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Milí priatelia, 

začiatok roka 2020 so sebou priniesol celosvetovú výzvu 
v podobe pandémie, ktorá každému z nás zmenila plány. 
Rovnako aj Nadácia sa musela prispôsobiť novej situácii 
a priebežne meniť projektové zámery. Z celkového roz-
počtu promptne vyčlenila takmer 175 000 eur na podporu 
nemocníc a domovov sociálnych služieb v oblasti opatrení 
proti šíreniu ochorenia COVID-19. Naďalej však Nadácia 
pokračovala aj v podpore jej strategických oblastí spolo-
čenskej zodpovednosti.

Jedným z dlhodobých cieľov Nadácie je podpora zelenej 
mobility a bezpečnej, flexibilnej a udržateľnej infraštruktúry. 
V roku 2020 bolo možné už druhú sezónu využívať systém 
zdieľaných bicyklov v meste Žilina, či otestovať prvé úseky 
Cyklomagistrály Žilina – Terchová. Vízia maximálne využíva-
ných cyklotrás a zdieľanej mobility poháňa Nadáciu do pod-
pory v tejto oblasti.

Ďalšou z našich priorít je podpora vzdelávania. Je to už 
dávno, kedy bola technická výchova súčasťou školských 
osnov a za posledné roky sme urobili veľa krokov na zvý-
šenie základných manuálnych zručností u detí. Nadácia 
pomáha získať potrebné vybavenie pre základné a stredné 
školy, aby žiakom nič nestálo v ceste získať kompetencie 
pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

Prostredníctvom množstva špecifických projektov podporuje 
Nadácia vytváranie komunít, ktoré spájajú ľudí s rovnakými 
záľubami či zázemím. Spolu 49 organizácií získalo finančné 
granty na projekty zamerané na šport či dobrovoľníctvo.

Rastúce množstvo prichádzajúcich žiadostí svedčí o záujme 
zamestnancov automobilky Kia Slovakia pomôcť svojmu 
okoliu a komunitám. 

V spolupráci s mestom Žilina vytvorila Nadácia nové komu-
nitné centrá, ktoré slúžia na efektívne trávenie spoločného 
času seniorov, matiek s deťmi a v neposlednom rade komu-
nite znevýhodnených občanov.

Predchádzajúci rok otestoval Nadáciu vo flexibilite a pri-
spôsobivosti zmenám. Jej postavenie a význam v Žilinskom 
kraji sú však stabilné a rastúci počet podporovateľov a part-
nerských organizácií je toho dôkazom. Nadácia sa bude aj 
naďalej držať svojich cieľov a napĺňať záväzky spoločenskej 
zodpovednosti svojho zakladateľa, spoločnosti Kia Slovakia.
 

Nadácia Kia Motors Slovakia (ďalej len „Nadácia“) bola 
založená spoločnosťou Kia Motors Slovakia s.r.o.,
IČO: 35 876 832, v roku 2013 ako nositeľ 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 mobi-
lity a šírenie dobrovoľníctva.

V máji 2021 zakladateľ Nadácie zmenil svoje obchodné 
meno z Kia Motors Slovakia s.r.o., pod ktorým vykonával 
svoju podnikateľskú činnosť v roku 2020, na Kia Slovakia 
s. r. o. Vo výročnej správe 2020 bude zakladateľ Nadácie 
označovaný už novým obchodným menom – Kia Slovakia.

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 spo-
ločne“.

Poslanie 
Poslaním Nadácie je byť dôveryhodným a spoľahlivým 
partnerom pre miestnu komunitu, žilinský región i Slo-
vensko. Nadácia napĺňa sociálnu zodpovednosť svojho 
zakladateľa, spoločnosti Kia Slovakia, a aktívne vyhľa-
dáva nové výzvy, ktoré pretvárajú okolie na lepší svet.

Orgány Nadácie

Správna rada

Kyong Jae Lee
Predseda správnej rady Nadácie, 
prezident a výkonný riaditeľ 
spoločnosti Kia Slovakia

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

Jeong Ick Lee
Člen správnej rady Nadácie 
a viceprezident zodpovedný 
za vedenie divízie Administratíva 
spoločnosti Kia Slovakia
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Dušan Dvořák 
Správca Nadácie 
Kia Motors Slovakia
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O Nadácii Projekty podľa verejnoprospešného účelu

Rok 2020 v číslach

| Výročná správa 2020 | Výročná správa 2020

Dozorná rada
Kwon Jong Joo 
Adriana Kocianová 
Dušan Mizera
Seong Lyong Choi (do 12. 2. 2020)
Won Jin Kim (od 13. 2. 2020)

Správca Nadácie 
Branislav Hadár (do 13. 8. 2020)
Dušan Dvořák (od 1. 9. 2020)

Projektový manažment 
Beáta Ďurišová
Simona Pružinská

Verejnoprospešný účel podľa 
§ 50  Zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov

Počet 
podporených 

organizácií

Realizované
priamo 

Nadáciou Kia

Realizované 
prostredníctvom 
NF Kia v Nadácii 

Pontis

Celková suma 
podpory

ochrana a podpora zdravia 28 174 988 € - 174 988 €

podpora a rozvoj športu 26 14 845 € 291 381 € 306 226 €

poskytovanie sociálnej pomoci 12 68 543 € 11 000 € 79 543 €

podpora vzdelávania 46 178 387 € 25 000 € 203 387 €

ochrana a tvorba životného 
prostredia 1 105 504 € - 105 504 €

organizovanie a sprostredkovanie 
dobrovoľníckej činnosti 25 - 24 824 € 24 824 €

Spolu 138 542 267 € 352 205 € 894 472 € podpora 
a rozvoj športu

poskytovanie 
sociálnej pomoci

podpora 
vzdelávania

ochrana a tvorba 
životného prostredia

organizovanie 
a sprostredkovanie 

dobrovoľníckej 
činnosti

ochrana 
a podpora zdravia

34 %

19 %

9 %

23 %

12 % 3 %
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Vlastné projekty
Nadácia Kia Motors Slovakia priamo realizovala spolu 10 projektov. Celková výška podpory pre vlastné projekty bola 
542 267 eur.

0807

Nadácia zakúpila Univerzitnej nemocnici Martin štyri ane-
stéziologické prístroje, ktoré plnia funkciu pľúcnych venti-
látorov, pre intenzívnu starostlivosť pacientov s COVID-19. 

Nákupom vzrástla kapacita nemocnice, ako spádového 
zariadenia pre pacientov s ochorením COVID-19, v prie-
mere o 40 pacientov za 100 dní. 

Protiopatrenia - COVID-19

Nadácia tiež zakúpila profesionálny certifikovaný humani-
tárny stan pre Slovenský Červený kríž – Územný spolok 
Žilina, čím zlepšila podmienky dobrovoľníkov vykonávajú-
cich triedenie pacientov vo Fakultnej nemocnici s poliklini-
kou v Žiline. Stan slúžil pre vstupné rozdelenie a testovanie 
pacientov a návštevníkov nemocnice. 

Zakúpený stan Mastertent Rescue využívajú záchranné 
služby z celého sveta v mimoriadnych situáciách napríklad 
ako úkryt pre zranených pri živelných pohromách, požiar-
nych zásahoch či policajných akciách. Humanitárny stan 
má úžitkovú plochu 13,5 m 2 a kapacitu 54 ľudí na státie 
a 21 ľudí na sedenie. Má tiež pevnú podlahu, osvetlenie 
a vyhrievanie. Profesionálne vybavenie zvyšuje odolnosť 
a komfort záchranárov a pacientov v kritických situáciách.
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V čase pandémie sú často najohrozenejšou skupinou 
seniori. V Žilinskom kraji sa nachádza 26 zariadení sociál-
nych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 
samosprávneho kraja. V týchto zariadeniach žije spolu 
približne 3 500 klientov, ktorým v marci 2020 chýbal 
dostatočný počet ochranných prostriedkov. Ochranné 

rúška boli v tom čase definované ako účinná ochrana 
pred nákazou koronavírusom, a preto sme zabezpečili 
každému seniorovi 3 kusy rúšok, ktoré sa dajú prať a boli 
tak využiteľné niekoľkokrát. Kúpou 10 000 rúšok sme tak 
pomohli k ochrane ich zdravia.

Ochranné rúška pre seniorov v našom kraji 

Centrá pre deti a rodiny získali v roku 2020 podporu 
Nadácie v celkovej výške 33 266 eur. Nadácia nakúpila pre 
tieto zariadenia množstvo pomôcok a vybavenia. Vďaka 
podpore bola zriadená nová rehabilitačná miestnosť pre 
zdravotne ťažko postihnuté deti a k duševnej pohode 
prispeli aj nové muzikoterapeutické nástroje. Aby deti 
mohli tráviť viac času na čerstvom vzduchu, postavili sa 
pre ne záhradné drevené altánky, nové oddychové zóny 
s lavičkami a hojdacími sieťami, nakúpilo sa vybavenie 
na stanovanie. Pohybové aktivity tak môžu deti vykonávať 
s množstvom nových športových pomôcok. Spomínaná 
podpora putovala do centier pre deti a rodiny v Martine, 
Necpaloch, Bytči, Ružomberku, Liptovskom Hrádku 
a Istebnom.

Podpora centier pre deti a rodiny v Žilinskom kraji
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V rámci realizácie projektu bola v Martine vybudovaná 
nová rehabilitačná miestnosť. Takmer polovicu umiest-
nených detí v centre v Martine predstavujú deti s ťaž-
kým zdravotným a mentálnym znevýhodnením. Týmto 
deťom je potrebné zabezpečovať 24-hodinovú intenzívnu 
odbornú zdravotnú starostlivosť a zároveň vytvárať opti-
málne podmienky na skvalitňovanie prežívaného života. 
Deti potrebujú pravidelné rehabilitačné cvičenia, ktorých 
realizácia bola však priestorovo obmedzená. Nadácia 
zabezpečila vybavenie rehabilitačnej miestnosti, kde sa 
môže špecializovaná zdravotná sestra nerušene venovať 
cvičeniu s deťmi. Z projektu sa zakúpila nová podlaha, 
osvetlenie, rôzne rehabilitačné pomôcky, žinenky, rebriny, 
ale aj hydromasážna vaňa a masážny stôl.

Nadácia podporila vznik troch denných komunitných 
centier, na sídliskách Hájik a Solinky v Žiline, ktoré slúžia 
prioritne pre matky s deťmi, seniorov a pre znevýhodne-
ných občanov. Do komunitných centier nakúpila Nadácia 
nábytok, spotrebiče a potrebné technické vybavenie. 
Komunitné centrum na Hájiku bude zároveň slúžiť ako 
poradenské centrum.

Vďaka finančnej pomoci Nadácie vznikla aj nová chrá-
nená dielňa - cukráreň, ktorá dá prácu klientom z domova 
sociálnych služieb. Cukráreň sídli v priestoroch Žilinského 
samosprávneho kraja, pri Hlinkovom námestí a okrem 
poskytovaných služieb dáva klientom domovov sociálnych 
služieb možnosť uplatniť sa na trhu práce. Nadácia finan-
covala kompletné vybavenie cukrárne.

Súčasťou projektu bola aj pomoc pri financovaní iniciatívy 
„Aby deti nemuseli odísť z rodiny“ prostredníctvom zakú-
penia interiérového vybavenia bytu v priestoroch Detského 
krízového centra Náruč. V organizácii poskytuje odborný 
tím už od roku 2000 bezpečné útočisko a odbornú pomoc 
týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom. Ich dlho-
ročné skúsenosti a dobrá zahraničná prax poukazujú 
na potrebu intenzívnej práce s celou rodinou, v ktorej 
sa nachádzajú deti ohrozené násilím. Rodičia sa mnoho-
krát nevedia postarať a poskytnúť adekvátne a bezpečné 
podmienky pre život svojim deťom. Už dva roky preto 
v dvoch bytoch umiestnených na prízemí Detského krízo-
vého centra Náruč realizujú moderný pobytový program 
zameraný na systematickú a každodennú prácu s celými 
rodinami. Pracovníci centra spolu s rodičmi hľadajú spô-
soby, ako podporiť priaznivé zmeny v rodine. Filozofiou 
projektu je poskytnúť rodine čo najkvalitnejšie odborné 
poradenstvo, sociálnu asistenciu a otvorenú spoluprácu 
s cieľom podporiť zdravé, pre dieťa bezpečné fungovanie 
rodiny a návrat dieťaťa, resp. celej funkčnej rodiny domov. 
Nadácia prispela na rekonštrukciu týchto bytov, aby mohli 
byť rodiny s deťmi v čo najpríjemnejšom prostredí.

Podpora sociálnych služieb v meste Žilina 
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Žilinčania a návštevníci tohto krajského mesta si mohli 
aj v roku 2020 vďaka Nadácii vypožičiavať jeden 
zo 120 bicyklov na 20 staniciach po dobu 1 hodiny zdarma. 
Aj napriek sťaženým epidemiologickým opatreniam bol 
systém k dispozícii od mája až do decembra. Celkový 
počet registrovaných užívateľov dosiahol ku dňu skonče-
nia sezóny 2020 počet 30 000, celkový počet výpožičiek 
presiahol 147 000.

Druhá sezóna systému zdieľaných bicyklov, tzv. bike-
sharingu, sa oneskorila o jeden mesiac oproti pôvodným 
plánom. V súvislosti s preventívnymi opatreniami Nadácia 
spolu s mestom Žilina prišli s riešením, aby boli všetky sta-

nice, stojany a bicykle dezinfikované každý deň, čo umož-
nilo spustenie sezóny 1. mája 2020. Priemerná dĺžka jednej 
výpožičky bicykla v Žiline bola podľa štatistík 18 minút, 
ľudia si teda volili skôr kratšie trasy v meste. 

Bikesharing funguje vo viacerých mestách v Európe, 
pričom tento alternatívny a ekologický spôsob verejnej 
dopravy sa stáva obľúbeným aj na Slovensku. Z ôsmich 
slovenských miest, ktoré systém prevádzkujú, je žilinský 
bikesharing unikát. V roku 2020 ako jediný užívateľom 
ponúkal až 1 hodinu jazdy zdarma, pričom prenájom 
mohol byť uskutočnený opakovane. Bezodplatnosť sys-
tému prilákala obrovské množstvo obyvateľov Žiliny. 

Systém zdieľaných bicyklov v meste Žilina

Detská lyžiarska škola 
Každoročné tábory Nadácie sú medzi deťmi aj rodičmi veľmi obľúbené. V roku 2020 bola však kvôli pandémii jediným 
táborom Detská lyžiarska škola, ktorú Nadácia zorganizovala v dvoch lyžiarskych strediskách, vo Valči a vo Vrátnej. 
Vďaka projektu Nadácie strávilo spolu 76 detí jarné prázdniny na svahu trénovaním svojich lyžiarskych a dokonca i kor-
čuliarskych zručností. Tábor bol ukončený lyžiarskymi pretekmi pre všetky vekové kategórie.

Parahokej 
Jedným z realizovaných projektov Nadácie v roku 2020 
bol aj nákup hokejovej výstroje pre parahokejový tím. 
Parahokej je obdoba ľadového hokeja pre telesne znevý-
hodnených. Hrá sa na ľadovej ploche podľa takmer rovna-
kých pravidiel. Hráči sedia na špeciálnych saniach, na kto-
rých sú upevnené dva korčuliarske nože. Hrajú a pohybujú 
sa pomocou krátkych hokejok s hrotmi na konci. 

Slovenská reprezentácia má hlavný stan v Dolnom 
Kubíne, hráči sú však z celého Slovenska. Niektorí hráči 
dochádzajú na tréningy a zápasy aj do Zlína.

Nadácia nakúpila pre parahokejový tím športovú výstroj 
vo forme rukavíc, hokejok, nohavíc a potrebných sánok.
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Nadácia dlhodobo podporuje vzdelávanie v Žilinskom 
kraji. Zameriava sa spravidla na rozvoj technického vzde-
lávania, nakoľko má pocit, že jeho podpora šla v minulosti 
do úzadia. Na základných školách sa Nadácii osvedčila 
podpora v podobe nákupu UNIMAT súprav, z ktorých sa 
dajú zostaviť rôzne nástroje na technické vyučovanie, ako 
napríklad stredová vŕtačka, horizontálna fréza, sústruh, 
zvislá vŕtačka, zvislý sústruh. 40 kusov tejto súpravy pre 
5 základných škôl pokryje všetky triedy, keďže technické 
vyučovanie sa vykonáva v maximálne 15 - členných sku-
pinkách postupne pre jednotlivé ročníky. Od svojho vzniku 
zabezpečila Nadácia nákup pomôcok na technické vzde-
lávanie pre 33 základných škôl v kraji.

Nadácia podporuje aj stredné školy, ktoré sú zamerané 
hlavne na odbory strojárstva či elektrotechniky. Od roku 
2015 získavajú tieto školy podporu na vybavenie špe-
cializovaných učební. Podpora technického vzdelávania 
je potrebná pre najlepšiu prípravu žiakov na trh práce. 
Zamestnávatelia často očakávajú od absolventov preuká-
zanie praxe alebo technických zručností, a tie môžu žiaci 
získať iba s potrebným vybavením technických učební. 
Veríme, že podpora technického vzdelávania už od pred-
primárneho stupňa škôl pomôže deťom nadobudnúť dôle-
žité zručnosti pre profesijný ale aj bežný život.

Podpora technického vzdelávania na základných 
a stredných školách 

Stredná odborná škola strojnícka v Kysuckom Novom 
Meste zaradila medzi vzdelávacie programy aj študijný 
odbor autotronik. Nový experimentálny študijný odbor je 
určený na prípravu vysoko-kvalifikovaných odborníkov na 
diagnostiku, opravy a údržbu motorových vozidiel v rámci 
autoopravárenských služieb, ale aj vo výrobe automobilov 

a v živnostenských povolaniach. Nákupom vzdelávacích 
pomôcok (meracieho prístroja a ďalšieho vybavenia) 
sa zlepšilo materiálno-technické vybavenie školy, ktoré 
pomohlo ku kvalitnejším podmienkam štúdia. Špeciálna 
technická špecifikácia a pokročilé technológie zabezpe-
čujú efektívnosť v dielenských podmienkach. 

Autotronik v SOŠ strojníckej
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Projekty

Nadačný fond Kia v Nadácii Pontis podporil aj ďalších 53 projektov v celkovej hodnote 352 205 eur

prostredníctvom Nadačného 
fondu Kia v Nadácii Pontis

Nadácia začala s podporou online vzdelávania už v roku 
2018, kedy pre 28 základných škôl v Žilinskom kraji zakú-
pila licencie na vzdelávací softvér SmartBooks. Učitelia sa 
zúčastnili školení, na ktorých sa naučili pracovať so softvé-
rom, zadávať žiakom úlohy a orientovať sa vo výsledkoch. 
SmartBooks je komplexný inteligentný vzdelávací systém, 
ktorý sa používa jednoducho a intuitívne. 

Školy zaznamenali postupné zlepšovanie výsledkov žia-
kov, či už pri bežných písomkách, alebo aj v rámci celo-
slovenských testovaní. Ešte väčší význam online vzdelá-

vania sme mali možnosť pocítiť počas pandémie. V čase, 
kedy bolo vzdelávanie obmedzené na dištančnú formu 
prostredníctvom využívania informačno-komunikačných 
technológií sa ukázalo, ktoré školy boli na túto zmenu 
pripravené.

V roku 2020 Nadácia financovala licencie pre 35 zá klad-
ných škôl. Využívanie vzdelávacieho softvéru vzrástlo 
počas pandémie v priemere o 54 %. Veríme, že vzdelávací 
softvér bude pomáhať k lepším výsledkom aj naďalej, a aj 
preto Nadácia pokračuje v tejto podpore. 

Podpora online vzdelávania v Žilinskom kraji 
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Cyklomagistrála
Ambiciózny a technicky náročný projekt cyklomagistrály 
s názvom Terchovská dolina určite potešil všetkých nadšen-
cov cyklistiky a cykloturistiky v regióne. Cyklomagistrála je 
aktuálne vo výstavbe a pripravená pre verejnosť by mala 
byť v roku 2022. Nová cyklotrasa dlhá 23 kilometrov bude 
spájať 9 katastrálnych území v smere zo Žiliny do Terchovej.

Od roku 2014 tento projekt pripravuje a realizuje Malá 
Fatra - oblastná organizácia cestovného ruchu v spolu-
práci s mestom Žilina. Hlavná cyklotrasa prechádza cez 
územie obcí Belá, Lysica, Stráža a Krasňany. Vedľajšia 
smeruje z Varína, cez Gbeľany, Nededzu až do Tepličky 
nad Váhom. Súčasťou projektu je aj prepojovacia trasa, 
ktorá spojí hlavnú a vedľajšiu trasu v Koňhore, ktorá je 
časťou obce Varín. Cieľom novej trasy je zatraktívnenie 
cyklistiky a zníženie dopravnej nehodovosti pri stre-
toch cyklistov s motorovými vozidlami. Ďalšou novinkou 
budú nabíjacie stanice na elektrobicykle nainštalované 
v katastri každej obce. Trasa od Vodného diela Žilina cez 
Varín kopíruje rieku Varínka až do Terchovej. V rámci tohto 
úseku bude postavených desať veľkých mostov s rozpo-
nom 30 - 55 metrov a šesť lávok v dĺžke 10 - 40 metrov. 
Mosty prirodzene zapadnú do prostredia krajiny, pretože 
ich dizajn nesie prvky tradičnej miestnej ľudovej architek-
túry. Výstavba cyklomagistrály bude stáť 6,3 milióna eur, 
pričom významný zdroj financovania predstavujú zdroje 
z Európskej únie. Nadácia sa na financovaní projektu 
podieľa sumou presahujúcou 314 000 eur, z toho na rok 
2020 pripadla suma príspevku v hodnote 168 836 eur.

Parasport24 Tour - 13. ročník
Od roku 2006 podporuje občianske združenie Parasport24 
ľudí s hendikepom, ktorí následne inšpiratívne pomáhajú 
ďalším, a to hlavne sociálne slabším rodinám či jednotliv-
com. Najväčšia športovo-charitatívna akcia na Slovensku 
mala v roku 2020 už svoj 13. ročník. Akcia spája množstvo 
organizácií a nadácií, ktoré pomáhajú šíriť myšlienku života 
ľudí s hendikepom. Prioritne sa počas projektu pomáha 
ľuďom zo sociálne slabších rodín, ktoré sú vyberané sociál-
nymi komisiami obcí. Projekt bol v roku 2020 podporený aj 
Nadačným fondom Kia v Nadácii Pontis sumou 3 000 eur.

Budúcnosť INAK
Nadačný fond Kia v Nadácii Pontis podporil aj ďalší 
všeobecnovzdelávací projekt. Cieľom programu je poskyt-
núť pomoc šikovným deťom, ktoré však nemajú dostatok 
príležitostí na rozvoj. Program podporuje digitálne zruč-
nosti, ale aj mäkké zručnosti, ako napríklad schopnosť 
kreatívne myslieť, byť empatický voči svojmu okoliu, ísť 
vytrvalo za svojim cieľom a podnikavo sa postaviť k rie-
šeniam problémov vo svojom okolí. Sústredí sa na univer-
zálne potrebné zručnosti, nezávislé od konkrétneho vývoja 
ekonomiky a technológii, tzv. „zručnosti pre 21. storočie”.

Prenos vedomostí je založený na interaktivite, neformál-
nom vzdelávaní, zážitkoch a mentoringu. V lete sa poda-
rilo zorganizovať sústredenie s mnohými zážitkami, deti si 
vyskúšali rôzne profesie, naučili sa plánovať osobné finan-
cie a rozvíjali sociálne kompetencie. Pre mentorov boli 
realizované online webináre. V dôsledku pandémie boli 
ďalšie aktivity presunuté do online priestoru a stretnutia 
boli zamerané na doučovania, aby sa eliminovali problémy 
s učivom počas dištančnej formy vzdelávania.

Zamestnanecký grantový program Šport v regióne 2020
Každoročne patrí do nadačného plánu aj zamestnanecký 
grantový program Šport v regióne. Od roku 2016 sa pro-
stredníctvom tejto grantovej schémy prerozdelilo medzi 
organizácie v Žilinskom kraji kumulatívne 693 096 eur. 
Financie boli investované do podpory rozvoja športu 
a zdravého životného štýlu cez zvýšenie kvality športovísk, 
športovej infraštruktúry, podporu domácich športových 
súťaží, pretekov a turnajov. Počet žiadostí o grant každým 
rokom stúpa, čo dokazuje potrebu takejto podpory v Žilin-
skom kraji. V roku 2020 podalo svoje žiadosti spolu 173 
organizácií. Z nich bolo vyžrebovaných 27 príjemcov, ktorí 
zrealizovali projekty v hodnote 99 546 eur.

Vynovená lukostrelecká strelnica v Tepličke nad Váhom
Jedným z úspešných žiadateľov o grant bol aj Lukostre-
lecký klub Reflex, ktorý získal na dobudovanie strelnice 
v Tepličke nad Váhom 5 000 eur. Počas 14. - 15. augusta 
2020 sa tu uskutočnilo 4. kolo Slovenského pohára v ter-
čovej lukostreľbe s názvom „Pohár starostu obce Teplička 
nad Váhom”. Za účasti 110 lukostrelcov z celého Slovenska 
sa strieľala kráľovská disciplína - olympijský luk. Medzi 
strelcami nechýbala ani olympionička Alexandra Longová 
či bratia Miroslav a Juraj Duchoňovci, ktorí predstavujú 
slovenskú lukostreleckú špičku.

Zamestnanecký grantový program Dobrovoľníctvo 2020

Záchrana renesančného kaštieľa
V júni zorganizovalo z grantu Nadácie občianske združenie 
Revitalizácia kaštieľa Teplička nad Váhom dobrovoľnícku 
aktivitu na pomoc renesančnému kaštieľu v Tepličke nad 
Váhom zo 16. storočia. Dobrovoľníci sa venovali viacerým 
činnostiam – pomáhali pri práci na korunnej rímse, vyná-
šali stavebný materiál, čistili priestranstvo či odstraňovali 
omietku kaštieľa. Ide o významnú kultúrnu pamiatku 
v žilinskom regióne. V roku 2010 vzniklo občianske zdru-
ženie Revitalizácia kaštieľa Teplička nad Váhom. Členovia 
združenia a dobrovoľníci sa aktívne zapájajú do organi-
zovania brigád na úprave vnútorných priestorov časti 
severozápadnej veže kaštieľa a propagujú výsledky svojej 
činnosti širokej verejnosti, čím prispievajú k zviditeľneniu 
tejto kultúrnej pamiatky nielen v rámci regiónu. 

Nové preliezačky pre „malé včielky“ 
Do zamestnaneckého grantového programu Dobrovoľníc-
tvo 2020 sa zapojila i obec Štefanov nad Oravou so svojím 
projektom Bezpečne na detskom ihrisku v materskej škole. 
Hlavným zámerom organizátorov bola estetická a funkčná 
úprava areálu školského dvora. Dobrovoľníci odstraňovali 
z ihriska staré, už nefunkčné betónové stojky z pôvodných 
preliezačiek. Vyčistili plot, obrúsili ho a nanovo namaľo-
vali hlavnú bránu. Prioritou projektu však bola výmena 
hracích prvkov, ktoré nespĺňali bezpečnostné predpisy, 
za nové, ktoré sú bezpečné, inšpirujú deti a rozvíjajú ich 
fantáziu. K tomu, aby sme dosiahli príjemné a zdravé špor-
tové prostredie, bolo potrebné aj revitalizovať a obnoviť 
detské exteriérové plochy v obci.  Najväčšie hracie prvky 
boli inštalované dodávateľsky, avšak projekt tiež zapojil 
dobrovoľníkov, najmä rodičov detí z obce. 



Vybrané položky súvahy 2019 2020
Aktíva
A. Neobežný majetok 0 0

B. Obežný majetok 647 446 2 037 609
1. Finančny majetok 646 360 2 031 730
– Bankové účty 646 360 2 031 730
– Pokladnica 0 0
2. Pohľadávky 1 086 5 878
C. Časové rozlíšenie 738 805
– Náklady budúcich období 738 805
– Príjmy budúcich období 0 0
Majetok spolu 648 184 2 038 414
Pasíva
A.  Vlastné zdroje krytia majetku 641 136 915 011
– Základne imanie 6 638 6 638
– Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 0 0
– Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 422 499 634 498
– Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 211 999 273 875
B. Cudzie zdroje 6 964 8 527
– Dlhodobé záväzky 437 592
– Zákonné rezervy, krátkodobé 2 162 2 628
– Krátkodobé záväzky z obchodného styku 69 708
– Krátkodobé záväzky ostatné 4 296 4 599
C. Časové rozlíšenie 84 1 114 876
– Výnosy budúcich období 0 1 114 788
– Výdavky budúcich období 84 88
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu 648 184 2 038 414

| Finančná časť

Súvaha v skrátenom rozsahu (v celých EUR)
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Vybrané položky výkazu ziskov a strát 2019 2020
Náklady
Spotreba materiálu 5 633 1 624
Služby 37 820 6 803
Osobné náklady 54 879 52 954
Dary 24 500 4 000
Ostatné náklady (osobitné náklady, ostatné dane a poplatky, iné) 563 776 480 700
Poskytnuté príspevky organiz. zložkám a iným účtovným jednotkám 762 786 51 942
Náklady spolu 1 449 394 598 022
Výnosy
Tržby z predaja služieb 0 0
Úroky prijaté na bankový účet 245 16
Prijaté dary 239 100 0
Príspevky od iných organizácií 819 941
Príspevky z podielu zaplatenej dane 1 422 094 51 942
Výnosy spolu 1 661 439 871 900
Daň z príjmu – zrazená daň z úrokov 46 3
Výsledok hospodárenia po zdanení 211 999 273 875

| Finančná časť

Výkaz ziskov a strát v skrátenom rozsahu (v celých EUR)
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Prijaté príspevky 2019 2020
Prijaté príspevky od fyzických osôb 0 0
Prijaté príspevky, granty z Nadačného fondu Kia v Nadácii Pontis 0 534 941
Prijaté príspevky od iných organizácií 239 100 285 000
Príspevky z podielu zaplatenej dane 0 1 166 730
Úroky prijaté z podielu zaplatenej dane 169 0
Úroky prijaté - ostatné 73 16
Iné príjmy 728 0
Príjmy Nadácie celkom 240 070 1 986 687

Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov 
a ich pôvodu (v celých EUR)
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Darca 2020
Kia Slovakia s. r. o. 285 000 €

Prehľad o darcoch

Poskytnuté dary podľa oblastí podpory za rok 2020

Celková suma 
podpory Verejnoprospešný účel podpory Názov podporenej organizácie Celková suma 

podpory 

4 000 € Podpora vzdelávania

Stredná odborná škola strojnícka, 
Kysucké Nové Mesto 3 000 €

ALUMNI FRI 500 €

Spojená škola, Nižná 500 €

SPOLU 3 organizácie 4 000 €

Prehľad o daroch

24
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Realizácia vlastných projektov

Celková suma
podpory 

Verejnoprospešný
účel podpory

Názov
projektu 

Suma
podpory

174 988,26 € Ochrana 
a podpora zdravia

Ochranné rúška pre seniorov v našom kraji 30 000,00 €

Protiopatrenia - COVID-19 144 988,26 €

14 845,12 € Podpora a rozvoj 
telesnej kultúry

Detská lyžiarska škola 9 848,12 €

Slovenský parahokej 4 997,00 €

68 542,90 € Poskytovanie 
sociálnej pomoci

Podpora centier pre deti a rodiny v Žilinskom kraji 33 333,20 €

Podpora sociálnych služieb v meste Žilina 35 209,70 €

178 386,95 € Podpora 
vzdelávania

Podpora technického vzdelávania na základných 
a stredných školách 81 047,95 €

Podpora online vzdelávania v Žilinskom kraji 89 340,00 €

Autotronik na SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste 7 999,00 €

105 503,74 € Ochrana a tvorba 
životného prostredia Systém zdieľaných bicyklov pre mesto Žilina 105 503,74 €

Celkové výdavky Nadácie na projekty: 542 266,97 €

25
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Výdavky (náklady) na správu Nadácie 
podľa § 28 ods. 2 a 3 Zákona o nadáciách

Financované 
z NF Kia 

v Nadácii Pontis

Financované 
z príspevkov 

od darcov

Celkové 
výdavky 

na správu

Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie 0 € 0 € 0 €
Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie 0 € 2 615 € 2 615 €
Prevádzka nadácie - realizácia grantov 29 € 4 € 33 €
Prevádzka nadácie - poradenstvo a účtovnícke služby vrátane auditu 0 € 3 765 € 3 765 €
Prevádzka nadácie - IT, školenia, literatúra, kancelárske vybavenie 0 € 2 667 € 2 667 €
Odmena za výkon funkcie správcu 0 € 0 € 0 €
Náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu 0 € 0 € 0 €
Mzdové náklady 45 364 € 5 810 € 51 174 €
Na prevádzku charitatívnej lotérie 0 € 0 € 0 €
Zrážková daň z kreditných úrokov a bankové poplatky 0 € 3 € 3 €
Výdavky nadácie na správu celkom 45 393 € 14 865 € 60 258 €
Celkové výdavky nadácie (vlastné projekty a správa nadácie) 587 660 € 18 865 € 606 525 €
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Partnerské projekty Nadačného fondu Kia v Nadácii Pontis

Iné organizácie podporené prostredníctvom Nadačného fondu Kia v Nadácii Pontis

Program Celková suma 
podpory 

Verejnoprospešný 
účel podpory Názov podporenej organizácie

Pa
rt

ne
rs

ké
 

pr
oj

ek
ty

191 836,00 € Podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Malá Fatra - oblastná organizácia cestovného ruchu

Špeciálne olympiády

parasport24
11 000,00 € Poskytovanie sociálnej pomoci Mesto Žilina

25 000,00 € Podpora vzdelávania
Korean Heritage Language School, Bratislava

Nadácia Pontis

Za
m

es
tn

an
ec

ký
 g

ra
nt

ov
ý 

pr
og

ra
m

 Š
po

rt
 v

 r
eg

ió
ne

99 545,66 € Podpora a rozvoj 
telesnej kultúry

Materská škola Turany

Stredná priemyselná škola technická Martin

Telovýchovná Jednota DYNAMO Príbovce

Lyžiarsky klub Jasenská dolina

Obec Svederník

Žilinská mestská basketbalová liga

Základná škola Korňa

Okresný zväz stolného tenisu Ružomberok

Futbalový klub Nižná

Základná škola s materskou školou Oravský Podzámok 51

Spojená škola internátna, Mičurova 364/1 Bytča

Dobrovoľný hasičský zbor obce Zákopčie Tarabov 

Základná škola Františka Hrušovského Kláštor pod Znievom

Horolezecký klub Salora

Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga Trstená

Pre krajší dnešok

Pomôž iným občianske združenie

SRRZ - RZ pri Spojenej škole 

Telovýchovná jednota Družstevník Sklabiňa

REFLEX ŽILINA

Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín

Klub športového potápania HIPPOCAMPUS Martin
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Iné organizácie podporené prostredníctvom Nadačného fondu Kia v Nadácii Pontis

Program Celková suma 
podpory 

Verejnoprospešný 
účel podpory Názov podporenej organizácie

Za
m

es
tn

an
ec

ký
 g

ra
nt

ov
ý 

pr
og

ra
m

 D
ob

ro
vo

ľn
íc

tv
o

24 824,27 €
Organizovanie 

 a sprostredkovanie 
dobrovoľníckej činnosti

Záchranári Martin

Základná škola s materskou školou Školská 49 Žilina

Dubie, o.z.

Revitalizácia kaštieľa Teplička nad Váhom

Obec Konská

Čaje, o.z.

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Terchová

MRAVENISKO, o.z.

Materská škola, Bytča

Materská škola, Bytča - Hrabové

Obec Štefanov nad Oravou

OZ Vláčik

PRO BONUM 

Obec Necpaly

Obec Belá-Dulice

Obec Makov

Obec Hlboké nad Váhom

Združenie priateľov Hričovského hradu

Vlastnou cestou, o.z. 

Základná škola s materskou školou v Malom Čepčíne

Obec Sklabiňa

Občianske združenie ARCUS

MsHKM Žilina 

Filmový klub Bytča, o. z.

Občianske združenie SLNKOTVOR

SPOLU 352 205,93 € 53 organizácií

| Finančná časť

Partnerské projekty Nadačného fondu Kia v Nadácii Pontis
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Iné informácie podľa rozhodnutia správnej rady

• 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 zamest-
nanosť nie je žiadny.

• Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka, nenastali žiadne udalosti osobitného výz-
namu, ktoré by bolo potrebné uviesť vo výročnej správe.

• V hodnotenom období nastala zmena v nadačnej listine v súvislosti so zvýšením počtu členov dozornej rady a so 
zmenou v zložení nadačných orgánov.

• Správca počas roku 2020 nepoberal žiadnu odmenu v súvislosti s výkonom svojej funkcie.

| Výročná správa 2020
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| Správa nezávislého audítora| Správa nezávislého audítora
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| Účtovná závierka| Účtovná závierka
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IČO 4 2 3 4 9 8 2 6 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana aktív

4

Netto

321

NettoBrutto

ba

 

č.r. Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce

Bezprostredne

Korekcia 

účtovné

obdobie

 

 

 

 

 

A. aNeobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021 001

1. aDlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008 002

 
aNehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 

012 - (072 + 091 AÚ)

003

 
aSoftvér 013 - (073 + 091 AÚ)

004

 
aOceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)

005

 
aOstatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 

AÚ)

006

 
aObstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)

007

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 

AÚ)

008

2. aDlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 009

 
aPozemky (031)

010 x

 
aUmelecké diela a zbierky (032)

011 x

 
aStavby 021 - (081 - 092 AÚ)

012

 
aSamostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

022 - (082 + 092 AÚ)

013

 
aDopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)

014

 
aPestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)

015

 
aZákladné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)

016

 
aDrobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)

017

 
aOstatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)

018

 
aObstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)

019

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)

020

3. aDlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 021

 
aPodielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v 

ovládanej osobe (061-096 AÚ)

022

 
aPodielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s 

podstatným vplyvom (062-096 AÚ)

023

 
aDlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)

024

 
aPôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ

025

 
aOstatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)

026

 
aObstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)

027

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)

028

2Strana :



| Účtovná závierka| Účtovná závierka
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IČO 4 2 3 4 9 8 2 6 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana aktív

4

Netto

321

NettoBrutto

ba

 

č.r. Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce

Bezprostredne

Korekcia 

účtovné

obdobie

 

 

 

 

 

B. aObežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051 029  2 037 608,69  2 037 608,69  647 445,37

1. aZásoby r. 031 až r. 036 030

 
aMateriál (112+119) - 191

031

 
a

a 

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 

193)

032

 
aVýrobky (123 - 194)

033

 
aZvieratá (124 - 195)

034

 
aTovar (132+139) - 196

035

 
aPoskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)

036

2. aDlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 037

 
aPohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ

038

 
aOstatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

039

 
aPohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)

040

 
a

a 

Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)
041

3. aKrátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 042  5 878,34  5 878,34  1 086,19

 
aPohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)

043  5 407,34  5 407,34  659,00

 
aOstatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

044  471,00  471,00  316,00

 
a

a 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

(336)

045 x

 
aDaňové pohľadávky (341 až 345)

046  0,00 x  0,00  63,19

 
a

a 

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 

rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)

047 x

 
aPohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)

048

 
aSpojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)

049

 
aIné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ

050  0,00  0,00  0,00  48,00

4. aFinančné účty r. 052 až r. 056 051  2 031 730,35  2 031 730,35  646 359,18

 
aPokladnica (211 + 213)

052 x

 
aBankové účty (221 AÚ + 261)

053  2 031 730,35 x  2 031 730,35  646 359,18

 
a

a 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
054 x

 
a

a 

Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 

AÚ

055

 
aObstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)

056

C. aČasové rozlíšenie spolu  r. 058 až r. 059 057  804,86  804,86  738,14

1. aNáklady budúcich období (381) 058  804,86  804,86  738,14

 
aPríjmy budúcich období (385)

059

Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057  060  2 038 413,55  2 038 413,55  648 183,51
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IČO 4 2 3 4 9 8 2 6 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana pasív

b 5a 6

 

č.r. 

 

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne

obdobie

predchádzajúce účtovné

 

A.  Vlastné zdroje krytia majetku spolu 

r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073

061  915 011,14  641 136,07

1.  Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062  6 638,00  6 638,00

 6 638,00  6 638,00Základné imanie (411) 063

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064

Fond reprodukcie (413) 065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067

2.  Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 068

Rezervný fond (421) 069

Fondy tvorené zo zisku (423) 070

Ostatné fondy (427) 071

3.  Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 

(+;- 428)

072  634 498,07  422 498,57

4.  Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 

+ r.072 + r.074 + r.101)

073  273 875,07  211 999,50

B.  Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097 074  8 526,62  6 963,18

1.  Rezervy r. 076 až r. 078 075  2 627,92  2 162,30

Rezervy zákonné (451 AÚ) 076

Ostatné rezervy (459 AÚ) 077

 2 627,92  2 162,30Krátkodobé rezervy  (323 + 451 AÚ + 459 AÚ) 078

2.  Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079  592,22  436,03

 592,22  436,03Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080

Vydané dlhopisy (473) 081

Záväzky z nájmu (474 AÚ) 082

Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084

Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085

Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 086

3.  Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 087  5 306,48  4 364,85

 707,82  68,88Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088

 2 561,75  2 364,48Záväzky voči zamestnancom (331+333) 089

 1 660,06  1 569,20Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

(336)
 090

 376,85  362,29Daňové záväzky (341 až 345) 091

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 

rozpočtom územnej samosprávy  (346 + 348)
 092

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 

(367)
 093

Záväzky voči účastníkom združení (368) 094

Spojovací účet pri združení (396) 095

Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096

4.  Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 097

Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ) 098

Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ) 099

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249) 100

C.  Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103 101  1 114 875,79  84,26

 88,09  84,26Výdavky budúcich období (383) 102

 1 114 787,70Výnosy budúcich období (384) 103

 648 183,51 2 038 413,55Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101  104
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01) IČO 4 2 3 4 9 8 2 6 / SID

 

Náklady

1 2 3 4

Spolu

Činnosť 

 

 

cba

Číslo 

riadku

Číslo 

účtu
Hlavná 

nezdaňovaná

Zdaňovaná

Bezprostredne 

predchádzajúce 

Účtovné obdobie

 1 623,66 1 623,66  5 633,08501 01Spotreba materiálu

502 02Spotreba energie

504 03Predaný tovar

511 04Opravy a udržiavanie

 20,40 20,40  563,64512 05Cestovné

 169,20 169,20  241,27513 06Náklady na reprezentáciu

 6 613,07 6 613,07  37 015,02518 07Ostatné služby

 37 345,12 37 345,12  38 996,21521 08Mzdové náklady

 13 144,76 13 144,76  13 738,35524 09Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 

poistenie

525 010Ostatné sociálne poistenie

 2 316,82 2 316,82  1 931,45527 011Zákonné sociálne náklady

 147,07 147,07  212,69528 012Ostatné sociálne náklady

531 013Daň z motorových vozidiel

532 014Daň z nehnuteľností

 80,50 80,50  28,90538 015Ostatné dane a poplatky

541 016Zmluvné pokuty a penále

542 017Ostatné pokuty a penále

543 018Odpísanie pohľadávky

544 019Úroky

545 020Kurzové straty

 4 000,00 4 000,00  24 500,00546 021Dary

 480 438,32 480 438,32  563 694,28547 022Osobitné náklady

548 023Manká a škody

 181,15 181,15  52,96549 024Iné ostatné náklady

551 025Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 

a dlhodobého hmotného majetku

552 026Zostatková cena predaného dlhodobého 

nehmotného majetku a dlhodobého 

hmotného majetku

553 027Predané cenné papiere

554 028Predaný materiál

555 029Náklady na krátkodobý finančný majetok

556 030Tvorba fondov

557 031Náklady na precenenie cenných papierov

558 032Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

561 033Poskytnuté príspevky organizačným 

zložkám

 51 942,20 51 942,20  762 785,88562 034Poskytnuté príspevky iným účtovným 

jednotkám

563 035Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

565 036Poskytnuté príspevky z podielu 

zaplatenej dane

567 037Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

  1 449 393,73 598 022,27 598 022,27038Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01) IČO 4 2 3 4 9 8 2 6 / SID

 

Výnosy

1 2 3 4

Spolu

Činnosť 

 

 

cba

Číslo 

riadku

Číslo 

účtu
Hlavná 

nezdaňovaná

Zdaňovaná

Bezprostredne 

predchádzajúce 

Účtovné obdobie

601 039Tržby za vlastné výrobky

602 040Tržby z predaja služieb

604 041Tržby za predaný tovar

611 042Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

612 043Zmena stavu zásob polotovarov

613 044Zmena stavu zásob výrobkov

614 045Zmena stavu zásob zvierat

621 046Aktivácia materiálu a tovaru

622 047Aktivácia vnútroorganizačných služieb

623 048Aktivácia dlhodobého nehmotného 

majetku

624 049Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

641 050Zmluvné pokuty a penále

642 051Ostatné pokuty a penále

643 052Platby za odpísané pohľadávky

 16,40 16,40  242,67644 053Úroky

645 054Kurzové zisky

 0,00 0,00  0,00  239 100,00646 055Prijaté dary

647 056Osobitné výnosy

 0,00 0,00  0,00  0,06648 057Zákonné poplatky

 0,77 0,77  2,60649 058Iné ostatné výnosy

651 059Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 

majetku a dlhodobého hmotného majetku

652 060Výnosy z dlhodobého finančného majetku

653 061Tržby z predaja cenných papierov a 

podielov

654 062Tržby z predaja materiálu

655 063Výnosy z krátkodobého finančného 

majetku

656 064Výnosy z použitia fondu

657 065Výnosy z precenenia cenných papierov

658 066Výnosy z nájmu majetku

661 067Prijaté príspevky od organizačných 

zložiek

 819 941,10 819 941,10662 068Prijaté príspevky od iných organizácií

663 069Prijaté príspevky od fyzických osôb

664 070Prijaté členské príspevky

 51 942,20 51 942,20  1 422 093,78665 071Príspevky z podielu zaplatenej dane

667 072Prijaté príspevky z verejných zbierok

691 073Dotácie

  1 661 439,11 871 900,47 871 900,47074Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73

  212 045,38 273 878,20 273 878,20075Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 

74 - r. 38

 3,13 3,13  45,88591 076Daň z príjmov

595 077Dodatočné odvody dane z príjmov

  211 999,50 273 875,07 273 875,07078Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 

- (r.76 + r.77)) (+/-)
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IČO 4 2 3 4 9 8 2 6 /SIDPoznámky (Úč NUJ 3-01)

Čl. I Všeobecné údaje

Čl. I (1) (3) (5) Základné údaje

Čl. I (5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

- podporovať a prispievať k ochrane a tvorbe životného prostredia, zachovaniu prírodných hodnôt a vynakladať snahu o trvalo udržateľný rozvoj v rámci ekologickej stability;
za týmto účelom bude nadácia najmä organizovať alebo zúčastňovať sa domácich ako aj zahraničných projektov v oblasti ochrany, rozvoja a tvorby životného prostredia;
- podporovať a prispievať k ochrane zdravia, a to najmä ale nie výlučne vo forme finančnej podpory telesne a mentálne postihnutým a ťažko chorým deťom, občanom a ich
rodinám pri liečbe, rehabilitácii a celkovom zvýšení kvality života;
- podporovať realizáciu a ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ako aj ochranu práv detí a mládeže a rozvoj telesnej kultúry;
- podporovať znevýhodnených ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím, a to najmä ale nie výlučne vo forme finančnej podpory poskytovanej hendikepovaným športovcom, ako
aj hendikepovaným ľuďom vo všeobecnosti;
- podporovať a prispievať k rozvoju vedy, výskumu a vzdelávania všeobecne a osobitne so zameraním na rozvoj vzdelávania a bezpečnosti detí a mládeže, a to najmä ale nie
výlučne vo forme poskytovania podpory novým a inovatívnym nápadom študentov stredných odborných škôl v oblasti automobilového priemyslu a poskytovaním automobilov
a ich častí stredným odborným školám a univerzitám na vzdelávacie účely;
- podporovať rozvoj, ochranu a zachovanie duchovných a kultúrnych hodnôt, a to najmä ale nie výlučne vo forme rôznych kultúrnych podujatí realizovaných nadáciou;
- plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou
pohromou a poskytovanie sociálnej pomoci;
- organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti a finančná a materiálna podpora partnerských neziskových organizácií, združení alebo nadácií pri organizovaní a
sprostredkovaní dobrovoľníckej činnosti.

Čl. I (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia
účtovnej jednotky

Kia Motors Slovakia s.r.o., Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01  Teplička nad Váhom

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky:

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

06.12.2013

Čl. I (3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
účtovnej jednotky

Čl. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov,
dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky

Názov orgánu (meno a priezvisko...) Druh orgánu spoločnosti

Kyong-Jae Lee Správna rada

Tae Jin Kim Správna rada

Jeong-Ick Lee Správna rada

Branislav Hadar Štatutárny orgán: Správca do 31.08.2020

Dušan Dvořák Štatutárny orgán: Správca od 31.08.2020

Adriana Kociánová Dozorná rada

Dušan Mizera Dozorná rada

Kwon Jong Joo Dozorná rada do 13.02.2020

Seong Lyong Choi Dozorná rada do 13.02.2020

Won Jin Kim Dozorná rada

Čl. I (4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov

Čl. I (4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného
účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
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IČO 4 2 3 4 9 8 2 6 /SIDPoznámky (Úč NUJ 3-01)

Názov položky Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne

predchádzajúce účtovné
obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 2 2

- z toho počet vedúcich zamestnancov

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia 1

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Čl. II (1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

Áno

Nie

Čl. II (1) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Čl. II (3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Popis položky Ocenenie majetku a záväzkov Poznámka k oceneniu

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

Dlhodobý finančný majetok

Zásoby obstarané kúpou obstarávacia cena

Zásoby obstarané vlastnou činnosťou

Zásoby obstarané iným spôsobom

Pohľadávky menovitou hodnotou

Krátkodobý finančný majetok

Časové rozlíšenie na strane aktív menovitou hodnotou

Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov menovitou hodnotou

Časové rozlíšenie na strane pasív menovitou hodnotou

Deriváty

Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Čl. III Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Čl. III (8) Významné položky pohľadávok

Čl. III (8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú
činnosť

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí.  © KROS a.s., www.kros.sk/omega
Strana: 2



| Poznámky k účtovnej závierke| Poznámky k účtovnej závierke

4443

IČO 4 2 3 4 9 8 2 6 /SIDPoznámky (Úč NUJ 3-01)

Opis pohľadávky Riadok súvahy Hlavná nezdaňovaná činnosť
Zdaňovaná činnosť a podnikateľská

činnosť

Dlhodobé pohľadávky 037

Pohľadávky z obchodného styku 038

Ostatné pohľadávky 039

Pohľadávky voči účastníkom združení 040

Iné pohľadávky 041

Krátkodobé pohľadávky 042 5 878 1 086

Pohľadávky z obchodného styku 043 5 407 659

Ostatné pohľadávky 044 471 316

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 045

Daňové pohľadávky 046 63

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy

047

Pohľadávky voči účastníkom združení 048

Spojovací účet pri združení 049

Iné pohľadávky 050 48

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Čl. III (10) Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Druh pohľadávky Stav na konci bežného účtovného obdobia
Stav na konci bezprostredne

predchádzajúceho účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti 4 748 1 086

Pohľadávky po lehote splatnosti 1 130

Pohľadávky spolu 5 878 1 086

Čl. III (11) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období

Čl. III (11) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich období

Významné položky nákladov a príjmov budúcich období Riadok súvahy Hodnota BO Hodnota PO

Náklady budúcich období (381) 058 805 738

Príjmy budúcich období (385) 059

Čl. III (12) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku

Čl. III (12) a), b) Vlastné zdroje krytia neobežného a obežného majetku podľa položiek súvahy
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Opis položky
Riadok
súvahy

Stav na začiatku
bežného účtovného

obdobia

Prírastky
 (+)

Úbytky
 (-)

Presuny
 (+,-)

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Imanie a fondy

Základné imanie, z toho: 063 6 638 6 638

- nadačné imanie v nadácii

- vklady zakladateľov

- prioritný majetok

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu 064

Fond reprodukcie 065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín 067

Fondy zo zisku

Rezervný fond 069

Fondy tvorené zo zisku 070

Ostatné fondy 071

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 072 422 498 212 000 634 498

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 073 212 000 1 176 663 1 388 663

Spolu 641 136 1 388 663 2 029 799

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z minulých
účtovných období

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia

Čl. III (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk 212 000

Rozdelenie účtovného zisku

Prídel do základného imania

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu

Prídel do fondu reprodukcie

Prídel do rezervného fondu

Prídel do fondu tvoreného zo zisku

Prídel do ostatných fondov

Úhrada straty minulých období

Prevod do sociálneho fondu

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 212 000

Iné

Čl. III (14) Cudzie zdroje

rezerva na audit 1050 €

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Čl. III (14) a) Tvorba a použitie rezerv
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Druh rezervy
Predpokladaný rok

použitia rezervy

Stav na začiatku
bežného účtovného

obdobia
Tvorba rezerv Použitie rezerv

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv 2019 1 112 1 578 1 112 1 578

Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv

Zákonné rezervy spolu 1 112 1 578 1 112 1 578

Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv 2019 1 050 1 050 1 050 1 050

Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv

Ostatné rezervy spolu 1 050 1 050 1 050 1 050

Rezervy spolu x 2 162 2 628 2 162 2 628

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Čl. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Druh záväzkov
Stav na konci bežného

účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného

obdobia

Záväzky po lehote splatnosti

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka z obchodného styku 708 69

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka z pracovného pomeru 4 599 4 296

Krátkodobé záväzky spolu 5 307 4 365

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov

Dlhodobé záväzky spolu

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 5 307 4 365

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

Čl. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

Sociálny fond Hodnota BO Hodnota PO

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 436 274

Tvorba na ťarchu nákladov 201 207

Tvorba zo zisku

Čerpanie 45 45

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 592 436

Čl. III (14) g) Časové rozlíšenie výdavkov budúcich období

Čl. III (14) g) Významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Významné položky výdavkov budúcich období Riadok súvahy Hodnota BO Hodnota PO

Výdavky budúcich období (383) 102 88 85

z toho: nezakúpené stravné lístky 88 85

Čl. III (15) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období

Čl. III (15) Významné položky časového rozlíšenia výnosov budúcich období
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Položky výnosov budúcich období z dôvodu

Stav na konci
bezprostredne

predchádzajúceho
účtovného obdobia

Prírastky Úbytky
Stav na konci bežného

účtovného obdobia

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku

dlhodobého majetku obstaraného z dotácie

dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru

zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov
Európskej únie

zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho
územného celku

zostatku grantu

zostatok podielu zaplatenej dane 1 114 787 1 114 787

dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane

nepoužitého sponzorského

dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského

Čl. IV Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Čl. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a iné výnosy

Položka výnosov Hodnota BO Hodnota PO

Prijaté dary 285 000 239 100

Prijaté príspevky od iných organizácií 534 941

Príspevky z podielu zaplatenej dane 1 166 730 1 422 094

Čl. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné
náklady

Čl. IV (5) Významné položky nákladov -  náklady na ostatné služby, osobitné a iné ostatné náklady

Významná položka nákladov Hodnota BO Hodnota PO

poskytnuté dary 4 000 24 500

osobitné náklady 547 480 438 563 694

poskytnuté príspevky iným ÚJ 51 942 762 786

ostatné služby 6 663 37 015

v roku 2019 sme neboli prijímateľom 2% a v roku 2020 boli 2% z roku 2020 použité na úhradu výdavkov v sume 51 942,74 € a zvyšná suma bola preúčtovaná do roku 2021

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane

Účel použitia podielu zaplatenej dane
Použitá suma z bezprostredne
predchádzajúceho účtovného

obdobia

Použitá suma bežného účtovného
obdobia

realizácia projektov 51 942

réžia 2% 1

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 1 114 788

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom

Čl. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom
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Jednotlivé druhy nákladov za Hodnota

overenie účtovnej závierky 1 050

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky

daňové poradenstvo

ostatné neaudítorské služby

Spolu 1 050
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