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Príhovor správcu nadácie
Milí priatelia,
rok 2018 sa zapíše do histórie Slovenska ako obdobie, kedy
si spoločnosť vyžiadala zmenu. Zmenu v priestore sociálnopolitickom, ale aj v širšom, demokratickom koncepte.
Z pozície správcu nadácie si dovolím tvrdiť, že práve
v tomto čase si musíme uvedomiť, akú dôležitú funkciu
zohrávajú dobré skutky, ktoré bez rozdielu politických
preferencií a sociálnej integrácie spájajú ľudí a pomáhajú
rôznym vrstvám spoločnosti.
Projekty Nadácie Kia Motors Slovakia boli v roku 2018
zamerané na rozvoj vzdelávania, športu, mobility a dobrovoľníctva.
Ako reakciu na výzvy vzdelávania 21. storočia sme otvorili
grant Smart región 2018, z ktorého si viac ako 40 základných škôl zo Žilinského kraja zakúpilo sady programovateľných Lego robotov, vybavilo technické dielne novým
náradím alebo jazykové učebne novými technológiami.
Do projektu sme zaradili taktiež vzdelávanie pedagógov
a špeciálny softvér, ktorý pomáha učiteľom pripraviť
sa na hodiny, vysvetliť učivo, testovať žiakov priamo
na hodine prostredníctvom počítačov alebo tabletov
a zadávať domáce úlohy.
V zamestnaneckom grantovom programe Šport
v regióne 2018 sme dostali viac ako 200 žiadostí od
organizácií, ktoré chceli vybudovať alebo zrevitalizovať športové areály, zlepšiť si materiálne vybavenie
alebo zorganizovať športové podujatia pre deti a mládež. V spolupráci s Filipom Polcom, bývalým svetovým
šampiónom v mestskom zjazde, sme v Žiline postavili
unikátnu Pumptrackovú dráhu, na ktorej sa pohybujete
prenášaním váhy vlastného tela, bez nutnosti pedálovať
na bicykli alebo odrážať sa na kolobežke.
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V rámci podpory mobility sme Slovenskému Červenému
krížu darovali nové autá, ktoré odvezú ich pracovníkov
a dobrovoľníkov bližšie k ľuďom, ktorí ich potrebujú.
Spustili sme dlhoočakávaný bikesharing s názvom BikeKIA, ktorého bicykle môžu obyvatelia mesta Žilina a jeho
návštevníci využívať a zdieľať zadarmo.
Dobrovoľníci v roku 2018 odpracovali spolu 781 dobrovoľníckych hodín, počas ktorých sa zrevitalizovali verejné
areály slúžiace širokej verejnosti na oddych, vzdelávanie
alebo športové aktivity.
Každý z 205 projektov, ktoré sme v roku 2018 podporili,
bol zrealizovaný s myšlienkou vytvorenia lepšieho sveta
okolo nás a každý cent z celkovej sumy 1 800 000 eur
bol cielenou investíciou do budúcnosti našej krajiny a jej
obyvateľov.
S veľkou vďakou našim partnerom za všetko, čo sme
spolu v roku 2018 dosiahli, vstupujeme do roku 2019 plní
nových výziev a odhodlaní zmeniť to, čo je v našich silách.

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 2018 podporila Nadácia zo svojho fondu celkovo 205 filantropických projektov
sumou viac ako 1,8 milióna eur.

Vízia

Poslanie

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

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

Orgány Nadácie
Správna rada
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Dae-Sik Kim

Jun-Gyu Lee

Jeong-Ick Lee

Predseda správnej rady nadácie
a prezident a Výkonný riaditeľ
spoločnosti Kia Motors Slovakia

Člen správnej rady nadácie
a finančný riaditeľ spoločnosti Kia
Motors Slovakia

Člen správnej rady nadácie od apríla
2018, vymenil Seong-Gyu Lee,
Viceprezident divízie Administratíva
spoločnosti Kia Motors Slovakia

Dozorná rada

Správca nadácie

Projektový manažment

Kwon Jong Joo
Adriana Kocianová
Dušan Mizera

Dušan Dvořák

Lucia Hurajová
Michaela Shahbazi
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205

rtnerských
pa

ných v
iac
dele
z
o

1,8
m il

p r o j e k t ov

161

o
ak

pre
r

zovanýc
eali
h
zr

195
org

ióna eur

a n iz ác i í

781

dobrovoľníkov

dobrovoľníckých hodín
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podľa formy podpory
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Vlastné projekty
spolu

Výška podpory celkovo

pro

460 021 eur
j e k t ov

Počas letných prázdnin sme organizovali už piaty ročník
Detskej anglickej univerzity. Spolu 240 detí zo žilinského
regiónu rozdelených do 4 turnusov sa vzdelávalo s pomocou profesionálnych lektorov v anglickom jazyku formou
hier a interaktívnych aktivít.

Nadácia Kia Motors Slovakia nadviazala na úspešnú spoluprácu s Fakultnou nemocnicou s poliklinikou Žilina. Novorodeneckému oddeleniu venovala 55 nových postieľok,
ktoré umožňujú pohodlný spánok a presun bábätiek pre
mamičky i personál. Okrem moderného dizajnu a ergonomického tvaru spĺňajú postieľky vysoký štandard kvality.

Chceli sme všetkým mamičkám, ktoré sa rozhodli svoje
“
ratolesti priviesť na svet v tomto zariadení, dopriať
pohodlie a komfort, ktorý si zaslúžia, aby si prvé chvíle
so svojím dieťatkom užili naplno,“ povedal správca Nadácie Kia Motors Slovakia.
7

Vlastné projekty

Na Vodnom diele v Žiline sme spolu s Filipom Polcom, bývalým svetovým šampiónom v mestskom zjazde, postavili
jedinečnú Pumptrackovú dráhu, ktorá si okamžite získala obľubu verejnosti.
Jazdci sa po nej pohybujú pomocou špeciálnej techniky pumpovania“ - prenášania váhy vlastného tela.
“
Dúfame, že na nej vyrastú nové talenty, ktoré nás raz budú rovnako úspešne reprezentovať.

Aj v roku 2018 sme zorganizovali počas jarných prázdnin Detskú lyžiarsku školu. Zúčastnilo sa jej celkovo 96 detí vo
veku od 6 do 11 rokov zo žilinského regiónu. Nadácia zabezpečila pre malých lyžiarov certifikovaných inštruktorov
v obľúbených lokalitách Vrátna Free Time Zone a v Snowland Valčianska dolina.

Dobrý deň, chcem poďakovať za úžasný kurz, dcérka mala veľký zážitok a aj lyžovať sa naučila poriadne. Ďakujem!”
”
povedala šťastná mamina Katka
8

V roku 2018 sme v meste Žilina pod značkou BikeKIA spustili dlhoočakávaný projekt verejných mestských bicyklov
tzv. bikesharing. Nadácia zabezpečila hardvér, softvér a zafinancovala aj vývoj webstránky a aplikácie ako aj zákaznícky servis. Mesto Žilina sa bude po dobu 5 rokov podieľať na spolufinancovaní údržby, ktorú vykonáva spoločnosť
Arriva Slovakia s.r.o.. Obyvatelia Žiliny, ľudia dochádzajúci za prácou, ale aj turisti sa tešia zo 120 bicyklov, ktoré sú
rozmiestnené v 20 lokalitách v rámci mesta Žilina. Tešíme sa, že môžeme prispieť k zlepšeniu životného prostredia
a zdravia všetkých užívateľov.
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Koncom novembra 2017 sme v Bratislave odovzdali Slovenskému Červenému krížu prvých 20 automobilov značky Kia
cee’d Sportswagon, ktoré putovali do 20 územných spolkov na Slovensku. Keďže má Slovenský Červený Kríž celoslovenskú pôsobnosť, Nadácia odovzdala v roku 2018 ďalších 17 áut a tým obnovila vozový park osobných automobilov.
Súčasťou daru nadácie boli aj sady zimných pneumatík a finančný dar na registráciu všetkých automobilov.
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Partnerské projekty
spolu

28
pro

Výška podpory celkovo

340 498 eur

j e k t ov

One for all športu, Občianske združenie One for all
Nové športové vybavenie prispelo k skvalitneniu tréningového procesu v Žiline. Systém Catapult odhalil viaceré
nedostatky v tréningoch, čo malo za následok zmenu
zaužívaných postupov a zlepšenie výkonu mladých
športovcov.

Inklúzia hrou, Slovenské hnutie špeciálnych olympiád
Zdraví a hendikepovaní sa najlepšie spoznávajú, keď spolu
športujú. Aj preto združenie Špeciálne olympiády Slovensko
pripravilo projekt Inklúzia hrou, ktorý je súčasťou programu
Mladí športovci a v rámci ktorého dostalo pomôcky na cvičenie viac ako 800 detí zo sociálne slabších rodín a špeciálnych škôl.
Do projektu sa zapojili školáci s mentálnym postihnutím
aj školáci bez hendikepu, vďaka čomu sa zbližujú a uzatvárajú nové inkluzívne priateľstvá.
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Partnerské projekty

Zelené športovisko pre všetkých, Reflex Žilina
Pri obci Teplička nad Váhom zrevitalizovali členovia lukostreleckého klubu Reflex Žilina nevyužívaný pasienok a vybudovali na ňom exteriérovú multifunkčnú plochu na účely lukostrelnice a organizovanie športovo-rekreačných podujatí
pre širokú verejnosť.

Generácia 3.0, Nadácia Pontis
Spolu s Nadáciou Pontis a s ostatnými partnermi sme boli súčasťou projektu Generácia 3.0 zameraného na zmenu
vzdelávania zdola a teda priamo z radov pedagógov a lektorov. Svoj inovatívny projekt mohla nominovať škola alebo
nezisková organizácia. Víťazi získali na realizáciu projektu finančný grant a všetci finalisti dostali možnosť bezplatnej
konzultácie od expertov z oblasti vzdelávania, financií a marketingu na zabezpečenie udržateľnosti svojich projektov.
12

Partnerské projekty

Detské kútiky, Žilinský samosprávny kraj
V štyroch nemocniciach a jednej poliklinike Žilinskej
župy boli vybudované a zmodernizované relaxačné
a herné kútiky pre rodičov s deťmi. Nové priestory
sú vybavené prebaľovacími pultami, kreslami na
kojenie, detským nábytkom a hračkami.

Štvorlístok pre talenty, LECA
71 talentovaných detí a mládeže zo sociálne znevýhodnených rodín na Slovensku a v Čechách, mohlo
rozvíjať svoj talent vo viacerých umeleckých odvetviach. Súčasťou projektu bol benefičný galavečer,
ktorý sme finančne podporili.
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Partnerské
Partnerské projekty
projekty

Umenie sa učiť/Učiť sa umením, Truc sphérique
Viac ako 3 000 detí a mládeže z materských, základných, stredných a vysokých škôl sa bezplatne zúčastnilo tvorivých
a vzdelávacích aktivít v kultúrnom centre Nová synagóga. Vzdelávacie programy boli realizované zážitkovou formou.
Účastníci neprijímali informácie pasívne, ale na mieste tvorili, diskutovali, zapájali sa do aktivít či riešenia tvorivých úloh.
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Grantové projekty
spolu

144
pro

j e k t ov

Šport v regióne –
zamestnanecký grantový program
Výška podpory celkovo

588 642 eur

Vďaka podpore Nadácie sa v roku 2018 realizovali rôznorodé turnaje, tréningy, letné športové kempy a zlepšila sa
vybavenosť klubov a škôl. Najväčšie zastúpenie mal futbal, no medzi podporenými aktivitami boli zahrnuté takmer
všetky druhy športov od fitnes, cez stolný tenis, hasičské súťaže, beh, tenis, tanec, cyklistika, bojové umenia, plávanie, šach či krasokorčuľovanie.
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Grantové projekty
Deň netradičných športov, Zdravotnícke vzdelávanie v Žiline
Viac ako 300 žiakov Zdravotnej strednej školy v Žiline sa
zapojilo do inovatívneho športového dňa s názvom Deň
netradičných športov.
Študenti si tak mohli vyskúšať špeciálny slalom, preskakovačky, hod s lietajúcim tanierom alebo preťahovanie
lanom, no zaujímavé boli najmä menej známe aktivity ako
Kubb, hod Ringo krúžkom, Petang alebo Kin - ball.
Netradičné športové aktivity priblížili kultúru krajín,
odkiaľ pochádzajú a pomohli utužiť kolektív žiakov a ich
pedagógov.

Športový deň, Základná škola Nesluša
Športový deň, ktorý bol zorganizovaný vďaka grantu
Nadácie, umožnil žiakom spoznať okolitú prírodu. Žiaci
okrem pohybu získali poznatky o drevinách a rastlinách
v ich okolí a praktické zručnosti vo viazaní uzlov.
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Grantové projekty
Smart región – grantový program vzdelávanie
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Grantové projekty
Základné školy zo Žilinského kraja žiadali o jeden z ponúkaných grantov na podporu vzdelávania:
Grant Technická dielňa
Šesť základných škôl si z grantu zakúpilo vybavenie technickej dielne ako stoly, vŕtačky, brúsky,
zveráky a podobne. Nové pomôcky prispeli
k skvalitneniu výuky technického vzdelávania
a zlepšeniu manuálnych zručností žiakov.

Grant Smart Lego
Osem základných škôl si vďaka financiám nadácie zaobstaralo programovateľné Lego zostavy
a tablety na podporu výučby robotiky a programovania. Spolu s nimi dostali školy aj celoročnú
lektorskú podporu vrátane didaktických materiálov na krúžky programovania, ktoré každá
z vybraných základných škôl organizuje pre
svojich žiakov raz do týždňa.

Grant Digitálna učebňa
Sedemnásť základných škôl si z rozpočtu nadácie vybavilo digitálne učebne
tabletmi, laptopmi a interaktívnymi
tabuľami so softvérom na podporu
výučby jazykov a technických predmetov ako matematika, fyzika alebo
chémia. Súčasťou softvéru bola celoročná lektorská podpora a vzdelávanie
pedagógov vybraných škôl.

Grant Smart softvér
Jedenásť základných škôl dostalo
v rámci grantu odborný softvér na
podporu výučby jazykov a technických
predmetov spolu s lektorskou podporou počas celého školského roka.
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Grantové projekty
Dobrovoľníctvo –
zamestnanecký grantový program

V rámci grantového programu dobrovoľníctvo boli podporené aktivity s partnerskými neziskovými organizáciami ako
Združenie za záchranu Lietavského hradu, Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá, Preles, Domov sociálnych služieb
Synnómia, Rozum a cit, Diecézna charita Žilina a ďalšími, kde dobrovoľníci revitalizovali a skrášľovali svoje okolie.
Zamestnanci spoločnosti Kia Motors Slovakia upravovali terén, vysádzali dreviny, čistili rašeliniská, natierali ploty
alebo montovali nábytok.
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Finančná správa Nadácie Kia Motors Slovakia za rok 2018

Realizácia vlastných projektov
Názov projektu
BikeKIA zdieľané bicykle
Detská lyžiarska škola
Pumptrack
Nákup didaktických pomôcok pre Nadáciu Kia Motors Slovakia
Detské postieľky pre Novorodenecké oddelenie Fakultnej nemocnice s poliklinkou v Žiline
Detská anglická univerzita
Nákup výučbovej pomôcky
Darovanie áut
Mestské jasle Veľká Okružná a Puškinova

Šport v regióne 2018 - zamestnanecký grantový program
Príjemca

Názov projektu

Obecný športový klub Lisková

Chceme byť frajeri na ihrisku i v spoločnosti

Telovýchovná jednota Horný Hričov

Futbalová akadémia Horný Hričov

Klub Kysuckého Maratónu Čadca

44. ročník Kysuckého maratónu - 19. ročník Minimaratónu pre
deti a mládež

Ninjacup, občianske združenie

Ninjacup - turnaj a zábava pod holým nebom

Tenisový klub - Chiara

Na kurte spoznáš priateľa

Detské dopravné ihrisko pri ZŠ A. Dubčeka
Martin

Zlepšenie materiálno - technického vybavenia DDI

Dobrovoľný hasičský zbor Socovce

Materiálno-technická výbava a ochranné pomôcky pre hasičský šport

Mesto Liptovský Mikuláš

Futbal nás baví!

CYKLO TEAM LAVÍNA

Istrofinal Snežnický MTB maratón

Základná škola s materskou školou Bobrov

Florbal pre deti

Kysucká šachová škola

Let's play

Materská škola

Pohybom proti obezite!
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Finančná správa Nadácie Kia Motors Slovakia za rok 2018

Šport v regióne 2018 - zamestnanecký grantový program
Príjemca

Názov projektu

AKNELA

Nábytok pre tanečnú školu AKNELA

Centrum voľného času Trstená

Na kolesách s Kiou

Centrum voľného času v Turzovke

Deti v pohybe - šanca pre všetkých

Škola úžitkového výtvarníctva

Rozvoj pohybových aktivít ako nástroj pohybového režimu mladých ľudí

MŠ Višňové

Beží celá rodina

Základná škola s materskou školou Ondreja
Štefku

Máme radi florbal

Obec Necpaly

V zdravom tele zdravý duch

Zdravotnícke vzdelávanie v Žiline

Športový deň netradičných športov

Obchodná akadémia Žilina

Crossfitom k lepšej fyzickej kondícii a k zdravšiemu životnému
štýlu

Telovýchovná jednota TATRAN Hrabové

Vypni mobil, zapni seba!

ZŠ Stránske

Vráťme deťom radosť z pohybu

Atletický klub Stará Bystrica

Bavme deti športom

Občianske združenie Pramienok KNM

Úsmev v tanci

ŠK Gbeľany

Športom ku zdraviu

Karate Klub Žilina, o.z.

Rozvoj športového karate mládeže.

IMPERIAL GYM

Podpora deti a mládeže v zmysluplnom trávení voľného času

Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity

Podpora športovania mládeže na atletickom ihrisku v Žiline

Obec Žaškov

Žaškovský minimaratón (ŽMM)

SKI TEAM Oščadnica

Vychovať špičkových pretekárov v Alpskom lyžovaní

Materská škola Ondrašovská

Pripraviť sa, pozor, štart

Futbalový klub Slávia Staškov

Futbalová mládež Horných Kysúc

Plavecký a vodnopólový klub Vrútky

Kurz plávania

Dobrovoľný hasičský zbor Krasňany

Rozšírenie materiálového a technického vybavenia DHZ Krasňany
pre deti a mládež

KYSUCKÁ KULTÚRA A ŠPORT

Florbalová aktivita detí a mládeže ako prostriedok sociálnej inklúzie
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Šport v regióne 2018 - zamestnanecký grantový program
Príjemca

Názov projektu

FC Juventus Žilina

Bavíme sa futbalom 2018

Občianske združenie SUĽKOVÁČIK

Workoutové ihrisko

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Ondrašová

Hasičská 60-tka na Liptove

Futbalový klub Čadca

Podpora futbalových talentov FK Čadca prostredníctvom nákupu
športového vybavenia

Obec Belá

Nákup športového materiálu pre Športový klub Belá

Klub streľby a sebaobrany RONIN

Nebuď ďalšia obeť

Športový klub Cementáreň Lietavská Lúčka

Nákup športového vybavenia pre žiakov a dorast v ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka

Hokejbalový klub Medokýš Martin, o.z.

VEĎME DETI K ŠPORTU

Športový klub telesne postihnutých športovcov Ružomberok

Skvalitnenie tréningového procesu telesne postihnutých športovcov - nákup športových pomôcok

Športový klub Petrovice

Podpora talentovanej mládeže ŠK Petrovice

Smajlík deťom

MDD Zbyňov 2018

Základná škola Belá-Dulice

Florbal pre všetkých

Telovýchovná Jednota VTJ Rajecké Teplice Konská

Nákup športových pomôcok a dresov pre Telovýchovnú Jednotu
VTJ Rajecké Teplice - Konská

Jablonové

Nákup materiálneho vybavenia pre kategóriu žiakov a dorast TJ
Jablonové

Telovýchovná jednota Višňové

Podpora futbalových talentov TJ Višňové

Obec Záborie

Športový klub Záborie

ZŠ s MŠ Lúčky

Poď von hrať pingpong

Gymnázium Martina Hattalu Trstená

Kam dobicyklujem

Klub orientačného behu Martin

Skvalitnenie technického zabezpečenia Majstrovstiev Slovenska
školskej mládeže v orientačnom behu (12. – 13. 6. 2018).

Obecný športový klub Baník Stráňavy

Zabezpečenie nového materiálneho vybavenia pre Ošk Baník
Stráňavy

Spoločensvo rodičov a priateľov školy pri cirkevnej škole A. Radlinského v Dolnom Kubíne

Aktívne ku zdraviu

23

Finančná správa Nadácie Kia Motors Slovakia za rok 2018

Šport v regióne 2018 - zamestnanecký grantový program
Príjemca

Názov projektu

EKOsport Žilina

Minikáry pre všetkých

Obecný športový klub Divinka - Lalinok

Obnova športového materiálu OŠK DIVINKA - LALINOK

Základná škola Rajecké Teplice

Športujeme v škole v kúpeľnom meste Rajecké Teplice

Komunitná nadácia Liptov

Beh pre A(tra)KTÍVNY Liptov

NOBIS PROSPERE

Atletika Cup Žilina

Obchodná akadémia Dolný Kubín

Fit bez wi-fi

Hrnček var - Materské centrum

Športovo od mála

Telovýchovná jednota Lokomotíva Vrútky

Rozvoj kondičných a herných schopností mladých stolnotenisových hráčov

Futbalový klub Rajec

Nové športové vybavenie pre futbalistov FK RAJEC

Základná škola s materskou školou,
Rosina č. 624

Nákup športových pomôcok pre žiakov ZŠ s MŠ v Rosine

Tenisový klub Združených závodov
a organizácií (ZZO) – Č a d c a

Tenis do základných škôl v Čadci - rozvoj mladých talentov

Mesto Trstená

Street workout - moderný šport, ktorý si získa aj teba!

Hokejové talenty MHK 32
Liptovský Mikuláš o.z.

Potešme deti - pomôžme rodičom - darujeme hokejky

Obec Makov

Skvalitnenie podmienok pre hasičský šport

TJ JEDNOTA Bánová, o.z.

Športové potreby pre Futbalovú prípravku Žilina

Občianske združenie Amphibian,
lezecký klub Turčianske Teplice

Podpora mladých karatistov

Basketbalový klub mládeže Žilina

Basketbalová olympiáda

Materská škola

Keď nás šport baví

Rodinné centrum Paletka

Lezenie pre radosť

Občianske združenie KAPA

Spolu pre dobro detí

CENTRUM LIGDA - asociácia pre telesne
postihnutých

Vrchárska koruna Liptovská pre všetkých

Oravica

KIA Street workout

Mesto Turzovka

Futbalové leto mládeže FK Tatran Turzovka
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Šport v regióne 2018 - zamestnanecký grantový program
Príjemca

Názov projektu

Tenisový klub Žilina

DAJTE DETI NA TENIS

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a
služieb na vidieku

Nákup športových pomôcok pre žiakov školy

Futbalový klub Trnové

Podpora mládežníckych kategórii FK Trnové prostredníctvom
nákupu športového vybavenia

Základná škola Nesluša

Športový deň

Obec Mútne

Kvalitná hokejka - lepšie výsledky

Športový klub Turčianska Štiavnička

Nákup športového materiálu pre potreby mládežníkov futbalového klubu ŠK Turčianska Štiavnička

MŠK FOMAT Martin, o.z.

Zorganizovanie turnaja a kempu pre futbalistov prípraviek Turčianskeho regiónu

Súkromná základná umelecká škola
Liptovská Štiavnica

Tancujeme srdcom!

SYTEV

YCčko v pohybe

Klub krasokorčuľovanie Liptovský Mikuláš

Nezaháľame ani v lete

Obec Konská

Hasičský šport pre deti a mládež

Telovýchovná jednota POVAŽAN NEZBUDSKÁ
LÚČKA

Športový materiál pre žiakov TJ Považan Nezbudská Lúčka

Bodkáčik-združenie pre rodiny, deti a mládež
s kožným ochorením SR

Šport a zdravie ruka v ruke - revitalizácia detského areálu za účelom podpory aktívneho športovania a zdravého životného štýlu

Základná škola Lietava

Žijeme zdravo - žijeme hravo pomocou stolného tenisu

Párnický rybár, občianske združenie

Párnický plaváčik

Futbalový klub Terchová

Talenty FK Terchová s novými športovými pomôckami

Občianske združenie "Našim deťom"

Rozvoj pohybu a obratnosti detí z CZŠ R.Zaymusa v Žiline

OZ Tramp Hubová

STREET WORKOUT - Pohyb náš každodenný

Úsmev pre radosť o.z.

Športový deň detí na Liptove

Slovenský Skauting, 111. zbor Úsmev Dolná Tižina

V zdravom tele zdravý duch

Obec Babín

Mladí hasiči v obci Babín

OŠK Kamenná Poruba

Šport v regióne 2018
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Smart región 2018 - Grantový program vzdelávanie
Príjemca

Názov projektu

Základná škola s materskou školou v Malom Čepčíne

Digitálna učebňa

Základná škola s materskou školu Čimhová

Digitálna učebňa

ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín

Digitálna učebňa

Cirkevná spojená škola Dolný Kubín

Digitálna učebňa

ZŠ s MŠ Konská

Digitálna učebňa

Základná škola Jozefa Hanulu Liptovské Sliače

Digitálna učebňa

Základná škola s materskou školou, Priehradná 11, Martin

Digitálna učebňa

Základná škola Sv. Vincenta, Nám. A. Hlinku 22, Ružomberok

Digitálna učebňa

ZŠ Stránske

Digitálna učebňa

Základná škola Žofie Bosniakovej, Školská 18, Teplička nad Váhom

Digitálna učebňa

Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga v Trstenej

Digitálna učebňa

Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava TRSTENÁ

Digitálna učebňa

Základná škola Márie Medveckej, Medvedzie 155, Tvrdošín

Digitálna učebňa

Základná škola s materskou školou, Vitanová 90

Digitálna učebňa

Základná škola s materskou školou Školská 49 v Žiline - Závodí

Digitálna učebňa

Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa, Žilina

Digitálna učebňa

Základná škola s materskou školou Zubrohlava

Digitálna učebňa

Základná škola Janka Matúšku, Kohútov sad 1752/4, Dolný Kubín

Smart Lego

Základná škola, Kvačany 227

Smart Lego

Základná škola s materskou školou, J. D. Matejovie 539, Liptovský Hrádok

Smart Lego

Základná škola Janka Kráľa, Žiarska 679/13, Liptovský Mikuláš

Smart Lego
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Smart región 2018 - Grantový program vzdelávanie
Príjemca

Názov projektu

Základná škola s materskou školou Nižná

Smart Lego

Základná škola s materskou školou, Rosina č. 624

Smart Lego

Základna škola s materskou školou Školská 447/2 Turčianske Teplice

Smart Lego

Základná škola v Turzovke

Smart Lego

Základná škola Františka Hrušovského, Kláštor pod Znievom

Technická učebňa

Základná škola s materskou školou, Demänovská ulica 408/4A, Liptovský Mikuláš

Technická učebňa

ZŠ M. Rázusovej - Martákovej, Nábrežie 4. apríla 1936/23, Liptovský Mikuláš

Technická učebňa

Základná škola s materskou školou, Malatiná

Technická učebňa

Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130

Technická učebňa

ZŠ s MŠ E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou

Technická učebňa

ZŠ Ochodnica

Softvér SmartBooks

ZŠ Bytča, Ulica mieru

Softvér SmartBooks

ZŠ Slov. dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Softvér SmartBooks

ZŠ Karpatská 8063/11, Žilina

Softvér SmartBooks

ZŠ s MŠ s elokovaným pracoviskom, Do Stošky 8, Žilina

Softvér SmartBooks

ZŠ s MŠ P. V. Rovnianka Dolný Hričov

Softvér SmartBooks

ZŠ s MŠ Hôrky

Softvér SmartBooks

Zš s MŠ Ondreja Štefku Varín

Softvér SmartBooks

ZŠ s MŠ Teplička nad Váhom

Softvér SmartBooks

ZŠ s MŠ Gaštanová 56

Softvér SmartBooks

ZŠ s MŠ, Krasňany 19 (ZŠ majú len prvý stupeň)

Softvér SmartBooks
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Partnerské projekty
Príjemca

Názov projektu

Leca, o.z.

Štvorlístok pre talenty

Korean Heritage Language School, Bratislava

Aktívne vzdelávanie v kórejskej škole

Truc sphérique

UČIŤ SA UMENÍM/UMENIE SA UČIŤ

Kórejské kultúrne centrum

Matematický klub pre deti

OZ ALUMNI FRI

Vnímanie pôsobenia Nadácie KIA a filantropie v Žilinskom kraji

Nadácia Pontis

Generácia 3.0

Športová akadémia Mateja Tótha

Športový deň pre základné školy

Špeciálne olympiády Slovensko

Inklúzia hrou

Atletický klub zdravotne postihnutých občanov
Proficio

Šport zdravotne znevýhodnených a talentovanej mládeže-reprezentácia Slovenska

One for all

One for all športu

Obec Teplička nad Váhom

Rozšírenie a modernizácia ihriska s umelou trávou

Obec Nededza

Veselé detské ihrisko

Obec Gbeľany

Detské ihrisko v areáli Materskej školy v Gbeľanoch

Obec Mojš

Hokejbalové ihrisko

Obec Varín

Rekonštrukcia kultúrneho centra obce

Obec Krasňany

Podpora športu v obci Krasňany

Lukostrelecký klub Reflex Žilina

Zelené športovisko pre všetkých

Spojená škola Martin

Modernizácia zváračskej školy

Stredná odborná škola elektrotechnická v Žiline

Technické vybavenie špecializovaných dielní

Stredná odborná škola strojnícka
v Kysuckom Novom Meste

Modernizácia a revitalizácia pracoviska ručného obrábania kovov
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Partnerské projekty
Príjemca

Názov projektu

Stredná odborná škola strojnícka
Považská Bystrica

XIII. ročník medzinárodnej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl

Spojená škola Nižná

Súťaž elektrotechnikov

Žilinský samosprávny kraj

Detské kútiky/detské herne zdravotníckych zariadení Žilinského
samosprávneho kraja

OKNO

SÚZNENIE

Občianske združenie Prekonať bariéru

Zručnosti pre úspech

Detská komunita

Partnerská spolupráca

Krajská knižnica v Žiline

Knižnica - vzdelávacia inštitúcia pre deti i dospelých

Detský domov Bytča

Učíme sa (ne)obyčajne

Žilina Warriors

Podpora športu

ARES Gym o.z.

Podpora športu

Klub vojenských výsadkárov

Podpora športu

LETart production o.z.

Podpora športu

TURIEC o.z.

Podpora športu

Martico new age o.z.

Podpora športu

Musica Classica

Podpora kultúry

Zdravie pri práci

Podpora vzdelávania

Hasičský a záchraný zbor

Podpora športu
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Podpora dobrovoľníckych aktivít
Príjemca

Názov projektu

SYTEV

Celomestské dobrovoľníctvo

Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá

KIA Motors a záchrana zvierat 2018

Preles

Firemné dobrovoľníctvo 2018

Materská škola Mojš

Krajšia škôlka

Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA

Záhradný domček ako základňa gardenterapie

Tillia

Šujské rašelinisko

Diecézna charita Žilina

Skrášlime si náhradný domov

Združenie na záchranu Lietavského hradu

Lesopark pod hradom Lietava

Základná škola s materskou školou Gaštanová

Dobrovoľnícka činnosť zamestnancov spoločnosti KIA pri
revitalizácii školského dvora pri materskej škole Gaštanová

Univerzitné pastoračné centrum pri žilinskej univerzite

Paľova búda - miesto stretnutia

Šanca_Vysokoškolské združenie Šanca

Vyčistime si okolie Žilinskej univerzity

Obnova Slovenskej Zeme

Spoločne na zrúcanine sv. Heleny 2018

OZ Progressus Slovakia

Revitalizácia náučného chodníka Vôdky

Rozum a Cit

Zariadenie a vybavenie terapeutickej miestnosti pre
náhradné rodiny

Detská Komunita, Regionálne centrum autistov

KIA DA 2018

Diadém - združenie záchrany hradu Blatnica

Každý hrad hradbu mal - I.etapa
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Súvaha v skrátenom rozsahu (v EUR)
Vybrané položky súvahy

2017

2018

0

0

B. Obežný majetok

1 916 988

1 856 930

1. Finančny majetok

1 916 988

1 855 068

– Bankové účty

1 916 988

1 855 068

0

0

Aktíva
A. Neobežný majetok

– Pokladnica
2. Pohľadávky

0

1 862

C. Časové rozlíšenie

71

778

– Náklady budúcich období

71

778

– Príjmy budúcich období

0

0

1 917 059

1 857 708

399 739

429 136

6 638

6 638

0

0

– Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

416 562

393 101

– Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

-23 461

29 397

B. Cudzie zdroje

10 908

6 438

127

274

– Zákonné rezervy, krátkodobé

1 050

1 892

– Krátkodobé záväzky z obchodného styku

3 561

54

– Krátkodobé záväzky ostatné

6 170

4 218

Majetok spolu
Pasíva
A. Vlastné zdroje krytia majetku
– Základne imanie
– Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

– Dlhodobé záväzky

C. Časové rozlíšenie

1 506 412

1 422 134

– Výnosy budúcich období

1 506 368

1 422 094

44

40

1 917 059

1 857 708

– Výdavky budúcich období
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu
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Výkaz ziskov a strát v skrátenom rozsahu (v EUR)
Vybrané položky výkazu ziskov a strát

2017

2018

6 202

1 522

Služby

14 314

44 978

Osobné náklady

37 291

51 008

374 130

289 673

Náklady
Spotreba materiálu

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

759 703

477 852

Poskytnuté príspevky organiz zložkám a iným účtovným jednotkám

754 380

936 585

1 946 020

1 801 618

Tržby z predaja služieb

2 259

0

Úroky prijaté na bankový účet

1 405

1 040

366 000

322 100

1 553 134

1 508 072

1 922 798

1 831 212

Náklady spolu
Výnosy

Prijaté dary
Príspevky od iných organizácií
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Výnosy spolu
Daň z príjmu – zrazená daň z úrokov
Výsledok hospodárenia po zdanení

239

197

-23 461

29 397
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Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov
a ich pôvodu (v EUR)
Prijaté príspevky

2017

2018

366 000

322 100

1 506 368

1 423 780

1 085

870

320

169

1 873 773

1 746 919

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

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

2018
322 100

Celkové výdavky nadácie rok 2018 (v EUR)
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
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Poskytnuté príspevky z podielu dane právnickým
osobám podľa oblastí podpory za rok 2018 v celých EUR
Oblasť podpory a suma
Vlastné projekty nadácie
Spolu: 7 projektov v hodnote 460 021 EUR

Podpora pertnerských
projektov
Spolu: 28 projektov
v hodnote 340 498 EUR

Grantové a zamestnanecké
programy
Spolu: 144 projektov
v hodnote 588 642 EUR
"Podpora dobrovoľníckych
projektov
Spolu: 16 projektov
v hodnote 13 776 EUR
Ostatné projekty

Počet
projektov

Názov projektu alebo programu

Schválený plán
výdavkov 2018

Poskytnutý
príspevok 2018

300 000 €

332 790 €

1

BikeKIA zdieľané bicykle Žilina a okolie

1

Pumptrack Vodné dielo Žilina

54 000 €

52 197 €

2

Detské vzdelávacie a športové tábory

38 000 €

39 430 €

1

Materiálna podpora FNsP Žilina

0€

23 760 €

2

Nákup didaktických pomôcok

12 000 €

11 844 €

15

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

105 000 €

140 617 €

6

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

90 000 €

89 983 €

5

Projekty na podporu športu zdravotne
znevýhodnených, detí a mládeže

88 000 €

84 898 €

2

Projekty na podporu kultúry
a kultúrnych podujatí

20 000 €

25 000 €

42

Vzdelávanie v regióne 2018

274 000 €

393 270 €

102

Šport v regióne 2018

200 000 €

195 372 €

16

Podpora útulkov, tovarišstiev,
remesiel, charitatívnych organizácií

14 000 €

13 776 €

200 000 €

0€

1 395 000 €

1 402 937 €

nezrealizované

Podpora mobility
(cyklisticke chodniky, car sharing)

Celkové výdavky nadácie na projekty (195 ) z príspevku z podielu zaplatenej dane
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Výdavky (náklady) na správu nadácie paragrafu 28 ods. 2 a 3 Zákona
o nadáciách (v celých EUR)
Schválené
výdavky 2018
Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie

Uhradené
výdavky 2018

0€

0€

Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie

28 448 €

29 054 €

Prevádzka nadácie - realizácia grantov

20 000 €

14 653 €

17 996 €

6 446 €

5 000 €

2 262 €

Prevádzka nadácie - poradenstvo a účtovnícke služby vrátane auditu
Prevádzka nadácie - IT, školenia, literatúra, kancelárske vybavenie
Odmena za výkon funkcie správcu

0€

0€

Náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu

0€

3 942 €

40 000 €

47 776 €

Mzdové náklady
Na prevádzku charitatívnej lotérie
Zrážková daň z kreditných úrokov a bankové poplatky
Výdavky nadácie na správu celkom
Celkové výdavky nadácie (projekty a správa nadácie)

0€

0€

150 €

126 €

111 594 €

104 260 €

1 506 594 €

1 507 197 €

Celkové výdavky na správu Nadácie v roku 2018 dosiahli 6,9 % z celkových príjmov za rok 2017 použitých v roku 2018.
Správna rada schválila na svojom zasadnutí v decembri 2017 návrh výšky výdavkov na správu Nadácie pre rok 2018,
ktoré budú v danom roku tvoriť maximálne 10 % z celkových príjmov hospodárskeho roka.
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Poskytnuté dary z príspevkov od iných organizácií
podľa oblastí podpory za rok 2018 (v celých EUR)
Oblasť podpory a suma
Vlastné projekty nadácie
Spolu: 1 projekt v hodnote
258 453 EUR

Podpora partnerských
projektov
Spolu: 9 projektov v
hodnote 31 220 EUR

Počet
Názov projektu alebo programu
projektov

Poskytnutý
príspevok 2018

259 081 €

258 453 €

1

Slovenský Červený kríž - darovanie áut

1

Žilina Wariors - podpora športu

3 200 €

3 420 €

1

ARES Gym o.z. - podpora športu

2 300 €

2 300 €

1

Klub vojenských výsadkárov
- podpora športu

3 000 €

3 000 €

1

LETart production o.z. - podpora športu

4 000 €

4 100 €

1

TURIEC o.z. (Fatraski) - podpora športu

7 000 €

6 900 €

1

Martico new age o.z. - podpora športu

200 €

200 €

1

Musica Classica - podpora kultúry

1

Zdravie pri práci - podpora vzdelávania

1
nezrealizované

300 €

300 €

3 000 €

2 000 €

Hasičský a záchranný zbor
- podpora športu

10 000 €

9 000 €

Ostatné projekty na podporu športu,
vzdelávania a mobility

21 500 €

0€

313 581 €

289 673 €

1 050 €

10 761 €

100 €

34 €

314 731 €

300 467 €

Celkové výdavky nadácie na projekty (10) z príspevku od iných organizácií
Ostatné výdavky

Schválený plán
výdavkov 2018

Výdavky na zrealizovanie projektov
Zrážková daň z kreditných úrokov a bankové poplatky

Celkové výdavky nadácie z príspevku od iných organizácii
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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.

•

Správca počas roku 2018 nepoberal žiadnu odmenu v súvislosti s výkonom svojej funkcie.
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Pohnime svetom spoločne!

Nadácia Kia Motors Slovakia
Sv. Jána Nepomuckého 1282/1
01301 Teplička nad Váhom
Slovenská republika
info@nadaciakia.sk
www.nadaciakia.sk
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