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Príhovor
správcu nadácie
Milí priatelia,
Nadácia Kia Motors Slovakia má za sebou prvý rok
realizácie projektov, nových partnerstiev, podpory
neziskových organizácií a dobrovoľníckych aktivít
v Žilinskom kraji. Počas roka 2016 smerovala naša
pomoc do oblasti športu, vzdelávania, ochrany zdravia
a záchrany kultúrneho dedičstva. Hodnotenie žiadostí
o grant a výber projektov sme realizovali od februára
do apríla a následne sa v letných a jesenných mesiacoch
organizovali konkrétne aktivity.
Medzi najväčšie projekty patrili revitalizácia Parku
Ľudovíta Štúra v Žiline, komplexná rekonštrukcia budovy
pediatrie a detskej ortopédie, a tiež vybudovanie
troch úplne nových ambulancií urológie vo Fakultnej
nemocnici s poliklinikou Žilina. Trojicu najväčších projek
tov dopĺňa vyasfaltovanie časti cyklistického chodníka
BikeKIA v spolupráci so Žilinským samosprávnym
krajom. Pokračovali sme aj v dlhodobých aktivitách
s partnerskými organizáciami a podporili desiatky
zmysluplných menších projektov v kraji.
Som rád, že pomáhame tam, kde je naša práca a finančná
podpora naozaj potrebná a spolupracujeme s ľuďmi
v komunite, ktorí odhodlane a na základe vlastného
presvedčenia zlepšujú prostredie okolo nás. Zároveň
sa aj my v nadácii učíme pracovať s novými výzvami.
Vďaka patrí aj kolegom z Kia Motors Slovakia, ktorí nám
pomáhajú realizovať naše plány.
Koncom uplynulého roka sme prijali stratégiu nadácie
do roku 2020. Jej cieľom je rozvoj vzdelávania a športu
so zameraním sa na deti a mládež, pre ktorých chceme
vytvárať nové možnosti ich osobného rozvoja. Veríme,
že v spolupráci s našimi partnermi, dobrovoľníkmi
a priaznivcami vytvoríme lepší svet okolo nás.
V mene celého tímu Nadácie Kia Motors Slovakia ďakujem
vám všetkým, ktorí nám pomáhate posúvať región
vpred a dúfam, že aj ďalší rok nám prinesie množstvo
kreatívnych nápadov od aktívnych ľudí, ktorým záleží na
prostredí, v ktorom žijeme.

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
kultúrnych a športových aktivít, rozvoj vzdelávania
a šírenie dobrovoľníctva v spolupráci s partnerskými
neziskovými organizáciami. V roku 2016 podporila
Nadácia Kia Motors Slovakia celkovo 179 filantropických
projektov sumou takmer 1,6 milióna EUR.

Verejnoprospešným účelom nadácie je:
a) ochrana a tvorba životného prostredia,
b) podpora a ochrana zdravia,
c)	ochrana ľudských práv a iných humanitných cieľov,
ochrana práv detí a mládeže,
d)	podpora znevýhodnených ľudí a ľudí so zdravotným
postihnutím,
e) rozvoj vedy, výskumu a vzdelávania,
f) zachovanie duchovných a kultúrnych hodnôt,
g)	humanitná pomoc pre jednotlivcov alebo skupiny
osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo zdravia,
h)	organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej
činnosti.

Orgány nadácie

Zmeny v nadačnej
listine v roku 2016

Správna rada
predseda Eek Hee Lee
členovia
Jun Gyu Lee
Seong Gyu Lee

V roku 2016 nastala zmena v osobe správcu.
Od 22. 1. 2016 funkciu vykonáva Dušan Dvořák, ktorý
nahradil Miloša Ondruša.

Správca nadácie Dušan Dvořák

Dozorná rada
členovia
Min Soo Lee
Adriana Kociánová
Dušan Mizera

Vízia
Našou víziou je

Vytvárať lepší svet“ okolo nás.

“

Poslanie

Stratégia 2020

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.

Nasledujúce štyri roky plánuje nadácia zamerať svoje
aktivity na vytváranie nových príležitostí pre deti
a mládež. Hlavné oblasti podpory budú rozvoj vzdelávania
a športu. Mladá generácia je budúcnosťou každého
národa vo svete, preto chce nadácia vytvoriť deťom
a mladým ľuďom nové možnosti na sebarealizáciu.
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Aktivity nadácie v roku 2016
Nadácia Kia Motors Slovakia v roku 2016 napĺňala svoje poslanie v súlade s verejnoprospešným účelom
prostredníctvom štyroch hlavných foriem podpory.

Realizácia vlastných projektov
Podpora partnerských projektov
Realizácia otvorených zamestnaneckých grantových programov
Organizácia dobrovoľníckych projektov

Rozdelenie finančných prostriedky podľa formy
podpory (v EUR)

20 600

Počet podporených projektov podľa formy podpory

5
18
367 308
33

871 759

300 000
123

Grantové programy

Vlastné projekty

Partnerské projekty

Partnerské projekty

Dobrovoľnícke projekty

Grantové programy

Vlastné projekty

Dobrovoľnícke projekty
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Vlastné projekty
V rámci nadácie boli realizované aj projekty vo vlastnej
réžii, ktorými chce nadácia dosiahnuť zmenu v okolí
v súlade s jej víziou a poslaním.

Počet projektov: 5
Celková výška podpory: 871 759 EUR
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Rekonštrukcia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline
Nadácia realizovala komplexnú rekonštrukciu budovy
pediatrie a detskej ortopédie vrátane renovácie
interiéru, výmeny okien, zateplenia budovy s novou
fasádou ako aj revitalizáciu oddychovej zóny. Na oddelení
urológie boli vybudované tri úplne nové ambulancie,
sesterská miestnosť, čakárne a sociálne zariadenia

pre pacientov. Zároveň bol vybudovaný bezbariérový
prístup a samostatný vchod. Vďaka rekonštrukcii
je urologická zdravotná starostlivosť poskytovaná
v jednom komplexe, čo má nesporný význam najmä pre
pacientov ako i zdravotnícky personál.
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Rekonštrukcia a revitalizácia Parku Ľudovíta Štúra v Žiline
V novembri 2016, nadácia v spolupráci s mestom Žilina,
úspešne ukončila prvú fázu rekonštrukcie a revitalizácie
Parku Ľudovíta Štúra v Žiline. Počas projektu sa
vykonali stavebné a inštalačné práce ako spevnenie
plochy chodníkov, vybudovanie gabiónového oplotenia
na odhlučnenie parku od cestnej premávky. Dobudovala

sa aj kanalizačná a vodovodná prípojka na vytvorenie
vodného prvku v parku. V rámci druhej fázy rekonštrukcie
je naplánované osadenie drobnej architektúry ako lavičky
a mobiliár ako aj finalizácia vodných prvkov. Odovzdanie
parku do užívania verejnosti je naplánované na rok 2017.
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Detská anglická univerzita 2016
Detská anglická univerzita sa každoročne realizuje
dennou formou pre deti základných škôl Žilinského kraja
v priestoroch Vzdelávacieho strediska spoločnosti Kia
Motors Slovakia. Počas troch týždňov od 8. do 26. augusta
2016 sa vo Vzdelávacom stredisku v Gbeľanoch
vystriedali tri skupiny šikovných detí vo veku 6 – 14 rokov.
Celkovo sa Detskej anglickej univerzity v rámci troch

turnusov zúčastnilo 192 detí. Program bol koncipovaný
tak, aby podnietil v deťoch chuť vzdelávať sa a objavovať
nepoznané prostredníctvom hravej formy prednášok
a pokusov. Každé z detí na začiatku dostalo index ako na
naozajstnej univerzite, kde sa počas štúdia zapisovali jeho
dosiahnuté študijné výsledky. Na konci každého týždňa
deti absolvovali promócie s odovzdávaním diplomov.
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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 trvalá
udržateľnosť.

Počet podporených projektov: 33
Celková výška podpory: 367 308 EUR
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Žilinský samosprávny kraj, BikeKIA
Výstavba cyklotrasy BikeKIA patrí medzi dlhodobé
projekty v oblasti firemnej filantropie zakladateľa
nadácie - Kia Motors Slovakia už od roku 2012. V roku
2016 bol v rámci cyklochodníka BikeKIA vyasfaltovalný
ďalší, takmer dvoj-kilometrový úsek, medzi výjazdom
na Budatínsky most a lávkou pri biokoridore. Cyklotrasu
využívajú nielen cyklisti, ale aj korčuliari alebo rodičia
s deťmi. Okrem asfaltového povrchu bolo na spojnici
hradov Budatín a Strečno osadené cykloturistické
značenie, drobná architektúra a vybudovala sa lávka cez
biokoridor.

OZ Záleží nám, Vodičské preukazy pre deti
z detských domovov
Projekt podporil mladých dospelých z detských domovov
v ich štarte do samostatného života. Bez podpory
rodiny sú tieto deti často odkázané len na pomoc
detských domovov a po ich odchode len sami na seba.
Projekt, realizovaný OZ Záleží nám, spojil tri slovenské
automobilky a ich nadácie – Nadáciu Kia Motors Slovakia,
Nadačný fond PSA Peugeot Citroën v Nadácii Pontis
a Nadáciu Volkswagen Slovakia. Každá z nich poskytla
grant vo výške 15 tisíc EUR a umožnila tak deťom
z detských domovov získať vodičský preukaz.

Truc sphérique, Nová synagóga
Cieľom rekonštrukcie Novej synagógy v Žiline je
zachovanie tejto významnej pamiatky z pohľadu
kultúrneho dedičstva. Budova neologickej synagógy patrí
k najkrajším a z hľadiska architektúry najdôležitejším
židovským stavbám na Slovensku. Stavba stojí na
mieste pôvodnej synagógy z roku 1881. Modernú
budovu s kupolou projektoval svetoznámy nemecký
architekt Peter Behrens. Vďaka grantu sa v roku 2016
zrealizovala obnova vnútorných omietok a na bývalej
malej modlitebni sa dokončila obnova fasády a vonkajšej
omietky.
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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: 123
Celková výška podpory: 300 000 EUR

V roku 2016 boli realizované tri otvorené Zamestnanecké grantové programy:

Región bezpečne

Región kultúrne

Región športuje

Projekty neziskových
organizácií zamerané
na bezpečnú premávku,
odstraňovanie bariér, vznik
dopravných ihrísk a zelených
ciest.

Projekty zamerané na
podporu kultúrnych aktivít
a obnovu historických
pamiatok.

Projekty zamerané na
podporu športových aktivít
v žilinskom regióne.

Počet podporených projektov podľa oblasti
podpory

Rozdelenie finančných prostriedkov podľa oblasti
podpory (v EUR)

33
Región
bezpečne

100 370
120 000

Región
kultúrne

52
Región
športuje

38
Región
kultúrne

Región
športuje
Región
bezpečne

79 630
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Región športuje
Žilinská mestská basketbalová liga,
Streetball proti rakovine 2016
Streetball proti rakovine 2016 bol sériou streetballových
turnajov spojených s myšlienkou podpory boja proti
rakovine a rozvoja streetballu v Žilinskom kraji. Okrem
toho, že aktívny pohyb je dôležitou zložkou zdravého
životného štýlu, je šport zároveň cestou posilňovania
psychickej kondície a odolnosti, ktorá učí jednotlivcov
bojovať a nevzdávať sa. Práve tieto vlastnosti sú jedným
zo základov úspešného boja s touto zákernou chorobou.
Prostriedky z grantu boli použité na materiálne
zabezpečenie turnajov.

Región kultúrne
Folklórna skupina Lúčan, Folklór – zachovajme
tú nevyčerpateľnú studnicu múdrosti
a šikovnosti pre deti
Vďaka finančnej podpore nadácie mohla Folklórna skupina
Lúčan vybudovať krojáreň, ako aj doplniť jednotlivé
súčasti krojov, klobúky, valašky a látky na šitie krojov.
Počas projektu sa zorganizovalo niekoľko stretnutí ako
folklórne skúšky pre členov alebo stretnutie v krojárni,
jej upratanie, ukladanie krojov, zavesenie ocenení. Pri
vytvorení krojárne pomáhali nielen členovia súboru,
ale aj obyvatelia obce Lúčky, a taktiež zamestnanec
spoločnosti Kia Motors Slovakia.

Regióne bezpečne
Materská škola, Čajakova 4, Žilina
Budovanie dopravného ihriska
Počas leta 2016 vznikol na dvore Materskej školy na
ăajakovej ulici v Žiline areál pre dopravnú výchovu
najmenších detí. Nové cesty, kruhový objazd a dopravné
značky majú naučiť škôlkarov pozornosti a ohľaduplnosti
na cestách a ďalšie návyky, ktoré si ponesú životom.
Detské dopravné ihrisko navštevujú a využívajú aj deti
z okolitých materských škôl zo sídliska Hliny a centra
mesta.
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Podpora dobrovoľníckych
projektov
Program je určený na podporu projektov zameraných
na dobrovoľnícke aktivity s verejnoprospešným účelom.
Rôznorodé dobrovoľnícke aktivity ako manuálne
a opravárske práce, trávenie voľného času so seniormi,
darovanie krvi, či tvorivé dielne aktívne podporili aj
zamestnanci spoločnosti Kia Motors Slovakia.

Počet projektov: 18
Celková výška podpory: 20 600 EUR
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Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá,
Záchrana zvierat
Cieľom projektu bola starostlivosť o areál záchrannej
stanice, rekonštrukcia a oprava objektov voliéry, brány
a jazierka vrátane riešenia nečakaného havarijného
stavu po povodni. Súčasťou aktivít bola s pomocou
dobrovoľníkov aj ekovýchova – prehliadka stanice,
ukážka ošetrovania umiestnených živočíchov, pričom
dobrovoľníci mali možnosť pozrieť si aj eko-výchovné
filmy. Projekt umožnil profesionálnu prevádzku
Záchrannej stanice a Ekocentra ako aj adekvátnu
starostlivosť o zvieratá z voľnej prírody, ktoré sa
v stanici rehabilitujú.

Diecézna charita Žilina, DOBRO-voľne pre
charitu
V rámci projektu sa podarilo vymaľovať priestory
v 3 zariadeniach: izby nocľahárne, izby nízkoprahového
denného centra pre ľudí v núdzi, jedáleň zariadenia
pre seniorov. Následne boli všetky priestory upratané
a vydezinfikované. V zariadení pre seniorov sa
zrealizovalo 5 tvorivých dielní, ktorých sa zúčastnilo
25 seniorov. Seniori, ktorí sa zúčastnili tvorivých dielní,
boli vďační za spoločne strávený voľný čas a rozptýlenie.
Do aktivít sa zapojilo 28 dobrovoľníkov a 11 zamestnancov
Diecéznej charity Žilina.

Žilinský útulok, Dobrovoľnícke aktivity
v Žilinskom útulku
Žilinský útulok, o. z. je nezisková organizácia, ktorá
pomáha opusteným a týraným psíkom. Psy v útulku
majú starostlivosť zabezpečenú aj v hodinách mimo
pracovnej doby a počas voľných dní a sviatkov, kedy sa
o nich starajú mnohí dobrovoľníci. Dobrovoľníci venujú
psíkom pozornosť a spríjemňujú im čakanie na nový
domov. V rámci projektu sa realizovala oprava voliér,
oprava strechy a oprava kotercov a ich zateplenie.
Opravu realizovali majstri, pričom vypomáhali aj
dobrovoľníci aktívni v Žilinskom útulku.
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Prehľad projektov podporených v roku 2016
Realizácia vlastných projektov
Názov projektu
Detská lyžiarska škola
Rekonštrukcia Fakultnej nemocnica s poliklinikou Žilina
Rekonštrukcia a revitalizácia Parku Ľudovíta Štúra v Žiline
Detská anglická univerzita
Nákup didaktických pomôcok pre Nadáciu Kia Motors Slovakia
Partnerské projekty
Príjemca
Atletický klub zdravotne postihnutých občanov Proficio
Truc sphérique
Slovenský lyžiarsky zväz zdravotne postihnutých
Žilinský samosprávny kraj
Slovenské hnutie špeciálnych olympiád
Slovak Korean Heritage Language School
Záleží nám, o. z.
Horská služba Malá Fatra
OZ Prekonať bariéru - škola pre Európu
Základná škola s materskou školou, Gaštanová 56, Žilina
Základná škola s materskou školou, Ul. sv. Gorazda, Žilina
Základná škola, Lichardova 24, Žilina
Obec Teplička nad Váhom
Obec Krasňany
Obec Gbeľany
Obec Chorvátsky Grob
Obec Mojš
Obec Nededza
Obec Varín
Mesto Žilina
Mesto Žilina
Mesto Žilina
Mesto Žilina
Mesto Žilina
Mesto Žilina
Mesto Žilina
Mesto Žilina
Mestské divadlo Žilina
Klub absolventov a priateľov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej
univerzity v Žiline
Stredná odborná škola strojnícka, Považská Bystrica
Stredná odborná škola strojnícka
HC Slovan Bratislava - mládež
Slovenský paralympijský výbor

Názov projektu
Šport zdravotne znevýhodnených a talentovanej mládeže – reprezentácia Slovenska
Nová synagóga - záverečná etapa rekonštrukcie národnej
kultúrnej pamiatky
Podpora lyžovania zdravotne postihnutých
BikeKIA
Národné preteky špeciálnych olympiád v bežeckom
a zjazdovom lyžovaní
Amazing Inter-Continental School
Vodičské preukazy pre deti z detských domovov
Nákup uniforiem pre horských záchranárov
Škola šmyku
Rekonštrukcia strechy Základnej školy s materskou školou
Gaštanová 56
Oprava spojovacej chodby a zázemia telocvične
Podpora pohybových aktivít žiakov zlepšením podmienok –
– obnova strešného plášťa telocvične
Vybudovanie prístupu na severnú tribúnu
Stavebné úpravy – 2. nadzemné podlažie - Základná škola
Krasňany
Rekonštrukcia ústredného kúrenia v telocvični Základnej
školy v Gbeľanoch
Revitalizácia ihriska v školskom areáli
Workout ihrisko
Zateplenie budovy pre hasičov
Športové ihrisko na námestí
Staromestské slávnosti
Tvorivé remeselné dielne
Stredoveký deň
Európsky pohár silných mužov
Žilinská plavecká štafeta a dni zdravia
Vianočný beh
Sever proti juhu
Školská športová liga
Realizácia výpravy do inscenácie hry Idomeneus v réžii
Eduarda Kudláča
Automobilová junior akadémia
Medzinárodná strojárska súťaž odborných vedomostí
a praktických zručností
Pracovisko ručného spracovania kovov
Podpora športujúcich detí a mládeže
Šport nám dáva silu víťaziť
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Región bezpečne 2016
Príjemca
Obec Švošov, Turistický oddiel OŠK Švošov
Materská škola Belá - Dulice
Obec Dolný Vadičov
Klub OMD Farfalletta Žilina
Materská škola Podvysoká
Materská škola pri ZŠ Lisková
Preles, o. z., Žilina
Obec Predmier, Materská škola Predmier
Obec Žabokreky
Špeciálna základná škola s materskou školou internátna, Bytča
ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka, Zákamenné 967
Materská škola Limbová 26, Žilina
Materská škola ăierne - Ústredie
Mesto Ružomberok
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Jesienka
Obec Veličná
Základná škola s materskou školou, Kotešová
Obec Strečno
Obec Liptovská Lúžna
Mesto Krásno nad Kysucou
Obec Liptovská Osada
Základná škola s materskou školou Novoť
Vlastnou cestou
Základná škola s materskou školou, Ul. J. V. Dolinského, Martin
Mesto Liptovský Mikuláš
Hasičský zbor Priekopa
Materská škola, ăajakova 4, Žilina
Obec Liptovské Revúce
OZ Mulica, Žilina
Stružielka, o. z., ăadca
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Obec Dražkovce
Domov vďaky, rozpočtová organizácia mesta Rajec

Názov projektu
Švošovský turisticko-náučný chodník
Spoznávajme dopravné predpisy
Detské dopravné ihrisko
Bezpečne za bocciou, v ústrety k úspechu
Na ceste nie si sám
Dopravné ihrisko Zebrička
Prístup do Ekocentra pre všetkých
Bezpečne do slniečkovej škôlky
Dopravné ihrisko v materskej škole
Na ceste bezpečne
Pomôžme aj tým najmenším kráčať bezpečne
Limbáčik dopraváčik
Bezpečne na cestách
CykloKorytnička
Uľahčením prepravy a pobytmi na vzduchu skvalitníme život
našim seniorom
Bezpečne na ceste - pravidlá hrou
Kotešová spoločne pre bezpečnosť našich detí
Dopravné ihrisko v obci Strečno
Bicyklom cez Patočiny
Bližšie k aktívnemu oddychu
Do Liptovskej Osady na bicykli
Dopraváčik
Schody, žiadny problém
Detská autoškola
Rozvíjame cyklodopravu v meste Liptovský Mikuláš
Doprava 2016
Budovanie dopravného ihriska
Cyklotrasa cez Revúce
Cyklodielňa na kolesách
Bezpečne aj s handicapom - výchovno-vzdelávací
a poznávací deň
Bezpečne na cestách aj s bielou palicou
Na ceste si dajme pozor!
Bezpečne za krásami regiónu
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Región kultúrne 2016
Príjemca
Združenie priateľov Hričovského hradu
Priatelia Znieva, o. z.
Združenie na záchranu Lietavského hradu
Krajská knižnica v Žiline
Folklórna skupina Lúčan
OZ Podoby slova, Sklené
Fotoklub Karola Plicku, Martin
Dubova Colonorum
Občianske združenie Terra Kisucensis, Turzovka
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa, Žilina
ANăA, o. z., Bratislava
OZ Klub mladé Makovice 95
OZ PreNos, Žilina
Základná škola s Materskou školou Novoť
Detský folklórny súbor Turiec
Obec Horný Kalník
Martinský klub priaznivcov cestovania
Obec Párnica
Základná organizácia zväzu telesne postihnutých a ZPCCH,
Leopoldov
Liptovská Sielnica
Revitalizácia kaštieľa Teplička nad Váhom
Nadácia Krajina harmónie, Žilina
Truc sphérique (Stanica Žilina - Záriečie)
Mesto Liptovský Hrádok
OZ Detská komunita, Žilina - Bánová
M@M, o. z.
Obec Habovka
Obec Východná
Obnova Slovenskej Zeme, o. z., Žilina
Obec Nezbudská Lúčka
Detský folklórny súbor Cindruška, Liptovský Hrádok
Obec Podhradie
Lazariánska pomoc Slovensko, n. o., Žilina
OZ Na záchranu bytčianskej synagógy
LIKAVA - centrum sociálnych služieb
Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine
OZ Tvorivý Rozvoj, Ružomberok
Občianske združenie RosArt, Ružomberok

Názov projektu
Obnova západného okna predného paláca, 1. etapa
Kaplnka sv. Jozefa v Kláštore pod Znievom (Lazanoch) –
- 3. etapa obnovy
Zastrešenie objektu strážnice prvej brány
Knižnica pre všetkých
Folklór - zachovajme tú nevyčerpateľnú studnicu múdrosti
a šikovnosti pre naše a ich deti.
Slovesná jar
Fotografia 2016 - Turčianska galéria v Martine
Záchrana kostolíka v Sedliackej Dubovej
Dedičstvo otcov turzovských truhlíc a zákutí
ZĽUK (Zaymusácky ľudový umelecký kolektív) predstavuje
regióny
Fest Anča - Žilina žije!
Príbehy žilinských katakomb
Oživenie verejného priestoru v Žiline
Nech nás svet počuje
Zachovanie ľudových tradícii v regióne Turiec prostredníc
tvom detí žijúcich v mestskom prostredí
Zvoňme znovu, zachráňme zvon
FOTO - MOSTY kultúr
Desiato párnickô švábkobraňá
Prehliadka folklórnych skupín
Aby ľudia mali k sebe bližšie
Priblíženie histórie kaštieľa obyvateľom obce
Komunitný festival InterNos 2016
Výlety za umením do Zrakovej pyramídy v Súľove
Pieskovcový kríž z roku 1807 - oprava
Modrá výstava
Kinečko vo Dvorane
Pamätníky padlých
Záchrana dreveničky
Záchranné práce, statické zabezpečenie a výskumy na zrú
canine gotického kostola sv. Heleny v Stránskom
Reštaurovanie historických zvonov
To sme my…
Archeologický výskum a záchrana Sučianskeho hradu
Reštaurovanie sochy sv. Jána Nepomuckého s podstavcom
v Divine
Zachráňme synagógu - Mojžišove tabule
Galakoncert umenia viacerých generácií
Oživené tradície v Múzeu slovenskej dediny
BIOSKOD
Spojky 2016
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Región športuje 2016
Príjemca
4TIME, o. z., Dolný Kubín
Obecný športový klub Pribiš
Šachový klub Ružomberok
R.T.T. KLUB, o. z., Príbovce
Žilinský pedál, o. z.
OZ MÀŠA
SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Žilina
Žilinský športový klub
Žilinská mestská basketbalová liga
Maratón klub Rajec
OZ Slniečko pre všetky deti, Nová Baňa
Mládežnícky športový klub Snežnica
Športcentrum Žilina
DHZ Rojkov
Academic Žilinská univerzita v Žiline
Florbalový klub Tvrdošín
Občianske združenie EDUJOY, Martin
Žilina Warriors
Martinský klub priaznivcov cestovania
FK SOKOL Stankovany
Kynologický klub L- dog
Športový klub polície ăadca
OZ FK Martinské Medvede
Obecný športový klub Rosina
Športový klub Bobrovec
ŠK Juventa Žilina
Rodičovské združenie pri ZŠ Svrčinovec
TŠK TOP DANCE Žilina
REFLEX Žilina
Dobrovoľný Hasičský zbor Hrabové
Vlastnou cestou, o. z., Martin
SKI TEAM Martinské hole
Športový klub ăierne
V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
RC Auto Orava
OZ Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov
Slávia Žilinská univerzita, Žilina
Hokejový klub Žilina, o. z.
Obecný športový klub Likavka
Turčiansky futbalový zväz
Olympijský klub Turiec
BMX TEAM Liptov
DHZ Kláštor pod Znievom
TJ Liptov Vavrišovo
Futbalový klub Tatran Turzovka
WILDSPIRIT, Ružomberok
Terchová pre všetkých, n. o.
FK SLOVAN Žabokreky
WORKOUT TEAM ŽILINA
Klub plaveckých športov Nereus Žilina
Juventas Žilina n.o.
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARK, ăadca

Názov projektu
Oravský duatlon - Majstrovstvá SR v Kros-duatlone
Šport a kondička pod jednou strechou
CHESSFEST 2016 - Majstrovstvá Európy Amatérov v šachu
Beh na Hôrky 2016
PEDÀLovník a PEDÀLovníček
Zober dres, loptu a dobrú náladu a príď na trstenskú olym
piádu alebo Športfest 2016
Nebuď lekvár, posilňuj!
Európsky pohár v cyklistike zdravotne postihnutých
Streetball proti rakovine 2016
Rajecký maratón
Športom k deťom
Snežnica cup 2016 - futbalové turnaje
Centrum pre silové športy
Detská hasičská súťaž
Skvalitnenie podmienok športovania na verejnom ihrisku
Florbalom k pohybu
Rio v Riu - Olympíjske hry pre deti z Priestoru pre život
Multifunkčné ihrisko Gymnázium Varšavská
Malofatranská stovka, 4. ročník (2016)
Futbalové leto 2016
Výcvikové stredisko športovej kynológie
Športujeme s KIA bez hraníc
Florbalová akadémia
Medzinárodné reprezentačné sústredenie showdownistov
Športujte s nami!
Žilinský viacboj všestrannosti
Športový deň v mikroregióne Kysucký triangel
Žilina Cup 2016
Zabezpečenie organizácie detského lukostreleckého preteku
Pohybom ku zdraviu
Krok je o.k.
Otvorené majstrovstvá Slovenska v slalome na inline korču
liach a príprava lyžiarskej športovej mládeže
Futbalom trávme voľný čas
Adrenalin Race
Od virtuality k realite
Po stopách ovečky Valašky
Majstrovstvá SR v orientačnom behu a otvorené preteky pre
verejnosť
Efektívne využívanie zimného štadióna v letnom období pre
Žilinčanov a športových nadšencov 1. etapa
Memoriál Róberta Sliackeho vo futbale
Memoriál futbalových osobností Turca - II. ročník
Atletický päťboj J. V. Dolinského
Dostavba infraštruktúry BMX dráhy pre otvorenie verejnosti
a zároveň Preteky Slovenského Pohára BMX 2016
Noc plameňov pod Znievom
Retro oslavy športu pod Tatrami
Turnaj o Pohár československej vzájomnosti 2016
Liptov Surf parade
Terchovský polmaratón 2016
Futbal mladých - to je hra!
Street Workout Slovak National Cup 2016
Žilinský triatlon 2016
24 hodín plných volejbalu
Seniori trénujú, lenivci sa sťažujú.
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Podpora dobrovoľníckych projektov
Príjemca
Nadácia Krajina harmónie, Žilina
OZ Detská komunita, Žilina - Bánová
Obnova Slovenskej Zeme, Žilina
Špeciálna základná škola a ŠMŠ, Žilina
Centrum včasnej intervencie Žilina, n. o.
Preles, o. z., Žilina
Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA, Žilina
Truc sphérique, Žilina
OZ Mulica, Žilina
Slovenský ăervený kríž, územný spolok Žilina
Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá
Diecézna charita Žilina
Žilinský útulok, o. z.
Cech Terra de Selinan, Žilina
Tovarišstvo historických remesiel a zručností
Aeroklub Žilina
Klub vojenských výsadkárov SR
JSC educationis

Názov projektu
Farby do života
KIA DA 2016
Spoločne na zrúcanine sv. Heleny 2016
Spoločne pre deti
Podpora služby včasnej intervencie
Firemné dobrovoľníctvo s Ekocentrom Lesopark
Revitalizácia betónového základu oplotenia a vytvorenie
živého plotu
Dobrovoľníci na Stanici Žilina - Záriečie a v Novej synagóge
Moja ulica
Opravme budovy Slovenského ăerveného kríža
Záchrana zvierat 2016
DOBRO-voľne pre charitu
Dobrovoľnícke aktivity v Žilinskom útulku
Na pamiatku starých čias a oživenia histórie mesta Žiliny
Rozširovanie vybavenia tovarišstva pre tvorivé dielne
Prispôsobenie rádiového vybavenia jedného z lietadiel no
vým predpisom EÚ
XXII. ročník, Memoriál J. Gabčíka
V zdravom tele zdravý duch
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Finančná správa Nadácie Kia Motors Slovakia za rok 2016
Súvaha v skrátenom rozsahu v EUR

2015

2016

Vybrané položky súvahy
Aktíva
0

0

B. Obežný majetok

A. Neobežný majetok

1 668 790

1 979 098

1. Finančný majetok

1 668 646

1 979 098

– Bankové účty

1 668 332

1 979 098

– Pokladnica

314

0

2. Pohľadávky

144

0

C. ăasové rozlíšenie

75

92

– Náklady budúcich období

75

92

– Príjmy budúcich období

0

0

1 668 865

1 979 190

A. Vlastné zdroje krytia majetku

7 405

423 200

– Základne imanie

6 638

6 638

Majetok spolu
Pasíva

– Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

0

0

– Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

-823

42 567

– Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

1 590

373 995

B. Cudzie zdroje

2 755

2 808

– Dlhodobé záväzky
– Zákonné rezervy, krátkodobé
– Krátkodobé záväzky z obchodného styku

80

28

600

1 050

109

468

1 966

1 262

C. ăasové rozlíšenie

1 658 705

1 553 182

– Výnosy budúcich období

1 658 705

1 553 134

– Krátkodobé záväzky ostatné

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

0

48

1 668 865

1 979 190

2015

2016

Vybrané položky výkazu ziskov a strát
Náklady
Spotreba materiálu w

1 270

3 902

Služby

8 371

9 670

Osobné náklady
Ostatné náklady (osobitné náklady, ostatné dane a poplatky, iné)
Daň z príjmu – zrazená daň z úrokov

26 306

23 284

4 826

896 431

257

Poskytnuté príspevky organizačným zložkám a iným účtovným jednotkám
Náklady spolu

768
687 911

41 030

1 621 966

Výnosy
Úroky prijaté na bankový účet
Prijaté dary
Príspevky od iných organizácii
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Výnosy spolu
Výsledok hospodárenia po zdanení

1 354

4 054

0

380 039

41 266
0

1 611 868

42 620

1 995 961

1 590

373 995

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 k tejto výročnej
správe.
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Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu
Prijaté príspevky v EUR

2015

Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté príspevky od iných organizácií
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Úroky prijaté z podielu zaplatenej dane
Úroky prijaté - ostatné
Iné príjmy
Príjmy nadácie celkom

2016
567
1 536

375 000

1 611 867

1 553 134

1 205

3 562

150

493

-

-

1 615 325

1 932 189

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

2016
375 000
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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 2016 v EUR:
Oblasť podpory a suma
Vlastné projekty nadácie
Spolu: 5 projektov
v hodnote 871 759 EUR

Schválený plán
výdavkov 2016

Poskytnutý
príspevok 2016

Rekonštrukcia a revitalizácia Parku Ľudovíta Štúra

450 000

486 987

1

Rekonštrukcia FNsP Žilina

350 000

344 256

3

Detské vzdelávacie a športové campy

40 000

40 516

BikeKia

50 000

50 000

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

101 500

101 500

Počet
projektov
1

1
16
Podpora partnerských
projektov
Spolu: 33 projektov
v hodnote 367 308 EUR

Názov projektu alebo programu

7

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

100 000

94 529

5

Projekty na podporu športu zdravotne znevýhodne
ných, detí a mládeže

85 000

83 979

2

Projekty so zameraním na dopravnú výchovu
mládeže

20 000

17 300

2
Grantové zamestnanecké
programy
Spolu: 123 projektov
v hodnote 300 000 EUR
Podpora dobrovoľníckych
projektov
Spolu: 18 projektov
v hodnote 20 600 EUR

20 000

20 000

ZGP Región športuje 2016

120 000

120 000

38

ZGP Región kultúrne 2016

100 000

100 368

33

ZGP Región bezpečne 2016

80 000

79 632

18

Podpora útulkov, tovarišstiev, remesiel,
charitatívnych organizácii

20 000

20 600

1 536 500

1 559 667

52

Ostatné partnerské projekty - kultúra

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 EUR
Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie

Schválené
výdavky 2016

Uhradené
výdavky 2016

0

0

5 200

2 635

Prevádzka nadácie - realizácia grantov

24 000

24 000

Prevádzka nadácie - poradenstvo a účtovnícke služby vrátane auditu

12 000

7 026

7 800

4 483

0

0

Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie

Prevádzka nadácie - IT, školenia, literatúra, kancelárske vybavenie
Odmena za výkon funkcie správcu
Náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu
Mzdové náklady

669

28

25 698

22 918

Na prevádzku charitatívnej lotérie

0

0

Zrážková daň z kreditných úrokov a bankové poplatky

0

825

Výdavky (náklady) Nadácie na správu celkom
Celkové výdavky nadácie (projekty a správa nadácie)

75 367

61 915

1 611 867

1 621 582

1 611 867

1 611 867

Z toho výdavky v členení podľa príjmov:
Celkové výdavky nadácie (projekty a správa nadácie) z príspevku z podielu zaplatenej dane
Celkové výdavky nadácie (projekty a správa nadácie) z príspevku z podielu zaplatenej dane – kreditné úroky

3 359

Celkové výdavky nadácie na správu nadácie z prijatých darov

6 170

Celkové výdavky nadácie na správu nadácie z prijatých úrokov

186

Celkové náklady na správu Nadácie v roku 2016 dosiahli 3,8 % z celkových príjmov za rok 2015 použitých v roku 2016.
Správna rada schválila na svojom zasadnutí dňa 1. 12. 2015 návrh maximálnej výšky výdavkov na správu Nadácie pre rok 2016,
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.
ăinnosť 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.
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Nadácia Kia Motors Slovakia
Sv. Jána Nepomuckého 1282/1
013 01 Teplička nad Váhom
Slovenská republika
info@nadaciakia.sk
www.nadaciakia.sk

