšenie materiálneho vybavenia a tréningového procesu
mládežníckych družstiev TJ Štart Veľké Rovné
Mládežnícka futbalová akadémia Kotrčiná Lúčka
Podpora a rozvoj mládeže OŠK Nededza
Pripraviť sa, pozor, štart
Mladosť je radosť a JUDO je MLADOSŤ
Tri, dva, jedna, športujeme!
Pohyb pre radosť
Snežnica cup 2017- futbalové turnaje
Vypni smartphon, a hraj sa vonku!
Vypni telku a zapni sa vo fitku na vzduchu
Nech sa mladí vezú s nami - bicyklový deň
U9 prípravka AKADÈMIA JUVENTUS Žilina - podpora materiálno-technického zabezpečenia
Inline polmaratón a detský inline
Zašportujme si
Detská tour Petra Sagana Súľov a športový víkend pre
všetkých
Skús, čo dokážeš na vode!
Príď na hokej
Adventure Park Ústie
Gymnastika pre všetkých
Bezpečne na ihrisku
Materiálno-technické vybavenie mládežníckej základne OŠK
Rosina
Vybavenie stolnotenisovej haly ŠKST Ružomberok
Citius, altius, fortius!
Lukostreľba spája región i rodiny
Workout - zdravá a lákavá alternatíva pre mladých ľudí
Turnaj malých šampiónov - spojme sa pre futbal
Malí športovci
Modernizácia šatní prípravky, žiakov a dorastencov TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou
Beh Dominika Sávia 2017
Sektor na skok vysoký
Vybudovanie workoutovej plochy v obci Belá-Dulice
Športujeme spoločne
Športom k dobrovoľníctvu - príď medzi nás s staň sa mladým psovodom - záchranárom K-7
Podporme mladých florbalistov
Majstrovstvá Slovenska 2017 vo volejbale dievčat do 18 rokov
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Podpora dobrovoľníckych aktivít
Príjemca
Obnova Slovenskej zeme, o.z.
Nadácia Krajiny harmónie
Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o.
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA, Žilina
Mulica, o.z.
Slovenský ăervený Kríž - územný spolok Žilina
Kysucký Oriešok, o.z.
Vlastnou cestou, o.z.
Cech Terra de Selinan, o.z.
FK Sokol Stankovany
Žilinský útulok, o.z.
Nadácia Kresťanského vzdelávania
Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá
Preles , o.z.

Názov projektu
Spoločne na zrúcanie sv. Heleny
Žijeme spolu
Nové priestory
Dobudovanie oddychovej zóny
Cyklodielňa Recykel
Rekonštrukcia priestorov zariadenia pre seniorov a ČK
Detské ihrisko
Letná škola pre dobrodruhov
Mladý rytier vyrob si svoj meč
Futbalom k lepšiemu životu
Výstavba ohrevu kotercov
Bylinková špirála
Kia Motors záchrana zvierat
Dobrovoľníctvo 2017
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Finančná správa Nadácie Kia Motors Slovakia za rok 2017
Súvaha v skrátenom rozsahu v EUR

2016

2017

Vybrané položky súvahy
Aktíva
0

0

B. Obežný majetok

A. Neobežný majetok

1 979 098

1 916 988

1. Finančny majetok

1 979 098

1 916 988

– Bankové účty

1 979 098

1 916 988

– Pokladnica

0

0

2. Pohľadávky

0

0

C. Časové rozlíšenie

92

71

– Náklady budúcich období

92

71

– Príjmy budúcich období
Majetok spolu

0

0

1 979 190

1 917 059

423 200

399 739

6 638

6 638

Pasíva
A. Vlastné zdroje krytia majetku
– Základne imanie
– Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
– Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
– Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
B. Cudzie zdroje
– Dlhodobé záväzky
– Zákonné rezervy, krátkodobé
– Krátkodobé záväzky z obchodného styku

0

0

42 567

416 562

373 995

-23 461

2 808

10 908

28

127

1 050

1 050

468

3 561

1 262

6 170

C. Časové rozlíšenie

1 553 182

1 506 412

– Výnosy budúcich období

1 553 134

1 506 368

– Krátkodobé záväzky ostatné

– Výdavky budúcich období
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu
Výkaz ziskov a strát v skrátenom rozsahu v EUR

48

44

1 979 190

1 917 059

2016

2017

Vybrané položky výkazu ziskov a strát
Náklady
Spotreba materiálu

3 902

6 202

Služby

9 670

14 314

Osobné náklady

23 284

Dary

37 291
374 130

Ostatné náklady (osobitné nákl., ostatné dane a poplatky, iné)

896 431

759 703

Poskytnuté príspevky organiz zložkám a iným účtovným jednotkám

687 911

754 380

1 621 198

1 946 020

Náklady spolu
Výnosy
Tržby z predaja služieb
Úroky prijaté na bankový účet
Prijaté dary

2 259
4 054

1 405

380 039

366 000

Príspevky od iných organizácii
Príspevky z podielu zaplatenej dane

1 611 868

1 553 134

Výnosy spolu

1 995 961

1 922 798

Daň z príjmu – zrazená daň z úrokov
Výsledok hospodárenia po zdanení

768

239

373 995

-23 461

Ročná účtovná uzávierka, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok audítora k ročnej
účtovnej uzávierke.
Ročná účtovná uzávierka, jej zhodnotenie, ako i výrok audítora k ročnej uzávierke sú obsiahnuté v prílohách tejto výročnej
správy.
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Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu
Prijaté príspevky v EUR

2016

2017

Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté príspevky od iných organizácií
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Úroky prijaté z podielu zaplatenej dane
Úroky prijaté - ostatné

375 000

366 000

1 553 134

1 553 134

3 562

0

493

0

1 932 189

1 919 134,00

Iné príjmy
Príjmy nadácie celkom

Prehľad o daroch, ak hodnota darov, alebo výška prostriedkov
od toho istého darcu presahuje hodnotu 331,94 EUR
Darca
Kia Motors Slovakia s.r.o

2017
366 000
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Celkové výdavky (náklady)
Celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností nadácie a osobitne výška výdavkov
na správu Nadácie, vrátane rozhodnutia správnej rady podľa paragrafu 28 ods. 2 a 3 Zákona o nadáciách
Poskytnuté príspevky právnickým osobám podľa oblastí podpory za rok 2017 v celých EUR				
Oblasť podpory a suma

Vlastné projekty nadácie
Spolu: 7 projektov
v hodnote 728 638 EUR

Podpora partnerských
projektov
Spolu: 29 projektov
v hodnote 501 899 EUR

Zamestnanecké grantové
programy
Spolu: 68 projektov
v hodnote 253 373 EUR
Podpora dobrovoľníckych
projektov
Spolu: 14 projektov
v hodnote 13 709 EUR

Počet
projektov

Názov projektu alebo programu

Schválený plán
výdavkov 2017

Poskytnutý
príspevok 2017

170 000 €

83 131 €

1

Rekonštrukcia a revitalizácia Parku Ľ. Štúra

1

Pumptrack Vodne Dielo construction

1

Rekonštrukcia FNsP Žilina

100 000 €

237 393 €

2

Materiálna podpora materských a základných škôl

105 000 €

263 391 €

2

Detské vzdelávacie tábory

40 000 €

33 796 €

110 927 €

9

BikeKIA

370 000 €

181 698 €

2

Projekty Mesta Žilina a regionálnych partnerských
obcí - kultúrne a športové podujatia, športoviská,
školské areály

30 000 €

34 128 €

7

Projekty na podporu školstva - technická
a organizačná podpora základných a stredných škol,
výchovno-vzdelávacie aktivity a súťaže

55 000 €

108 000 €

7

Projekty na podporu športu zdravotne znevýhodnených, detí a mládeže

95 000 €

120 860 €

2

Projekty so zameraním na dopravnú výchovu
mládeže

15 000 €

14 213 €

2

Ostatné partnerské projekty - kultúra

50 000 €

43 000 €

40

Šport v regióne 2017

150 000 €

140 975 €

28

Vzdelávanie v regióne 2017

150 000 €

112 398 €

14

Podpora útulkov, tovarišstiev, remesiel,
charitatívnych organizácií

20 000 €

13 709 €

1 350 000 €

1 497 619 €

Celkové výdavky nadácie na projekty z príspevku z podielu zaplatenej dane

Výdavky (náklady) na správu nadácie paragrafu 28 ods. 2 a 3 Zákona o nadáciách v celých EUR
Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie
Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie
Prevádzka nadácie - realizácia grantov
Prevádzka nadácie - poradenstvo a účtovnícke služby vrátane auditu
Prevádzka nadácie - IT, školenia, literatúra, kancelárske vybavenie
Odmena za výkon funkcie správcu
Náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu
Mzdové náklady
Na prevádzku charitatívnej lotérie
Zrážková daň z kreditných úrokov a bankové poplatky
Výdavky (náklady) nadácie na správu celkom
Celkové výdavky nadácie (projekty a správa nadácie)

Schválené
výdavky 2017

Uhradené
výdavky 2017

0€

0€

30 380 €

20 180 €

0€

0€

37 994 €

3 580 €

5 000 €

5 116 €

0€

0€

2 068 €
40 000 €

30 762 €

0€

0€

150 €

166 €

115 592 €

59 804 €

1 465 592 €

1 557 423 €

Celkové náklady na správu Nadácie v roku 2017 dosiahli 3,85 % z celkových príjmov za rok 2016 použitých v roku 2017.
Správna rada schválila na svojom zasadnutí dňa 28.11.2016 návrh maximálnej výšky výdavkov na správu Nadácie pre rok 2017,
ktoré budú v danom roku tvoriť maximálne 10 % z celkových príjmov hospodárskeho roka.			
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Iné informácie
Nadácia vzhľadom na charakter svojej činnosti nemá žiadne náklady na výskum a vývoj.
Nadácia nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám vo svojej činnosti.
Nadácia nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.
Činnosť nadácie má pozitívny vplyv na životné prostredie, nie je významným zamestnávateľom, jej vplyv
na zamestnanosť nie je žiadny.
Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne udalosti osobitného
významu, ktoré by bolo potrebné uviesť vo výročnej správe.

