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Milí priatelia, 

rok 2019 bol v Nadácii Kia Motors Slovakia rokom významných 
zmien. Zmena nastala na pozícii správcu nadácie i v našom 
projektovom tíme. Avšak odhodlanie a vôľa pomáhať žilin-
skému regiónu zmysluplnými projektami ostala, a tak sa 
môžeme za minulým rokom ohliadnuť so spokojnosťou 
a zadosťučinením. Spolu 157 projektov za viac ako 1,3 milióna 
eur putovalo na rozvoj vzdelávania, športu, mobility, dobro-
voľníctva a ochrany zdravia.

Už od založenia Nadácie Kia Motors Slovakia podporujeme 
vzdelávanie v Žilinskom kraji prostredníctvom poskytova-
nia vzdelávacích pomôcok, softvéru i výpočtovej techniky. 
Veríme, že vzdelanie je základný kameň, na ktorom môžeme 
budovať budúcnosť našej spoločnosti. 

Vytvorenie 9 technických kútikov v škôlkach v Žiline bolo jed-
ným z projektov Nadácie Kia Motors Slovakia  zameraných 
na technické vzdelávanie a rozvoj. Naším cieľom bolo zvýšiť 
záujem detí o vedu a zlepšiť ich technické zručnosti a schop-
nosti porozumieť základom fungovania technického sveta. 
Sme si istí, že táto jedinečná spolupráca podporí a rozvinie 
zvedavosť, technické myslenie a kreativitu detí. 

Najúspešnejším projektom môžeme smelo pomenovať 
spustenie pilotnej prevádzky systému zdieľaných bicyklov 
tzv. Bikesharing. Tento projekt zaznamenal v Žiline fenome-
nálny úspech a počet výpožičiek presiahol za sezónu viac ako 
290-tisíc, čo je priemerne 1 190 výpožičiek denne a tieto čísla 
výrazne presiahli naše očakávania. 

Nadácia Kia Motors Slovakia sa v rokoch 2015-2019 stala 
historicky najväčším partnerom Fakultnej nemocnice s polik-
linikou v Žiline, keď dosiahla naša celková podpora žilinskej 
nemocnice neuveriteľný 1 milión eur. Napomohli sme tak 
modernizácii a kúpe nových diagnostických prístrojov priná-
šajúcich kvalitu, lepšiu starostlivosť a prostredie pre pacien-
tov i zamestnancov nemocnice�

V rámci každoročných zamestnaneckých grantových 
programov Šport v regióne a Dobrovoľníctvo sme sumou 
viac ako 226-tisíc eur podporili revitalizáciu športovísk, par-
kov i náučných chodníkov, ale aj organizáciu mnohých špor-
tových podujatí pre deti a mládež. 

Čerešničkou na našej nadačnej torte bol pilotný ročník 
Behu Nadácie Kia Motors Slovakia, na ktorom sa zúčastnilo 
230 bežcov. Aj týmto spôsobom podporujeme zdravý životný 
štýl a športové vyžitie v kraji.

Touto cestou by som rád poďakoval všetkým partnerom,  
množstvu dobrovoľníkov ako aj mojim kolegom, v spolupráci 
s ktorými sa nám podarilo prostredníctvom všetkých pro-
jektov obohatiť komunitu, ktorej sme súčasťou. 

Branislav Hadár 
Správca Nadácie 

Kia Motors Slovakia

Príhovor správcu nadácie



4

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 2019 podporila Nadácia celkovo 157 filantropických projektov sumou viac 
ako 1,3 milióna eur.

Vízia 
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.“

Poslanie 
Poslaním Nadácie je byť dôveryhodným a spoľahlivým 
partnerom pre komunitu, žilinský región a Slovensko. 
Nadácia chce napĺňať sociálnu zodpovednosť svojho zakla-
dateľa, spoločnosti Kia Motors Slovakia a aktívne vyhľadá-
vať nové výzvy, ktoré budú pretvárať okolie na lepší svet.

Kyong Jae Lee  
Predseda správnej rady nadácie a prezident a výkonný riaditeľ spoločnosti Kia Motors Slovakia

Kyong Jae Lee absolvoval vysokoškolské štúdium v odbore strojné inžinierstvo na Národnej uni-
verzite Chonbuk v Južnej Kórei, ktoré ukončil v roku 1983. Svoju kariéru v spoločnosti Hyundai 
Motor naštartoval v roku 1985. Pracoval vo výrobnom závode Hyundai Motor Manufacturing 
Alabama v rokoch 2002 až 2006. Svoj profesijný rast ďalej rozvíjal v závode Hyundai Motor Manuf-
acturing Czech do roku 2012 a následne v juhokórejskej fabrike v Ulsane. V rokoch 2013 až 2015 
viedol v ruskom závode Hyundai Motor Manufacturing Rus projektové oddelenie. Od januára 2016 
pôsobil v spoločnosti Kia Motors Slovakia ako viceprezident divízie Výroba. Od 1. decembra 2018 je 
prezidentom spoločnosti Kia Motors Slovakia.

O nadácii

Orgány Nadácie
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Tae Jin Kim   
Člen správnej rady nadácie a finančný riaditeľ spoločnosti Kia Motors Slovakia

V roku 1995 začal Tae Jin Kim pracovať na účtovnom oddelení Kia Motors Corporation (KMC). 
Pred nástupom do Kia Motors Slovakia na pozíciu finančného riaditeľa a vedúceho divízie 
financií v roku 2019, pôsobil Tae Jin Kim ako vedúci oddelenia riadenia spoločnosti v Kia Motors 
Deutschland a ako finančný riaditeľ v spoločnosti Kia Motors Austria. 

Jeong Ick Lee   
Člen správnej rady nadácie a viceprezident divízie Administratíva spoločnosti Kia Motors Slovakia

Svoju pracovnú kariéru v spoločnosti Hyundai Motor Group  začal Jeong-Ick Lee v divízii domá-
ceho predaja a služieb v roku 2001. Po niekoľkých rokoch sa stal súčasťou oddelenia strategického 
plánovania a neskôr oddelenia stratégie a plánovania ľudských zdrojov. Od roku 2010 bol pán Lee 
vedúcim oddelenia ľudských zdrojov v spoločnosti Hyundai Motor Manufacturing Russia. Pred 
svojím nástupom do Kia Motors Slovakia bol členom globálneho tímu ľudských zdrojov. V júni 2018 
bol vymenovaný do pozície viceprezidenta zodpovedného za vedenie divízie Administratíva v spo-
ločnosti Kia Motors Slovakia.

Dozorná rada 
Kwon Jong Joo 
Adriana Kocianová 
Dušan Mizera
Seong Lyong Choi

Správca nadácie 
Branislav Hadár

Projektový manažment 
Beáta Ďurišová
Simona Pružinská

O nadácii
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118
dobrovoľníkov

157
zre

alizovaných 

 projektov 

147
partnerských

organizácií

pr
er

oz
delených viac ako

 milióna eur 

707
dobrovoľníckých hodín

Rozdelenie finančných 
prostriedkov podľa formy podpory

Rozdelenie projektov 
podľa formy podpory

Rok 2019 v číslach

1,3

vlastné 
projekty 

10

dobrovoľnícke 
projekty 

28

grantové 
projekty

91

partnerské 
projekty

28

vlastné 
projekty  

569 949 €

dobrovoľnícke 
projekty 
26 339 €

grantové 
projekty

338 743 €  

partnerské 
projekty 

398 423 € 
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Výška podpory celkovo

569 949 eur
Rok 2019 sme začali obľúbenou Detskou lyžiarskou školou� 
Zúčastnilo sa jej celkovo 90 detí vo veku od 6 do 11 rokov 
zo žilinského regiónu. Aj z úplných začiatočníkov sa stali 
lyžiari, ktorí bez strachu zlyžovali aj strmší svah. 

Vlastné projekty

spolu

projektov

Nadácia Kia Motors Slovakia podporila výstavbu ďalšej 
pumptrackovej dráhy. Cyklisti, kolobežkári, korčuliari 
a skejtbordisti môžu trénovať svoje zručnosti na špe-
ciálne upravenej trati v Šport parku Pltníky v Martine. 
Nadácia Kia Motors Slovakia podpísala s mestom Martin 
Memorandum o spolupráci k výstavbe objektu v apríli 
2019. Realizácia tohto projektu sa uskutočnila v réžii 
Nadácie tak, ako to bolo pri stavbe obľúbeného žilinského 
pumptracku. Pumptracková dráha v lokalite Pltníky je 
prístupná pre širokú verejnosť. Záujemcovia tam môžu 
jazdiť bez potreby pedálovania alebo odrážania sa.

10
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Vlastné projekty

Rýchlosť totiž jazdec získava presúvaním ťažiska a teda odľahčovaním a následným zatláčaním do vĺn a zákrut. Tento 
spôsob pripomína pumpovanie, z čoho je odvodený aj samotný názov. Jazda na pumptracku pomáha zvyšovať silu 
a kondíciu. Ide zároveň o bezpečnú formu, ako získať zručnosti potrebné pri jazde na bicykli najmä v prírodnom teréne.
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Technické vzdelávanie v 44 materských školách podporila Nadácia Kia Motors Slovakia kúpou drevených stavebníc, 
vďaka ktorým budú deti rozvíjať svoje manuálne zručnosti, priestorovú predstavivosť aj kreativitu. Osem základných 
škôl obdržalo súpravy Lego Mindstorms na trénovanie logiky a programovania a taktiež súpravy Unimat Technics 
na trénovanie technických zručností.

Tohtoročnou témou Detskej anglickej univerzity bol 

“
Summer Invention Camp“ – Technológie, inovácia, krea-

tivita a logika – so zameraním na rozvoj kreativity, logic-
kého myslenia, využitia technológií a smart riešení nielen 
pre priemysel, ale aj bežný život. Činnosti pre 300 malých 
študentov boli koncipované tak, aby boli interaktívne, 
zábavné a motivujúce, a to prostredníctvom hier, rébu-
sov, jazykolamov a riešení logických úloh.

”
Chcem sa poďakovať Nadácii Kia a všetkým zainte-

resovaným, ktorým sa podarilo zorganizovať výni-
močný týždeň pre deti v rámci týždňového English 
campu. Našim dvojičkám sa veľmi páčilo. Užili si super 
týždeň spoznávania novej slovnej zásoby hrou, tvo-
renia, zábavy a nadväzovania nových kamarátstiev,“  
poďakovala mamička Danielky a Jakubka.

Vlastné projekty
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V roku 2019 nadviazala Nadácia Kia Motors Slovakia na dlhoročnú spoluprácu s Fakultnou nemocnicou s poliklinikou 
Žilina. Na prelome októbra a novembra zabezpečila výmenu okien druhého nadzemného podlažia ambulantnej časti kli-
nickej a radiačnej onkológie. Nadácia takýmto spôsobom pomôže zlepšiť prostredie čakárne pre viac ako 1 000 pacien-
tov ročne. Vďaka výmene okien sa nemocnici taktiež znížia náklady na vykurovanie. V decembri sa následne uskutočnil 
nákup špičkového RTG C - ramena pre oddelenie úrazovej chirurgie v hodnote 112-tisíc eur. Práve tento nový prístroj 
bude mať vplyv na zníženie radiačnej záťaže počas operácií ako pre pacientov, tak i lekárov na operačných sálach.

Počas mikulášskeho víkendu zorganizovala nadácia prvý ročník Behu Nadácie Kia Motors Slovakia� 230 nadšencov 
behu sa postavilo na štart 7,5 kilometrového úseku okolo Vodného diela v Žiline. Príjemné športové predpoludnie 
sa nieslo v rodinnej atmosfére.

Vlastné projekty
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Výška podpory celkovo

398 423 eur

Bikesharing
Rok 2019 bol prvým úspešným rokom spolupráce 
s mestom Žilina v prevádzke projektu zdieľaných bicyk-
lov. Bikesharing si získal veľkú obľubu, čoho dôkazom je 
290 538 výpožičiek a spolu 344 250 najazdených kilo-
metrov. Najaktívnejší používateľ má za sebou v aktuálnej 
sezóne až 462 výpožičiek. Systém prenájmu bicyklov 
môžu využívať návštevníci a obyvatelia Žiliny zdarma, ak 
stihnú bicykel vrátiť na niektoré z 20 stanovíšť v meste 
do jednej hodiny od požičania. 

Fanúšička Martina si Bikesharing v Žiline pochvaľuje: 

“
Dobre zmanažované. Ďakujeme Nadácii KMS za úžasný 

projekt. Ste top.“ Adam taktiež vyzdvihuje výhody 
zdieľaných bicyklov: 

“
Najrýchlejší a najpružnejší spôsob 

dopravy po meste, netreba riešiť parkovanie, zápchy...“.

Partnerské projekty

spolu

projektov

28
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Schodisková plošina v Zdravotnom stredisku 
Projektom vo Varíne sa zabezpečil bezbariérový prístup 
v objekte Zdravotného strediska tak, aby sa umožnilo 
využívanie tohto objektu aj pre zdravotne znevýhodnené 
osoby. Minimalizovali sa tak bariéry pri presune po scho-
disku na poschodie a do suterénu.

Doprava nebezpečne - bezpečne  
Na SOŠ dopravnej v Žiline sa realizoval projekt zameraný 
na poskytnutie nadstavby k vodičskému oprávneniu pre 
mladých vodičov na zvládnutie neočakávaných krízových 
situácií na cestách. Študenti si na vlastnej koži vyskúšali 
simulátor prevrátenia, nárazu i simuláciu šmyku. Príno-
som pre čerstvých vodičov boli aj ukážky činnosti Dob-
rovoľného hasičského zboru, prvej pomoci Slovenského 
Červeného kríža, vyšetrenia zraku, výmeny zadného 
kolesa a taktiež realizácia postupu pri plnení poistnej 
udalosti.

Partnerské projekty

Praktická pomoc pre dojčiace ženy a ich bábätká tesne po pôrode 
Vďaka projektu občianskeho združenia MAMILA boli pre čerstvé mamičky rozdistribuované knižky s potrebnými infor-
máciami týkajúcimi sa dojčenia do všetkých pôrodníc na Slovensku.
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Partnerské projekty

Sprístupnenie hvezdárničky v obci Krasňany  
Vybudovaním nového schodiska sa skvalitnil prístup 
k hvezdárničke na budove základnej školy v Krasňanoch, 
nakoľko pôvodný vstup bol z hľadiska bezpečnosti nevy-
hovujúci. Škola ju využíva na vzdelávanie žiakov v oblasti 
fyziky a astrológie�

3D merací prístroj pre Spojenú školu v Martine 
Nadácia Kia Motors Slovakia poskytla Spojenej škole 
v Martine finančné prostriedky na nákup nového 
3D meracieho prístroja do odbornej učebne meraní. Štu-
denti si vďaka nemu rozšíria svoje vedomosti a praktické 
zručnosti, ktoré budú môcť neskôr využívať aj v praxi. 
So zariadením bude ročne pracovať 130 študentov z tre-
tieho a štvrtého ročníka zo študijných odborov Progra-
mátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, Mecha-
nik nastavovač, Mechanik číslicovo riadených strojov, ako 
aj Mechanik strojov a zariadení.

Revitalizácia učebne mechatroniky  
Stredná odborná škola strojnícka v Kysuckom Novom 
Meste obnovila a zmodernizovala učebňu mechatroniky. 
Zámerom školy bolo zvýšiť kvalifikáciu a špecifické zruč-
nosti absolventov daného odboru. Revitalizácia učebne 
bude prínosom vo výučbe pneumatického, hydraulického 
a elektrického riadenia výrobných procesov. Škola použila 
finančné prostriedky Nadácie na nákup pomôcok a licencií 
simulačných programov, vďaka ktorým sa žiaci v rámci 
výučby čo najviac priblížia realite fungovania automobi-
lového priemyslu.
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Rozvoj a modernizácia výučby automatizácie  
Stredná odborná škola elektrotechnická v Žiline taktiež 
doplnila a zmodernizovala technické vybavenie špecializo-
vaných dielní pre automatizáciu. Rozšírila tak kompeten-
cie absolventov podľa požiadaviek trhu práce pre odborné 
a obsahové zameranie elektrotechnik�

Mesto Žilina  
Okrem obľúbeného bikesharingu Nadácia realizovala 
v spolupráci s mestom Žilina aj mnoho iných projek-
tov v sociálnej, športovej a vzdelávacej oblasti. Nadácia 
zakúpila športové pomôcky pre Komunitné centrum 

“
Na predmestí”, taktiež zrevitalizovala priestor detského 

dopravného ihriska na Nanterskej ulici, doplnila cvičebné 
pomôcky a medicínske prístroje do dvoch špeciálnych jaslí 
a nakúpila rehabilitačné pomôcky do zariadenia Úsmev 
pre seniorov. Posledným projektom bol nákup nových 
služobných bicyklov pre mestskú políciu v Žiline. 

Partnerské projekty
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Výška podpory celkovo

199 479 eur

Šport v regióne
zamestnanecký grantový program

Vďaka zamestnaneckému grantovému programu Šport v regióne 
2019 zrealizovalo svoje projekty spolu 48 organizácií. Z poskytnutých 
finančných prostriedkov boli zrekonštruované športoviská, zakúpené 
športové pomôcky a zorganizované rôzne športové podujatia v Žilin-
skom kraji.

Grantové projekty

spolu

projektov

48
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Majstrovstvá Európy v 3D lukostreľbe zorganizoval 
Lukostrelecký klub Varín koncom augusta. Zúčastnilo sa 
na nich 547 pretekárov z 13 krajín. S najväčším počtom 
medailí zvíťazilo Maďarsko, na druhej priečke sa umiest-
nilo Slovensko a bronzovú pozíciu obsadilo Rakúsko. 
Predseda Lukostreleckého klubu Varín, Jozef Ďugel, 
si na majstrovstvách prevzal ocenenie od medzinárodnej 
lukostreleckej organizácie HDH IAA za najlepšie zorgani-
zované Majstrovstvá Európy. Táto plaketa bola udelená 
od roku 1957 iba dvom štátom. 

Základná škola s materskou školou v Turčianskych Tep-
liciach oslávila v roku 2019 šesťdesiatku a ako darček 
sa jej podarilo získať grant na projekt Beháme ľahko 
a bezpečne. Cieľom projektu bola úprava bežeckej dráhy. 
Vďaka grantu škola vymenila poškodené obrubníky 
a antuku na dráhe. Areál so staronovou bežeckou dráhou 
je prístupný verejnosti a žiakom z turčianskoteplického 
a kremnického regiónu.

Martinský klub medikov zorganizoval charitatívno-špor-
tovú udalosť Martinský beh medikov, kde si 700 bežcov 
zašportovalo, ale zároveň sa zúčastnilo aj na vzdelávacích 
workshopoch o zdraví a prevencii. Výťažok z podujatia 
putoval na onkologické oddelenie Univerzitnej nemocnice 
Martin�

Grantové projekty
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Grantové projekty

Výška podpory celkovo

38 884 eur
Technická škôlka – grantový program

spolu

projektov

8
Nadácia Kia Motors Slovakia podporila vytvorenie technických kútikov v 9 škôlkach v žilinskom regióne. Cieľom tech-
nických škôlok je zvýšiť záujem detí o technické vzdelávanie, zlepšiť ich manuálnu zručnosť, podporiť detskú zveda-
vosť, technické myslenie, vedomosti o vede a technike. Financie využili žilinské škôlky na rekonštrukčné práce súvi-
siace s prípravou technických kútikov, na nákup skríň, boxov, pracovných stolov, náradia a materiálu. Jedinou zmenou 
v porovnaní s bežnými náradiami a materiálmi pre dospelých bude využívanie mäkkého a ľahkého balzového dreva.

“
Naším cieľom bolo zvýšiť záujem detí o vedu a zlepšiť ich technické zručnosti a schopnosti porozumieť základom 

fungovania technického sveta,“ uviedol člen správnej rady Nadácie Kia Motors Slovakia Jeong Ick Lee.
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Grantové projekty

Výška podpory celkovo

100 380 eur
Vzdelávanie pre ZŠ – grantový program

spolu

projektov

35
Už v roku 2018 bola zakúpená ročná licencia na vzdelávací softvér SmartBooks pre 28 základných škôl v Žilinskom 
kraji. V roku 2019 prejavili záujem ďalšie školy, a tak boli nakúpené ďalšie ročné licencie spolu pre 35 základných škôl. 
Ide o komplexný inteligentný vzdelávací systém a jedinečný nástroj na učenie sa, ktorý je dostupný všade, kde je 
internet. Žiak sa môže učiť individuálne alebo mu môže učiteľ zadávať konkrétne témy a sledovať jeho pokrok, ale aj 
najčastejšie chyby.

“
Som rada za prehľad, kde moji žiaci robili najviac chýb, takým úlohám sa potom venujem na hodine, viem zhodnotiť 

zlepšenie pri pravidelnej príprave,“ vyjadrila sa k využívaniu softvéru zástupkyňa riaditeľky Základnej školy na ulici 
Karpatskej v Žiline.
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Výška podpory celkovo

26 339 eur

Dobrovoľníctvo 
zamestnanecký grantový program

spolu

projektov

28
Nadácia Kia Motors Slovakia podporila v zamestnanec-
kom grantovom programe Dobrovoľníctvo 2019 celkovo 
28 žiadostí, prostredníctvom ktorých sa uskutočnilo 
množstvo aktivít zameraných na rozvoj životného pros-
tredia a revitalizáciu verejných priestranstiev, kultúrnych 
pamiatok, školských záhrad, oddychových zón pre klien-
tov neziskových organizácií, či bezpečných chodníkov.

Občianske združenie 37. zbor Fatran Martin získal grant 
pre svoj projekt Dobrovoľne do záhrady. Cieľom bola 
revitalizácia priestoru pred budovou, kde sa vykonáva 
výchovná činnosť s deťmi a mládežou, a zároveň je 
súčasťou obytnej zóny. Martin Poláček, štatutárny 
zástupca občianskeho združenia 37. zbor Fatran Martin, 
priblížil projekt slovami: 

“
Sme skautská organizácia, ktorá 

sa venuje všestrannému rozvoju mladého človeka. Naším 
projektom chceme u skautov a priateľov vzbudiť záujem 
o pestovanie ovocia, zeleniny, byliniek, ochranu prírody 

a o prácu na skrášľovaní 
prostredia a jeho zmysluplné 
využite. Úpravu prostredia 
sme poňali aj ako dobro-
voľnícko-edukačnú činnosť, 
a preto sa na aktivitách 
budú zúčastňovať mladí 
ľudia, priatelia, ale i skaut-
ská a neskautská verejnosť.“

Úspešným projektom sa môžu pochváliť aj včelári 
z Kysuckého Nového Mesta. Spolu 50 dobrovoľníkov 
v projekte Dobrovoľníctvo na včelnici vybudovalo skalky, 
vytvorilo záhradky s liečivými rastlinami a zasadilo 
množstvo kríkov a rastlín, čím sa zatraktívnila včelnica 
pre viac ľudí vrátane detí zo základnej školy.  Aktivitami 
sa vzbudil záujem o včely, včelárenie i bylinkárstvo.

Grantové projekty
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Finančná správa Nadácie Kia Motors Slovakia za rok 2019

Názov projektu

Pumptrack Martin

Detská lyžiarska škola

Nákup didaktických pomôcok pre Krajské riaditeľstvo policajného zboru

Detská anglická univerzita

Podpora technického vzdelávania na materských a základných školách

Podpora športu v centrách pre deti a rodiny

Výmena okien ambulantnej časti klinickej a radiačnej onkológie FNsP Žilina

Nákup RTG ramena C pre chirurgiu

Beh Nadácie Kia Motors Slovakia

Projekt na podporu mobility - BikeKIA

Realizácia vlastných projektov

Príjemca Názov projektu

OZ Záleží nám Vodičské preukazy pre deti z detských domovov

Mesto ZA BikeKIA zdieľané bicykle Žilina a okolie

Truc sphérique Učiť sa v galérii

Korean Heritage Language School, Bratislava
PEACE in KOREA - 100. výročie prijatia Deklarácie kórejského 
národa

Stredná odborná škola strojnícka, Kysucké 
Nové Mesto

Revitalizácia učebne mechatroniky 

Spojená škola, Martin 3D Merací stroj 

Stredná odborná škola elektrotechnická, Žilina Rozvoj a modernizácia výučby automatizácie 

OZ Rozum a cit Ako sa hráš, tak žiješ

Obec Krasňany Sprístupnenie hvezdárne v obci Krasňany

Obec Nededza Revitalizácia, obnova a modernizácia športového areálu

Obec Varín Schodisková plošina v Zdravotnom stredisku 

Partnerské projekty
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Príjemca Názov projektu

Obec Gbeľany ZŠ Gbeľany - výmena sklobetónových stien v telocvični

Obec Mojš Povrch na multifunkčné ihrisko

Obec Teplička nad Váhom Lepšie podmienky pre športovú mládež a dospelých

O. Z. Rodinná Rozprávka Rozvoj Rodinného centra Rozprávka

MAMILA, o� z� Praktická pomoc pre dojčiace ženy a ich bábätká tesne po pôrode

SOŠ technická, Čadca
Súťaž zručností a odborných vedomostí žiakov stredných škôl 
v odbore strojný mechanik

SOŠ elektrotechická Žilina Celoslovenské kolo súťaže zručnosti v elektrotechnike 

One for all One for all športu

Špeciálne olympiády Slovensko Inklúzia hrou

Občianske združenie Prekonať bariéru - 
škola pre Európu

Doprava nebezpečne - bezpečne 

Obec Teplička nad Váhom Rozvoj športovo-rekreačnej zóny Rybník

Mesto Žilina Edukačné pomôcky pre deti do troch rokov

Mesto Žilina Detské dopravné ihrisko Nanterská ul. Žilina

Úsmev - zariadenie pre seniorov Starostlivosť o seniorov

Mesto Žilina Komunitné centrum Bratislavská ulica

Mesto Žilina Služobné bicykle pre Mestskú políciu Žilina

Mestské divadlo Žilina S titulkami bližšie k divákom

Partnerské projekty
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Príjemca Názov projektu

Obecný športový klub Pribiš Modernizácia šatní OŠK Pribiš

Obec Trebostovo Šatne FK Trebostovo

Telovýchovné združenie občanov
Bytče-stolnotenisový oddiel

Podpora rozvoja stolného tenisu ako zdravého životného štýlu

ZŠ Zákopčie Kysucké šesťdesiatky

ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín Zelená telocvičňa

Maratón klub Rajec Rajecký maratón

ZŠ s MŠ Horný Hričov 156 Vypni telku, zapni seba!

ZŠ s MŠ Hladovka Neseď v izbe, poď von!

Cirkevná ZŠ s MŠ Dobrého pastiera Ihriskom ku športu

Občianske združenie T.A.R.G.O. 100 rokov šachu v Ružomberku

Lovec Kysucký lukostrelecký klub Lukostrelba

Spojená škola sv. Jozefa Detské ihrisko deťom s mentálnym postihnutím

Obec Kunerad - Materská škola Na ulici, na ceste, správaj sa vždy bezpečne

DHZ Rosina Memoriál Karola Škvarnu

Lukostrelecký klub Varín Majstrovstvá Európy v lukostreľbe

TJ Tatran Krásno nad Kysucou Deti - naša budúcnosť, náš športový potenciál

Klub plaveckých športov Nereus Žilina
Skvalitnenie tréningového procesu plavcov v rámci olympijského 
cyklu 2020 - 2024

Turčiansky futbalový zväz Tréningový kemp - každým tréningom bližšie k cieľu

OZ Škôlkari Škôlka hýb sa

Občianske združenie rodičov pri Základnej 
škole Márie Medveckej

Zdravá mládež - zdravá spoločnosť

Územná organizácia DPO SR Martin
Materiálno - technické zabezpečenie Územných kôl hasičských 
družstiev a Plameňa

Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa Skáčem, skáčeš, skáčeme...

Obec Slovany Športujeme s radosťou

Martinský klub medikov Martinský beh medikov 2019

Šport v regióne 2019 - zamestnanecký grantový program
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Šport v regióne 2019 - zamestnanecký grantový program

Príjemca Názov projektu

Gymnázium Rajec Moderné skupinové cvičenia – návrat mládeže k športovaniu

Centrum voľného času sv. Jakuba
Materiálne vybavenie pre deti a mládež pre bežnú športovú 
činnosť

Hokejový klub Žilina, o.z. Multifunkčné ihrisko pri základnej škole

Obec Brezany Športový deň pre deti a mládež

Rodičovské združenie pri GMH Trstená Kardio-kútik

Tanečný klub MINI Žilina
Tanečná podlaha a vybavenie do tanečných sál pre deti z Taneč-
ného klubu MINI

Terchová pre všetkých, n�o� Terchovský polmaratón 2019

Petangový klub mládeže Turiec Petangová mládež

Športcentrum Žilina Silový trojboj

ZŠ Bytča, Ulica mieru Športujme spolu 2019

ZŠ s MŠ Petrovice Aj malá škola vychová talenty

PRO BONUM Detské ihrisko vo farskej záhrade

Obec Vysoká nad Kysucou Rozhýbme deti a mládež

Obec Dolný Hričov Nočná hasičská súťaž

Obecný futbalový klub Slovenské Pravno Modernizácia šatní

OZ FK Martinské Medvede Zlepšenie materiálneho zabezpečenia FAM

Spojená škola, Oslobodenia č. 165, Belá Šport pre radosť

TJ Družstevník Bitarová TJ Družstevník Bitarová

ZŠ s MŠ Turčianske Teplice Beháme ľahko a bezpečne

Občianske združenie Centrum Orchidea Netradične k radosti z pohybu

Psovodi záchranári Žilina Slovenská republika Pre naše deti

Futbalový klub Ďurčiná Športový materiál pre deti

TJ Sokol Vrútky Judo pre deti

Obec Komjatná Umelý trávnik na multifunkčné ihrisko
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Grantový program Vzdelávanie
Príjemca Názov projektu

Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga, Trstená Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

Základná škola Petra Škrabáka, Dolný Kubín Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

Základná škola s materskou školou, Vitanová Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

Základná škola, Do Stošky 8, Žilina Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

Základná škola s materskou školou, Teplička nad Váhom Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, Trstená Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina - Budatín Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

Základná škola s materskou školou, Krasňany Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

Základná škola, Ochodnica Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

Základná škola sv. Vincenta, Ružomberok Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

Základná škola s materskou školou, Čimhová Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

Základná škola, Karpatská, Žilina Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

Základná škola s materskou školou P. V. Rovnianka, Dolný Hričov Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

Základná škola Žofie Bosniakovej, Teplička nad Váhom Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

Základná škola s materskou školou, Konská Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

Cirkevná spojená škola, Dolný Kubín Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

Základná škola Márie Medveckej, Tvrdošín Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa, Žilina Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

Základná škola s materskou školou, Martin Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

Základná škola Jozefa Hanulu Liptovské Sliače Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

Základná škola, Kysucké Nové Mesto Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

Základná škola, Krásno nad Kysucou Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

Evanjelická spojená škola, Martin Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

Základná škola Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

Základná škola Jána Amosa Komenského, Čadca Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

Základná škola s materskou školou Adama Františka Kollára, Terchová Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019
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Grantový program Vzdelávanie

Grantový program Technická škôlka
Príjemca Názov projektu

Základná škola s materskou školou, Gaštanová 56, Žilina Gaštankove šikovné ruky

Materská škola, Zástranie Technická škôlka MŠ Zástranie

Materská škola, Zádubnie Technická škôlka v MŠ Zádubnie

Materská škola, Jarná, Žilina Technická škôlka v MŠ Jarná

Materská škola, Bajzova, Žilina Technická škôlka pre usilovných mravčekov

Materská škola, Trnavská, elokované pracovisko Varšavská, Žilina Technická škôlka v MŠ Varšavská

Základná škola s materskou školou, Gorazdova, Žilina Technický kútik v MŠ Gorazda

Materská škola, Petzvalova, Žilina Technická škola MŠ Petzvalova

Príjemca Názov projektu

Základná škola s materskou školou, Gorazdova 1, Žilina Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

Spojená škola, Belá Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

Základná škola, Hruštín Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

Základná škola s materskou školou, Benice 96 Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

Základná škola s materskou školou, Rosina Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

Základná škola s materskou školou, E. A. Cernana, Vysoká nad Kysucou Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

Základná škola s materskou školou, Makov Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019

Základná škola, Rudina Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019
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Príjemca Názov projektu

Klub železničných modelárov Vrútky Záchrana motorového vozňa

Naše Včely Zriadenie novej včelnice

Rodinné centrum Kamienkovo Oáza radosti v Kamienkove

Pomôž iným Pomôžme nášmu okoliu

Združenie za záchranu Lietavského hradu Budovanie pracovného hradného mostu

Detská komunita KIDA2019

Obec Zbyňov Rekreačný park 

OSK ROSINA Výstavba bezpečného chodníka

Nadácia Krajina harmónie Vitajte!!!

Sytev Pripravení na dobrovoľníctvo

Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA Spoznávanie kultúrnych a prírodných fenoménov Slovenska 

Kynologická Záchranná Brigáda Žilina - Varín Nech je život so psom zábava 

Folklórna skupina Podšíp Osadenie náučných tabúľ v obci Stankovany 

ZŠ Hany Zelinovej Zelená oáza 

Diadém- združenie záchrany hradu Blatnica Každý hrad hradbu mal - II. etapa 

Podpora dobrovoľníckych aktivít
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Podpora dobrovoľníckych aktivít
Príjemca Názov projektu

Základná škola s materskou školou Divina Revitalizácia školskej záhrady v MŠ

37. zbor Fatran Martin Dobrovoľne do záhrady 

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Dobrovoľníctvo pre komunitu 

Obnova Slovenskej Zeme Spoločne na zrúcanine sv. Heleny 2019

Stredná zdravotnícka škola, Liptovský Mikuláš S nami nie ste sami - S vami nie sme sami

PRO Turiec, o.z. Za turčianskymi rozhľadňami

ÁNO PRE ŽIVOT n.o.
Bezpečné a príjemné miesto na život pre ohrozené deti a ich 
matky

Občianske združenie Edujoy Aj Naša Zem Potrebuje Naše Ruky

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Ondrašová Obnova kaplnky sv. Floriána 

DODOLA Zvládneme to spolu 

Základná organizácia slovenského zväzu včelárov 
Kysucké Nové Mesto

Dobrovoľníctvo na včelnici 

Tilia Šijeme vrecia, šijeme 

Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá KIA Motors a záchrana zvierat 2019
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Vybrané položky súvahy 2018 2019

Aktíva

A. Neobežný majetok 0 0

B. Obežný majetok 1 856 930 647 446

1. Finančny majetok 1 855 068 646 360

– Bankové účty 1 855 068 646 360

– Pokladnica 0 0

2. Pohľadávky 1 862 1 086

C. Časové rozlíšenie 778 738

– Náklady budúcich období 778 738

– Príjmy budúcich období 0 0

Majetok spolu 1 857 708 648 184

Pasíva

A.  Vlastné zdroje krytia majetku 429 136 641 136

– Základne imanie 6 638 6 638

– Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 0 0

– Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 393 101 422 499

– Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 29 397 211 999

B. Cudzie zdroje 6 438 6 964

– Dlhodobé záväzky 274 437

– Zákonné rezervy, krátkodobé 1 892 2 162

– Krátkodobé záväzky z obchodného styku 54 69

– Krátkodobé záväzky ostatné 4 218 4 296

C. Časové rozlíšenie 1 422 134 84

– Výnosy budúcich období 1 422 094 0

– Výdavky budúcich období 40 84

Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu 1 857 708 648 184

Súvaha v skrátenom rozsahu (v EUR)
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Vybrané položky výkazu ziskov a strát 2018 2019

Náklady

Spotreba materiálu 1 522 5 633

Služby 44 978 37 820

Osobné náklady 51 008 54 879

Dary 289 673 24 500

Ostatné náklady (osobitné nákl., ostatné dane a poplatky, iné) 477 852 563 776

Poskytnuté príspevky organiz. zložkám a iným účtovným jednotkám 936 585 762 786

Náklady spolu 1 801 618 1 449 394

Výnosy

Tržby z predaja služieb 0 0

Úroky prijaté na bankový účet 1 040 245

Prijaté dary 322 100 239 100

Príspevky od iných organizácií

Príspevky z podielu zaplatenej dane 1 508 072 1 422 094

Výnosy spolu 1 831 212 1 661 439

Daň z príjmu – zrazená daň z úrokov 197 46

Výsledok hospodárenia po zdanení 29 397 211 999

Výkaz ziskov a strát v skrátenom rozsahu (v EUR)
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Prijaté príspevky 2018 2019

Prijaté príspevky od fyzických osôb

Prijaté príspevky od iných organizácií 322 100 239 100

Príspevky z podielu zaplatenej dane 1 423 780 0

Úroky prijaté z podielu zaplatenej dane 870 169

Úroky prijaté - ostatné 169 73

Iné príjmy 728

Príjmy nadácie celkom 1 746 919 240 070

Darca 2019

Kia Motors Slovakia spol� s r�o 239 100

Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov 
a ich pôvodu (v EUR)

Prehľad o daroch 
(ak hodnota darov, alebo výška prostriedkov od toho istého darcu 
presahuje hodnotu 331,94 EUR)

Celkové výdavky nadácie rok 2019 (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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Oblasť podpory a suma
Počet 

projektov
Názov projektu alebo programu

Schválený plán 
výdavkov 2019

Poskytnutý 
príspevok 2019

Vlastné projekty nadácie 
Spolu: 10 projektov 
v hodnote 569 949 EUR

1 Pumptrack Martin 150 000 € 129 471 €

2 Detské vzdelávacie a športové tábory 40 000 € 50 067 €

3 Nákup didaktických a športových pomôcok 167 000 € 171 756 €

2 Podpora FNsP Žilina 55 000 € 143 292 €

1 Projekt na podporu mobility - BikeKIA 85 000 € 62 584 €

1 Beh Nadácie Kia Motors Slovakia 0 € 12 779 €

Podpora partnerských 
projektov
Spolu: 28 projektov 
v hodnote 398 423 EUR

14

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

103 300 € 117 737 €

7
Projekty regionálnych partnerských obcí - 
športové  kultúrne podujatia, športoviská, 
školské areály

120 000 € 133 952 €

1
Projekt na podporu mobility - BikeKIA s Mestom 
Žilina

50 000 € 56 442 €

2
Projekty na podporu športu zdravotne znevý-
hodnených, detí a mládeže  

62 500 € 62 500 €

3
Projekty na podporu ochrany zdravia a ľud-
ských práv

0 € 15 792 €

1
Projekty na podporu kultúry a kultúrnych 
podujatí 

0 € 12 000 €

Grantové a zamestna-
necké programy 
Spolu: 91 projektov 
v hodnote 338 743 EUR

48 Šport v regióne 2019 200 000 € 199 479 €

35 Vzdelávací softvér pre ZŠ 2019 100 000 € 100 380 €

8 Technická škôlka 43 294 € 38 884 €

Podpora dobrovoľníckych 
projektov 
Spolu: 28 projektov 
v hodnote 26 339 EUR

16
Podpora útulkov, tovarišstiev, remesiel, 
charitatívnych organizácií

13 000 € 26 339 €

 Ostatné projekty
nezreali-
zované

Podpora mobility 130 000 € 0 €

Celkové výdavky nadácie na projekty (157) z príspevku z podielu zaplatenej dane 1 319 094 € 1 333 454 €

Poskytnuté príspevky z podielu dane právnickým 
osobám podľa oblastí podpory za rok 2019 v celých EUR
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Schválené 
výdavky 2019

Uhradené 
výdavky 2019

Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie 0 € 0 €

Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie 32 000 € 28 421 €

Prevádzka nadácie - realizácia grantov 18 500 € 0 €

Prevádzka nadácie - poradenstvo a účtovnícke služby vrátane auditu 11 000 € 4 180 €

Prevádzka nadácie - IT, školenia, literatúra, kancelárske vybavenie 500 € 1 465 €

Odmena za výkon funkcie správcu 0 € 0 €

Náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu 0 € 2 634 €

Mzdové náklady 41 000 € 52 060 €

Na prevádzku charitatívnej lotérie 0 € 0 €

Zrážková daň z kreditných úrokov a bankové poplatky 0 € 58 €

Výdavky nadácie na správu celkom 103 000 € 88 818 €

Celkové výdavky nadácie (projekty a správa nadácie) 1 422 094 € 1 422 272 €

Výdavky (náklady) na správu Nadácie podľa § 28 ods. 2 a 3 Zákona 
o nadáciách v celých EUR

Celkové výdavky na správu Nadácie v roku 2019 dosiahli 6,2 % z celkových príjmov za rok 2018 použitých v roku 2019.
Správna rada schválila na svojom zasadnutí v decembri 2018 návrh výšky výdavkov na správu Nadácie pre rok 2019, 
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 2019 (v celých EUR)

Oblasť podpory a suma
Počet  

projektov
Názov projektu alebo programu

Schválený plán 
výdavkov 2019

Poskytnutý 
príspevok 2019

Podpora partnerských 
projektov 
Spolu: 5 projektov
v hodnote 24 500 EUR

1 Streetcom, občianske združenie 8 000 € 8 000 €

1 OZ Žilina žije - podpora športu 3 500 € 3 500 €

1 Cech Terra de Selinan - podpora športu 8 500 € 8 500 €

1 human 2 human - podpora vzdelávania 0 € 3 000 €

1
NOVÉ ČESKO, nadačný fond - Revolu-
tion train - podpora vzdelávania

0 € 1 500 €

nezreali-
zované

Ostatné projekty na podporu športu, 
vzdelávania a mobility

11 500 € 0 €

Celkové výdavky nadácie na projekty (5) z príspevku od iných organizácií 31 500 € 24 500 €

Ostatné výdavky
Výdavky na zrealizovanie projektov 10 550 € 1 967 €

Zrážková daň z kreditných úrokov a bankové poplatky 100 € 40 €

Celkové výdavky nadácie z príspevku od iných organizácii 42 150 € 26 507 €
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Informácie
 » Nadácia vzhľadom na charakter svojej činnosti nemá žiadne náklady na výskum a vývoj.

 » Významné riziká a neistoty v činnosti: Nadácia zvážila všetky potenciálne dopady pandémie COVID-19 na svoju 
činnosť a dospela k záveru, že nemajú významný vplyv na schopnosť Nadácie pokračovať nepretržite v činnosti 
a fungovať ako zdravý subjekt nasledujúcich 12 mesiacov.

 » Nadácia nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

 » Činnosť nadácie má pozitívny vplyv na životné prostredie, nie je významným zamestnávateľom, jej vplyv na zamest-
nanosť nie je žiadny.

 » Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka: po skončení 
účtovného obdobia bola vyhlásená pandémia ochorenia na COVID-19, čo však nemalo vplyv na fungovanie nadácie.
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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


