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Príhovor správcu nadácie

Nadácia Kia Slovakia realizuje verejnoprospešné aktivity zlepšujúce podmienky a príležitosti pre ľudí a komu-
nitu už deviaty rok od jej založenia. Prostredníctvom nej sa tak pokračuje dlhoročné spoločensky zodpoved-
né podnikanie jej zakladateľa, spoločnosti Kia Slovakia s. r. o.

V nadácii sme v uplynulom roku opäť podporili množstvo projektov a organizácií napĺňajúc dlhodobé ciele 
v oblasti udržateľnej mobility, vzdelávania, ako aj zdravotnej a sociálnej pomoci. Poskytnutie jednotlivých 
peňažných prostriedkov sme vopred starostlivo zvážili a z výsledkov a dopadov našej pomoci máme veľkú 
radosť. 

Opatrenia v čase pandémie nám, žiaľ, neumožnili v plnej miere organizovať dobrovoľníctvo, rôzne poduja-
tia a stretnutia s partnermi, ktoré boli v minulosti pravidelnou súčasťou našej činnosti. V ďalšom období sa 
budeme snažiť tieto aktivity obnoviť, keďže sú nevyhnutné pre budovanie fungujúcej komunity.   

V roku 2021 sme zmenili logo a názov, a to z dôvodu zmeny stratégie a nového smerovania značky Kia.  
Z pohľadu riadenia nadácie sme obzvlášť hrdí, že naše princípy správnosti, efektivity a hospodárnosti pot-
vrdil aj Úrad vládneho auditu, ktorý začiatkom roka 2021 vykonal niekoľkotýždňový audit použitia podielu 
zaplatenej dane za rok 2018 a 2019 a ktorý nezistil žiadne nedostatky. Počas roka sme sa stali aj členom Aso-
ciácie firemných nadácií a nadačných fondov, čo je ďalším dôkazom vysokej úrovne etiky, dôveryhodnosti  
a transparentnosti našej nadácie.

Uplynulé roky nás naučili, že zmysluplnú činnosť môžeme dosiahnuť len aktívnou starostlivosťou o ľudí 
a prostredie, v ktorom žijú, sústavným vyhodnocovaním aktivít a flexibilným prispôsobovaním sa novým 
situáciám. Vzhľadom na celospoločenské ciele a následky aktuálnych udalostí sa tento prístup v ďalších 
rokoch ešte zintenzívni, pričom vo všeobecnosti bude spoločenská zodpovednosť v podnikaní viac potrebná.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa obrátili na nás, ako aj tým, na ktorých sme sa s ponukou partnerstva obrátili my. 
Spoločne sme tak mohli pomôcť rastu a vývoju komunity a regiónu. Budúcnosť nám prináša nové príležitosti 
a v nadácii sa už tešíme na prebiehajúce, ako aj nové projekty, stretnutia, inšpiratívne riešenia a nápady.

O nadácii 
Nadácia Kia Slovakia vykonáva svoju nadačnú činnosť od roku 2013. S podporou svojho zakla-
dateľa, Kia Slovakia s. r. o., realizuje verejnoprospešné aktivity najmä v žilinskom regióne.

Zaujímame sa a aktívne vyhľadávame potreby ľudí a prostredia, v ktorom žijú. Snažíme sa 
poskytovať prostriedky a vykonávať svoju činnosť tak, aby naša pomoc a podpora znamenala 
skutočný a trvajúci rozdiel. Naše zameranie a pôsobenie zároveň pravidelne vyhodnocujeme, 
aby sme dosiahli najefektívnejšie výsledky.

Pri práci máme neustále na pamäti naše etické zásady, ktoré považujeme za samozrejmosť 
a nevyhnutnosť, pre vytváranie a udržiavanie dôvery. Našu činnosť, etické zásady,  
ako aj výsledky hospodárenia pravidelne a transparentne prezentujeme prostredníctvom 
výročných správ a webového sídla nadácie.

Prostredníctvom vlastných projektov, dlhoročných partnerských projektov a grantových 
programov sa dlhodobo venujeme vybraným témam a pri konkrétnej podpore dbáme  
na jej udržateľnosť. Pri našej činnosti prirodzene prihliadame na sociálne a zdravotne znevýhod-
nených, ako aj na environmentálne dopady.

Vďaka našej pomoci sa darí rekonštruovať a revitalizovať verejné priestory, nemocnice, 
vzdelávacie aj športové zariadenia, budovať cyklotrasy a zlepšovať materiálne podmienky  
pre poskytovanie sociálnej a zdravotnej pomoci.

Tomáš Kováč
Správca Nadácie Kia Slovakia
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Naše piliere a partnerstvá
 ■ Mobilita. Zelená mobilita je pre nás jednou z priorít, pri ktorej sa spájame s miestnou samo-

správou a budujeme významné projekty: 
• unikátny systém zdieľaných bicyklov s mestom Žilina (bikesharing), ktorý umožňuje oby-

vateľom mesta využívať zdieľané bicykle 30 minút zadarmo,
• spolufinancovanie OOCR Malá Fatra pri budovaní projektu Cyklomagistrála Terchovská dolina,
• vybudovanie pumptrackových dráh v mestách Žilina, Martin a Čadca.

 ■ Zdravie a sociálna podpora. S dlhodobou víziou skvalitňovania úrovne zdravotnej a so-
ciálnej starostlivosti adresujeme pomoc primárne:
• regionálnym nemocniciam za účelom rekonštrukčných prác a nákupu medicínskych 

zariadení na prevenciu, diagnostiku a liečbu,
• centrám pre deti a rodiny, komunitným, denným centrám a sociálnym podnikom  

pre interiérové vybavenie.

 ■ Vzdelávanie. Dlhodobo podporujeme rozvoj vzdelávania s dôrazom na technické zručno-
sti detí:
• budovaním technických dielní v materských školách a nákupom pomôcok na technické 

vyučovanie do základných  a stredných škôl,
• nákupom licencií vzdelávacieho softvéru.

Orgány Nadácie

Správna rada

Seok Bong Kim – predseda správnej rady

Svoju kariéru začal v Kia Motors Corporation v roku 1990. Pred prícho-
dom do Kia Slovakia s. r. o. pracoval 30 rokov v závode Gwangju v 
Južnej Kórei ako vedúci oddelení montáž a kvalita. Od januára 2021 
zastáva pozíciu výkonného riaditeľa Kia Slovakia s. r. o. a zároveň 
predsedu správnej rady nadácie.

Tae Jin Kim – člen správnej rady

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

Jeong Ick Lee - člen správnej rady

Pracovnú kariéru začal v roku 2001 v spoločnosti Hyundai Motor 
Group v divízii domáceho predaja. Neskôr pôsobil vo vedúcej pozícii 
na oddelení ľudských zdrojov v spoločnosti Hyundai Motor Manufac-
turing Russia. V júni 2018 bol menovaný do pozície Viceprezidenta  
zodpovedného za vedenie divízie Administratíva v Kia Slovakia s. r. o. 
Od augusta 2018 je Jeong Ick Lee členom správnej rady nadácie.

Naše grantové programy 
 ■ Dobrovoľníctvo. Vytvárame príležitosti pre komunitné organizovanie s dôrazom na rozvoj život-

ného prostredia, revitalizáciu verejných priestranstiev, kultúrnych pamiatok a školských záhrad. 

 ■ Šport v regióne. Dbáme na dlhodobé zvyšovanie kvality športovej infraštruktúry zabez-
pečovaním športových a voľnočasových aktivít nákupom športového vybavenia a výstav-
bou a rekonštrukciou športovísk.

 ■ Adventný kalendár. Vo vianočnom čase zdôrazňujeme tému ochrany zdravia a sociál-
nej pomoci. Cieľom grantu je financovanie nákladov na liečbu alebo zdravotné pomôcky  
a na materiálnu pomoc sociálne znevýhodneným rodinám.
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Dozorná rada

Adriana Kociánová – členka dozornej rady 
Adriana Kociánová vyštudovala Finančný manažment na Žilinskej univerzite v Žiline. Od roku 
2005 pôsobila v spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. na viacerých pozíciách, pričom aktuálne vedie  
účtovné a finančné oddelenie spoločnosti. V roku 2013 sa stala členom dozorného orgánu na-
dácie. 

Dušan Mizera – člen dozornej rady
Absolvoval štúdium financií, bankovníctva a investovania na Ekonomickej fakulte Uni-
verzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2005 začal svoju profesionálnu kariéru  
v spoločnosti Kia Slovakia s. r. o, kde dnes pôsobí ako vedúci oddelenia pre kontrolu nákladov.  
V roku 2013 sa stal členom dozornej rady nadácie. 

Won Jin Kim - člen dozornej rady
Pred nástupom do spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. v roku 2020  Won Jin Kim pôsobil  
od roku 2006 na viacerých vedúcich pozíciách na oddelení výroby, kvality, ľudských zdrojov  
a zamestnaneckých vzťahov v Kia Motors Corporation. Momentálne pôsobí na pozícii koor-
dinátora oddelenia styku s verejnosťou v Kia Slovakia s. r. o. a zároveň je aj člen dozornej rady 
nadácie. 

Správca nadácie 

Tomáš Kováč
Tomáš je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po štúdiu pôso-
bil v advokácii a od roku 2014 ako interný právnik v Kia Slovakia s. r. o. V súčasnosti v tejto 
spoločnosti vedie sekciu pre vládne a verejné záležitosti. Firemnej nadácii sa venuje dlhodobo, 
najskôr zabezpečovaním právnej agendy a od roku 2021 aj z pozície správcu nadácie. 

Zamestnankyne nadácie

Beáta Ďurišová – projektová koordinátorka
Beáta vyštudovala odbor Aplikovaná matematika na Žilinskej univerzite v Žiline. Následne pra-
covala vo verejnej správe na projektoch v oblasti vzdelávania. Od roku 2019 je v nadácii koor-
dinátorkou grantových programov v oblasti športu, sociálnych vecí a vzdelávania.

Simona Pružinská - projektová koordinátorka
Simona absolvovala štúdium politických vied na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Pra-
covnú kariéru začala ako projektový koordinátor IT projektov. Od roku 2019 v nadácii zod-
povedá za grantový program dobrovoľníctvo, vlastné projekty a partnerské projekty v oblasti 
mobility.
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Činnosť Nadácie Kia Slovakia 
v roku 2021

Rok 2021 v číslach

Rozdelenie finančných prostriedkov podľa verejnoprospešného účelu projektov

Rozdelenie finančných prostriedkov podľa verejnoprospešného účelu projektov

Verejnoprospešný účel
Počet 

podporených 
organizácií

Financované 
z podielu 

zaplatenej dane

Financované 
z daru od Kia 

Slovakia s. r. o.

Celková suma 
podpory

ochrana a podpora zdravia 30 214 542 eur 21 031 eur 235 573 eur

podpora a rozvoj športu 30 367 307 eur - 367 307 eur

poskytovanie sociálnej pomoci 6 1 500 eur 1 039 eur 2 539 eur

podpora vzdelávania 45 153 030 eur - 153 030 eur

ochrana a tvorba životného 
prostredia 1 120 336 eur - 120 336 eur

organizovanie a sprostredko-
vanie dobrovoľníckej činnosti 25 25 387 eur - 25 387 eur

Spolu 137 882 102 eur 22 070 eur 904 172 eur
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4 000 000
naučených úloh cez online 

vzdelávací softvér

249
metrov novej pumptrackovej dráhy

213 031
najazdených kilometrov  

na zdieľaných BikeKia bicykloch  
v meste Žilina 

72
dobrovoľníckych hodín zamestnan-

cov Kia Slovakia venovaných  
komunite 

68
darovaných medicínskych prístrojov  

a zdravotníckych pomôcok

17
komunitných projektov zameraných 

na ochranu a tvorbu životného 
prostredia

2 500
odbehnutých kilometrov pre deti s 

Downovym syndrómom

614
darovaných nových športových 

pomôcok

Rok 2021                                           Zrealizované projekty podľa oblasti podpory

Zelená mobilita

Udržateľná a ekologická mobilita je pre nás veľkou témou, pri ktorej sa spájame s miest-
nou samosprávou a budujeme významné projekty. 

Druhý ročník výstavby Cyklomagistrály
Od marca 2020 prebieha výstavba cyklotrasy pod názvom „Cyklomagistrála Terchovská doli-
na“, ktorá má za cieľ do roku 2022, na viac ako 23 kilometroch, spojiť celkom 9 katastrálnych 
území v smere od Vodného diela Žilina do Terchovej. Unikátom na tejto cyklotrase bude 
bezpochyby 10 veľkých drevených mostov s rozponom 30 – 55 metrov a 6 lávok v dĺžke  
10 – 40 metrov. Inovatívnym prvkom stavby budú aj nabíjacie stanice na elektrobicykle. V roku 
2021 boli zrealizované najmä mostné konštrukcie a líniové stavby v katastrálnom území obcí 
Teplička nad Váhom, Nededza, Varín, Stráža, Lysica a Belá. Nadácia Kia podporuje projekt fi-
nančnými prostriedkami do výšky 5 % z oprávnených výdavkov stavby, v roku 2021 táto suma 
činila 110 000 eur. 
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Žilinský bikesharing sa aj v roku 2021 tešil veľkému úspechu 

Systém zdieľaných bicyklov v meste Žilina, tzv. bikesharing, oslávil v roku 2021 svoje tretie naro-
deniny. Celkom 123 bicyklov na 21 stanovištiach bolo od apríla do decembra k dispozícii pre oby-
vateľov ale aj návštevníkov mesta.

Bikesharing vytvoril sieť vzájomne prepojených strategických bodov v meste Žilina. Stanovištia sú 
umiestnené na významných miestach z pohľadu pracovných príležitostí, vzdelávacích, úradných 
a administratívnych inštitúcií, a tiež miestach so športovým a kultúrnym významom. Predstavuje 
tak bezodplatnú alternatívu k motorovej doprave dostupnú širokej verejnosti.

Hlavným cieľom Nadácie Kia, ako investora tohto projektu, je podporiť rozvoj nemotorovej do-
pravy v meste Žilina, zatraktívnenie cyklomobility a vybudovanie dlhodobého návyku obyvateľov  
pre zdravší a prospešnejší spôsob prepravy v rámci mesta. Systém umožňuje používateľovi flexi-
bilnú, efektívnu a aktívnu dopravu v kombinácii s modernými informačnými technológiami.

Mestská cyklomobilita sa prostredníctvom bikesharingu stala významnou súčasťou mestského 
dopravného systému. Aj napriek dlhodobo nepriaznivej epidemiologickej situácii systém v roku 
2021 zaznamenal takmer 4 000 nových užívateľov, pričom celkový počet výpožičiek presiahol 
počet 148 000. Spolu tak BikeKia bicykle najazdili viac ako 200 000 kilometrov. Najaktívnejší 
fanúšik využil službu až 775-krát, priemerná doba jedného prenájmu bola 12 minút  a titul najviac 
využívaného stanovišťa získala opäť stanička umiestnená na Námestí Andreja Hlinku.

Pumptrack Čadca – tretia a najväčšia dráha Nadácie Kia  

V roku 2021 sa Nadácii Kia podarilo zrealizovať pumptrack, ktorý je  
umiestnený v rekreačno-športovom areáli pri rieke Kysuca v Čadci.   
Na základe memoranda o spolupráci Nadácia Kia zabezpečila zhoto-
viteľa stavby a jej financovanie a mesto Čadca zodpovedalo za pozemok, 
administratívne rozhodnutia, mestský mobiliár, vegetačné úpravy a do-
plnkovú prístupovú komunikáciu. 

Za 8 týždňov sa úspešne podarilo premeniť pôvodné územie a vybudovať viac ako 249 metrov 
dlhú a 2 metre širokú dráhu tvorenú vlnami a klopenými zákrutami v rôznom prepojení, ktorá je 
určená pre všetky kolesové športy – bicykle, kolobežky, skejtbordy či kolieskové korčule. 

Na pumptracku je možné jazdiť bez pedálovania, pričom jazdec získava rýchlosť presúvaním 
ťažiska – odľahčovaním a následným zatláčaním do vĺn. Tento spôsob pripomína pumpovanie, 
z čoho je odvodený aj samotný názov pumptrack. Jazda na pumptracku pomáha zvyšovať silu, 
výdrž, kondíciu a koordináciu pohybov.

Vďaka projektu  sa podarilo odstrániť existujúcu skládku stavebného odpadu a vytvoriť tak nový 
priestor, ktorý má potenciál prilákať mladých športovcov a stať sa tak obľúbeným miestom,  
kde sa deti budú stretávať, baviť a navzájom sa inšpirovať. 
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Nadácia Kia podporila Európsky týždeň mobility 

Kampaň Európsky týždeň mobility prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje 
mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotliv-
cov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, pešia chôdza  
či cyklodoprava, prispievame k snahe znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť  
z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu. 

Do kampane mesta Žilina sa tento rok zapojila aj Nadácia Kia, ktorá spolu s dobrovoľníkmi v rámci 
iniciatívy „Mobilita na školách“, zisťovala prostredníctvom dotazníkového prieskumu názor viac 
ako 350 študentov Obchodnej Akadémie a Gymnázia na Okružnej ulici v Žiline na súčasný stav 
mobility v meste. Cieľom akcie bolo identifikovať najväčšie problémy dopravy v meste a navrhnúť 
ich riešenia.

Rozvoj vzdelávania

Dlhodobo podporujeme rozvoj vzdelávania s dôrazom na technické zručnosti detí. 

Materské školy pokračujú v technickej výchove

V roku 2019 financovala Nadácia Kia vybudovanie 9 technických kú-
tikov v Žiline. V materských školách boli vytvorené technické kútiky  
s pracovnými stolmi a špeciálnym náradím a materiálom. Už 2 roky 
tak majú deti možnosť získavať technické zručnosti od útleho veku, 
rozvíjať si motoriku, predstavivosť a schopnosť porozumieť základom 
fungovania sveta. Za tento čas urobili škôlkari veľký pokrok a po-
darilo sa im vyrobiť množstvo pekných ale aj využiteľných výrobkov. 
Tento jedinečný projekt podporuje aj detskú zvedavosť a kreativitu. 
V roku 2021 vyčlenila Nadácia Kia ďalších 3 000 eur na dokúpenie 
potrebného materiálu, náradia a ochranných pracovných pomôcok.

Ďalších 5 základných škôl je pripravených na technické vzdelávanie

Nadácia Kia pokračovala v podpore technického vzdelávania aj v roku 2021. Pre ďalších  
5 základných škôl v Žilinskom kraji boli nakúpené sady na technické vzdelávanie. Plnokovové 
stavebnice umožňujú poskladať 8 variantov zariadení na obrábanie dreva, plastu a mäkkých 
materiálov, ako napríklad stredovú vŕtačku, horizontálnu frézu, sústruh či zvislú vŕtačku.

Tento rok poputovali vzdelávacie pomôcky na Oravu a Liptov:

 ■ Základná škola, Klačno, Ružomberok
 ■ Základná škola, Zarevúca, Ružomberok
 ■ Základná škola s materskou školou, Rabča
 ■ Základná škola Martina Kukučína, Dolný Kubín
 ■ Základná škola s materskou školou, Jána Vojtaššáka, Zákamenné

Na konci augusta zorganizovala Nadácia Kia aj školenie, na ktorom sa pedagógovia obdarovaných 
škôl oboznámili s novými pomôckami a prácou s nimi. Mohli tak hneď od začiatku školského roka 
využívať nové vybavenie naplno na vyučovaní, kde sa stovky detí priučia dôležitým technickým 
zručnostiam.
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Podpora stredných odborných škôl

Technické vzdelávanie podporuje Nadácia Kia aj na stredných školách. Túto pomoc vykonáva 
prostredníctvom modernizácie technického a didaktického vybavenia špecializovaných učební 
a dielní na školách. Meracie prístroje, laboratórne zdroje, bodové zváračky, plazmové rezačky, 
HMI panely so softvérom a ďalšie pomôcky slúžiace na kvalitnejšiu prípravu absolventov na trh 
práce boli súčasťou projektov 5 stredných škôl v celkovej hodnote viac ako 45 000 eur.
 
V roku 2021 Nadácia Kia podporila nižšie uvedené stredné odborné školy: 

 ■ Obchodná akadémia, Žilina
 ■ Spojená škola, Martin
 ■ Stredná odborná škola dopravná, Žilina
 ■ Stredná odborná škola elektrotechnická, Žilina
 ■ Stredná odborná škola strojnícka, Kysucké Nové Mesto

Dôležitosť podpory online vzdelávania 

Nadácia Kia podporuje vzdelávanie v kraji aj prostredníctvom nákupu licencií na používanie 
inteligentného vzdelávacieho softvéru. 

Ide o komplexný inteligentný vzdelávací systém. Pomáha nielen žiakom pri individuálnej 
príprave, ale aj učiteľom pri vykonávaní práce. Pomocou neho vytvárajú testy, zadávajú žiakom 
domáce úlohy a dokonca aj skúšajú. Zároveň majú prístup k výsledkom žiaka, pričom vedia 
jednoducho identifikovať, s akými 
úlohami majú žiaci najväčšie prob-
lémy.

V roku 2021 využívalo softvér, 
ktorého ročné licencie zakúpi-
la Nadácia Kia v celkovej sume  
54 948 eur, 35 základných škôl. 
Práve počas pandémie vzrástlo 
využívanie vzdelávacieho softvéru 
v priemere viac ako štvornásobne 
a systém zaznamenal až 4 milióny 
naučených úloh.
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Podpora komunity

Túžime podporovať modernú a dobre fungujúcu spoločnosť, a to prostredníctvom altru-
istických činov vykonaných v prospech iných, prejavovaním záujmu o druhých, pomoci 
slabším a znevýhodneným.

Pomoc v čase pandémie

V podpore a ochrane zdravia pokračovala Nadácia Kia aj v ďalšom pandemickom roku pros-
tredníctvom nákupu ultrasonografických prístrojov pre potreby diferenciálnej diagnostiky pa-
cientov s ochorením COVID-19 v Žilinskom kraji. Celková suma na zabezpečenie týchto prístro-
jov presiahla 196 000 eur.  

Nadácia Kia v čase adventu tiež ocenila prácu zdravotníkov pracujúcich na COVID oddeleniach. 
Tým, na základe ich dopytu, zabezpečila kávovary, masážne kreslá, ako aj župany a osušky  
v hodnote 21 000 eur. 

Masážne kreslá boli umiestnené v žilinskej nemocnici do tzv. “zelenej zóny“ slúžiacej pre oddych 
zdravotníkov počas prestávky medzi službami pri lôžkach COVID pacientov. Prácu zamestnan-
cov martinskej nemocnice spríjemnila zase vianočná dodávka kávovarov a balení kávových zŕn. 
Štyri nemocnice v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja obdržali darčekové sady uterákov 
a županov, ktoré poslúžia primárne zamestnancom pri presune z infekčnej časti oddelení, počas 
ktorého sa musia niekoľkokrát vyzliecť z ochranných pomôcok a dôkladne osprchovať.

Grantový program Adventný kalendár

V roku 2021 sa realizovali projekty prvého ročníka grantového programu s názvom Adventný 
kalendár. Nadácia Kia prerozdelila 24 organizáciám granty vo výške 11 814 eur, ktoré pomohli 
aj s financovaním dôležitých rehabilitácií, fyzioterapií, či nákupu glykemických senzorov, ger-
micídnych žiaričov, dezinfekcií, ale aj vitamínových doplnkov pre klientov domovov sociálnych 
služieb. V grantovom programe sme podporili napríklad nasledovné projekty:

S počítačom bližšie k sebe v DSS Horelica

K podpore psychickej pohody prispel aj nákup notebooku pre Centrum sociálnych služieb  
Horelica, ktorý umožnil virtuálnu komunikáciu klientov s ich blízkymi, priateľmi a hlavne rodina-
mi, keďže osobné stretnutia dlho neboli možné. Vďaka notebooku sa mohli so svojimi najbližšími 
nielen porozprávať, ale aj sa navzájom vidieť. Zároveň sa klienti naučili zdieľať so svojou rodi-
nou fotografie, videá aj krátke správy. Vďaka nadácii tak klienti mohli preklenúť zložité obdobie  
a osvojiť si nové technické zručnosti.
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Hipoterapia s Detskou komunitou

Detská komunita je občianske združenie v Žiline, ktoré 
prevádzkuje 2 špecializované zariadenia pre osoby s autiz-
mom. Klientmi sú deti od 3 rokov. Cieľom projektu bolo pros-
tredníctvom hipoterapie  rozvíjať hrubú motoriku a sociálnu 
interakciu klientov s autizmom. V spolupráci s ďalšími akti-
vitami a dobrovoľníkmi posúvajú klientov k samostatnosti  
a k nezávislejšiemu spôsobu bytia.

Občianske združenie Straník dbá  
o zdravie klientov CSS

Ochrana zdravia je prioritou Centra 
sociálnych služieb Straník. Aj preto 
bol projekt zameraný na skvalitne-
nie starostlivosti o svojich klientov. 
Z grantu od Nadácie Kia nakúpili 
oxymetre, teplomery, tlakomery  
i inhalátor. Kúpou týchto prístrojov 
prispeli k monitorovaniu zdravot-
ného stavu a skvalitneniu každo-
denného života seniorov. 

Grantový program Šport v regióne

Grantový program Šport v regióne bol určený na rozvoj športu a zdravého životného štýlu v Ži-
linskom kraji. Medzi športovými oblasťami požadujúcimi finančné prostriedky dominovali hlavne 
futbal, florbal a budovanie ihrísk škôl a škôlok. Zo 174 žiadostí bolo vylosovaných 27 projektov, 
ktoré boli podporené celkovou čiastkou 99 374 eur.  Medzi podporené projekty patrili napríklad:

Základná škola v Krásne nad Kysucou má nové ihrisko

Žiaci základnej školy, ale aj ostatné generácie, majú 
možnosť využívať novovybudované workoutové ihrisko 
v Krásne nad Kysucou. Vonkajší priestor školy bol obo-
hatený zostavou cvičebných prvkov vrátane veslovacie-
ho aj eliptického trenažéra. Takto zamerané športovisko 
v meste chýbalo a jeho vybudovaním sa vytvoril prie-
stor pre deti a mládež, ale aj dospelých, kde sa môžu 
pravidelne stretávať, vzájomne sa motivovať pri športe,  
aktívne a zmysluplne tráviť voľný čas.

 
Špeciálna ZŠ s MŠ spojila sily aj s Nadáciou Kia

Najväčšia špeciálna základná škola s materskou školou v Žiline,  
na ulici Jána Vojtaššáka 13, spojila skvelý nápad pedagógov, šikovné 
ruky svojich absolventov a financie z viacerých zdrojov na to,  
aby zrekonštruovala nevyužívaný areál. Nadácia Kia prispela  
na projekt grantom vo výške 4 000 eur. Vynovený bezbariérový 
priestor slúži nielen na voľnočasové aktivity na čerstvom vzduchu,  
ale aj na podporu a rozvoj senzomotorickej koordinácie a fyzioterapeu-
tickej rehabilitácie pre zdravotne znevýhodnené deti. Školu navštevu-
jú žiaci s mentálnym, viacnásobným postihnutím a deti s autizmom. 
Jej hlavným cieľom je vytvárať školu otvorenú všetkým príležitostiam, 
ktoré umožnia žiakom pripraviť sa na praktický a samostatný život. 
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Obecná požičovňa športových pomôcok v Žabokrekoch

Obec Žabokreky disponuje hracími plochami v športovom areáli, avšak chýbali jej športové 
pomôcky, ktoré by pomohli k rozpohybovaniu detí. S pomocou Nadácie Kia tak zriadili obecnú 
požičovňu športového náradia, z ktorej si môžu deti, mládež i dospelí zdarma zapožičať koše  
na streetbal, siete na volejbal, rakety, lopty, kužele, švihadlá, žinenky, luky a terče na lukostreľbu  
a množstvo iných pomôcok. Rodinám s deťmi tak už nič nebráni v tom tráviť voľný čas pohybom 
a športovými aktivitami v obci.

Grantový program Dobrovoľníctvo

O podporu v grantovom programe Dobrovoľníctvo 2021 sa uchádzalo 51 organizácií. Zo 46 
projektových návrhov, ktoré splnili formálne kritériá výzvy, bolo vylosovaných 25 projektov  
v celkovej hodnote 24 909,57 eur. Zo získaných finančných prostriedkov bolo financované 
materiálne a technické zabezpečenie projektov rôzneho zamerania. Najpočetnejšou skupinou 
medzi žiadateľmi boli školské zariadenia s cieľom revitalizácie vonkajších priestorov či pod-
pory zaujímavých vyučovacích metód. V grantovom programe Dobrovoľníctvo sme podporili 
napríklad:

Schodisko na Starom hrade

Stačilo len poskytnúť grant na nákup materiálu a o os-
tatné sa postaralo Združenie na záchranu Starého hra-
du – castrum Warna v spolupráci s Klubom slovenských 
turistov. Za pomoci dobrovoľníkov sa im podarilo zreal-
izovať výstavbu drevených schodov, ktoré spojili dolnú  
a hornú časť hradu. Schody majú hlavne praktickú funk-
ciu – uľahčujú pohyb pracovníkom a návštevníkom hra-
du, pričom nerušivo vytvárajú novú a krajšiu siluetu hradu 
pri pohľade zo vstupu na pamiatku.



26 27

Oddychová zelená zóna v Príbovciach 

Medzi projektami zameranými na revitalizáciu verejných 
priestranstiev bola aj iniciatíva obce Príbovce, ktorej sa vďa-
ka grantu podarilo rozšíriť zelenú oddychovú zónu v obci. Z fi-
nančných prostriedkov boli zakúpené nové stromy ako brest, 
lipa, javor a tiež parkové lavičky. Pre zvýšenie bezpečnosti  
a zachovanie prírodného dedičstva bol tiež vykonaný zdravotný 
rez lipy veľkolistej, jaseňa štíhleho a ošetrenie zlomeného topoľa 
čierneho. 

Projekt Helfi 

Učeniu k dobrovoľníctvu a vzájomnej pomoci  
prispieva aj Slovenský Červený kríž na území Žiliny, 
napríklad aj za pomoci projektu ilustrovaného ka-
maráta Helfiho. Projekt je určený učiteľom a žiakom 
prvého stupňa základných škôl a poskytuje rôznorodý 
materiál od pracovných listov, plagátov, prezentácií, 
krátkych videí až po Helfiho Box (ktorý obsahuje 
červenú resuscitačnú kocku, resuscitačnú podložku, 
rýchle karty a iný materiál pre výučbu resuscitácie).  
Projekt reaguje na nedostatok vzdelávacích ma-
teriálov a možností pre prezenčnú ako aj dištančnú 
výučbu v poskytovaní prvej pomoci, požiarnej, civil-
nej ochrany a humanitárnej pomoci, ako aj vzdelávaní 
v dobrovoľníctve pre prvý stupeň základných škôl. 
Grant z Nadácie Kia poslúžil na materiálne zabez-
pečenie projektu.

Virtuálny Beh Nadácie Kia Slovakia 

V priebehu mesiaca apríl zorganizovala Nadácia Kia virtuálny beh pre pohybových nadšen-
cov po celom Slovensku. Aktivity sa zúčastnilo 129 dospelých i detských bežcov, ktorí svojimi  
kilometrami prispeli k tzv. „výťažku“ pre občianske združenia, ktoré pomáhajú rodinám s deťmi  
s Downovým syndrómom. Spolu 10 000 eur bolo prerozdelených medzi 4 organizácie: 
Spoločnosť Downovho syndrómu v Bratislave, OZ Up-Down syndróm v Bratislave, Združenie 
na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Dolnom Kubíne a Združenie na pomoc ľuďom  
s mentálnym postihnutím v Martine.

Deti s Downovým syndrómom sa zúčastnili plaveckého sústredenia 

Ako výsledok predchádzajúcej aktivity bol podporený plavecký kemp pre 15 detí s Downovým 
syndrómom v Liptovskom Jáne sumou 2 500 eur. Plavecké sústredenie má za sebou 3. ročník  
a Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku plánuje v tejto tradícii pokračovať. Medzi 
deťmi so zdravotným znevýhodnením každý rok objavujú talenty, 
ktoré v plávaní pokračujú pod záštitou Špeciálnych olympiád. Vznikajú 
nové priateľstvá nielen detí, ale aj rodičov, ktorí vytvárajú komunity a 
navzájom si pomáhajú. Prostredníctvom rôznych aktivít sa občianske 
združenie snaží viesť deti zo zdravotným znevýhodnením k aktívnemu 
športu, a tak prispieť k ich zdravému životnému štýlu a k získaniu 
správnych návykov. 

Okrem športových aktivít mali deti možnosť potrénovať svo-
je zručnosti v keramickej i hudobnej dielni a na zrelaxovanie 
tela boli pre ne pripravené fyzioterapeutické masáže. Tréning  
vo vode, správne dýchanie a otužovanie sú tak spojené so zábavou  
a všestranným obohatením.
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Kovové srdce prispeje na muzikoterapiu 

Od júla 2021 je pred hlavnou bránou spoločnos-
ti Kia Slovakia s. r. o. osadená kovová konštrukcia 
srdca, ktorá celoročne slúži na zber PET vrchnákov.  
Zbierajú sa len vrchnáky z PET fliaš alebo iné vrchnáky 
z plastu, ktoré majú na spodnej strane napísané  
v trojuholníku číslo 2, 4 alebo 5. Ide napríklad  
o vrchnáky z minerálnych vôd, sladených nápojov 
a vyčistené vrchnáky z olejov. V uplynulom roku sa 
nám s pomocou zamestnancov automobilky podarilo 
vyzbierať viac ako 200 kg plastového odpadu.

PET vrchnáčiky sú vyrobené z kvalitného tvrdého plastu, ktorý má na trhu vyššiu hodnotu ako 
bežná plastová fľaša. Špecializované firmy podnikajúce v environmentálnej oblasti vrchnáky 
recyklujú a vyrábajú z nich plastový granulát, ktorý sa ďalej predáva výrobným firmám.  
Tie následne druhotný materiál spracujú do podoby technického plastu, plastovej súčiastky  
či obalov. Finančný výnos z vrchnákov Nadácia Kia daruje v prospech Občianskeho združenia 
Čmeliakovo, ktoré sa venuje pomoci deťom s poruchou autistického spektra. 

Vyčistenie okolia Vodného diela v Žiline

V septembri sa na Vodnom diele v Žiline zišlo spolu  
29 dobrovoľníkov, ktorí vložili svoju energiu a čas do za-
bezpečenia krajšieho okolia pre stovky návštevníkov tohto 
priestoru na voľnočasové aktivity. Dobrovoľníci z nášho 
závodu, z okolitých obcí a zo Strednej odbornej školy 
elektrotechnickej v Žiline spolu vyzbierali 51 vriec odpadu  
a odstránili tak 160 kg predmetov, ktoré do prírody nepatria.  
Nadácia Kia Slovakia chce aj takýmito aktivitami prispieť  
ku krajšiemu, čistejšiemu a zdravšiemu prostrediu našej 
komunity. 

Na Vianoce sme obdarovali osamelých seniorov 

V Nadácii Kia veríme, že vzájomná pomoc a spolupatričnosť pomáha 
prekonávať ťažké chvíle. Veľmi radi preto podporujeme rôzne  
iniciatívy zamerané na sociálnu pomoc. V roku 2021 sme sa s pod-
porou zamestnancov spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. už druhýkrát 
zapojili do celoslovenskej zbierky pre seniorov v domovoch so-
ciálnych služieb. Viac ako 50 krabíc od topánok sme spoločne  
premenili na vianočné darčeky, ktoré si seniori po celom Slovensku 
našli pod vianočným stromčekom. 

Stály partner Špeciálnych olympiád

„Športom otvárať srdcia a myseľ ľuďom s intelektuálnym znevýhod-
nením a vytvárať tak priestor inklúzie do spoločnosti.“ Táto myšlien-
ka sprevádza spoluprácu Nadácie Kia a organizácie Špeciálnych 
Olympiád už od roku 2013. Aj vďaka finančným príspevkom  
zo strany nadácie je možné organizovať celoročný cyklus trénin-
gov a domácich či medzinárodných súťaží v rôznych druhoch  
olympijských i neolympijských športov pre deti. Cieľom spolupráce 
v tomto roku bola podpora programu „Inklúzia hrou“, ktorý je 
určený pre deti s alebo bez intelektuálneho znevýhodnenia vo veku  
2 až 12 rokov. Projekt učí základné športové zručnosti ako beh, kopanie  
a hádzanie, ponúka mladým športovcom so zdravotnou indikáciou 
možnosť zdieľať radosť zo športu so všetkými deťmi.
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Finančná správa Nadácie Kia Slovakia za rok 2021

Súvaha v skrátenom rozsahu v EUR
Vybrané položky súvahy 2020 2021
Aktíva
A. Neobežný majetok 0 0
B. Obežný majetok 2 037 609 1 379 575
1. Finančný majetok 2 031 730 1 378 380
– Bankové účty 2 031 730 1 378 323
– Pokladnica 0 57
2. Pohľadávky 5 878 155
3. Zásoby 0 1 039
C. Časové rozlíšenie 805 862
– Náklady budúcich období 805 862
– Príjmy budúcich období 0 0
Majetok spolu 2 038 414 1 380 436
Pasíva
A.  Vlastné zdroje krytia majetku 915 011 937 975
– Základne imanie 6 638 6 638
– Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 0 0
– Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 634 498 908 373
– Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 273 875 22 964
B. Cudzie zdroje 8 527 8 871
– Dlhodobé záväzky 592 770
– Zákonné rezervy, krátkodobé 2 628 3 090
– Krátkodobé záväzky z obchodného styku 708 212
– Krátkodobé záväzky ostatné 4 599 4 798
C. Časové rozlíšenie 1 114 876 433 590
– Výnosy budúcich období 1 114 788 433 590
– Výdavky budúcich období 88 0
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu 2 038 414 1 380 436

Výkaz ziskov a strát v skrátenom rozsahu v EUR
Výkazu ziskov a strát 2020 2021
Náklady
Spotreba materiálu 1 624 5 290
Služby 6 803 6 321
Osobné náklady 52 954 57 546
Dary 4 000 217 759
Odpísané pohľadávky 0 975
Ostatné náklady (osobitné náklady, ostatné dane a poplatky, iné) 480 700 313 573
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám a iným účtovným jednotkám 51 942 375
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 0 382 453
Náklady spolu 598 022 984 291
Výnosy
Tržby z predaja služieb 0 0
Úroky prijaté na bankový účet 16 0
Prijaté dary 0 100
Príspevky od iných organizácii 819 941 60 000
Príspevky z podielu zaplatenej dane 51 942 947 155
Výnosy spolu 871 900 1 007 255
Daň z príjmu – zrazená daň z úrokov 0 0
Výsledok hospodárenia po zdanení 273 875 22 964

Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu v EUR
Prijaté príspevky 2020 2021
Prijaté príspevky od fyzických osôb 0 100
Prijaté príspevky, granty z Nadačného fondu Kia v Nadácii Pontis 534 941 0
Prijaté príspevky od iných organizácií 285 000 60 000
Príspevky z podielu zaplatenej dane 1 166 730 265 330
Úroky prijaté z podielu zaplatenej dane 0 0
Úroky prijaté - ostatné 16 0
Iné príjmy 0 0
Príjmy nadácie celkom 1 986 687 325 430
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Prehľad o darcoch 
(ak hodnota darov, alebo výška prostriedkov od toho istého darcu presahuje hodnotu 331 EUR)

Darca 2021

Kia Slovakia s. r. o. 60 000 EUR

Realizácia vlastných projektov z 2 % (v EUR)

Celková suma 
podpory

Verejnoprospešný účel 
podpory Názov projektu Výdavky 

projektu

196 728,00 Ochrana a podpora zdravia Nákup sonografických prístrojov pre 
nemocnice 196 728,00

142 078,47 Podpora a rozvoj telesnej 
kultúry Pumptrack Čadca 142 078,47

104 960,74 Podpora vzdelávania

Podpora technického vzdelávania na 
základných školách

Vzdelávací softvér pre základné 
školy v kraji

50 012,74

54 948,00

484,34 Organizovanie a sprostredko-
vanie dobrovoľníckej činnosti

Čistenie brehov a okolia Vodného 
diela v Žiline 484,34

71 639,43 Ochrana a tvorba životného 
prostredia

Systém zdieľaných bicyklov pre 
mesto Žilina 71 639,43

Celkové výdavky nadácie na projekty: 515 890,98

Poskytnuté granty z 2 %

Program Celková suma 
podpory (v EUR)

Verejnoprospešný 
účel podpory Názov podpornej organizácie

Pa
rt

ne
rs

ké
 p

ro
je

kt
y

7 500,00 Ochrana a podpora 
zdravia

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku

UP-Down syndrom

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím v Dolnom Kubíne

126 000,00 Podpora a rozvoj tele-
snej kultúry

OOCR

Špeciálne olympiády Slovensko

45 111,62 Podpora vzdelávania

Obchodná akadémia, Žilina

Spojená škola, Martin

Stredná odborná škola dopravná, Žilina

Stredná odborná škola elektrotechnická, 
Žilina
Stredná odborná škola strojnícka, Kysucké 
Nové Mesto

48 696,40 Ochrana a tvorba 
životného prostredia Mesto Žilina
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Poskytnuté granty z 2 %

Program Celková suma 
podpory (v EUR)

Verejnoprospešný 
účel podpory Názov podpornej organizácie

Za
m
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an
ec

ký
 g

ra
nt

ov
ý 

pr
og

ra
m

 A
dv

en
tn

ý 
ka

le
nd

ár

10 313,86 Ochrana a podpora 
zdravia

Občianske združenie KUKADLÁ

SIMEON CENTRUM

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Krôčik vpred

Občianske združenie STRANÍK

OZ Objatie

Euro deťom n.f

Kláruška

Náš Bohuš

Občianske združenie IBA SPOLU

Detská komunita

POĎ DO TOHO

Občianske združenie Darujme si slnko

Possibilitas o.z.

Chrabromil

Rodičovské združenie pri ŠZŠ a ŠMŠ

Terka

Občianske združenie pri CSS ORAVA

Slniečko v nás

Plnohodnotný život

1 500,00 Poskytovanie sociálnej 
pomoci

Návrat

OZ Vianočný zázrak

Občianske združenie SPOLOČNE

Poskytnuté granty z 2 %

Program Celková suma 
podpory (v EUR)

Verejnoprospešný 
účel podpory Názov podpornej organizácie

Za
m

es
tn

an
ec

ký
 g

ra
nt

ov
ý 

pr
og

ra
m

 Š
po

rt
 v

 re
gi

ón
e

99 228,92 Podpora a rozvoj 
telesnej kultúry

Materská škola, Komenského 1162/38, KNM
Telovýchovná jednota Iľanovo
Laura, združenie mladých, stredisko Dolný Kubín
Dobrovoľný hasičský zbor Krasňany
Obec Zbyňov
Základná škola Krásno nad Kysucou
Základná škola s materskou školou, Ul. Hlavná 
200/15, Hôrky
Old Boys ZŤS FOMAT, o.z.
Obec Radoľa
Obec Dražkovce
Centrum pre deti a rodiny Martin
Domov sociálnych služieb Méta
ZŠ s MŠ, Hurbanova Ul., Martin
Cykloklub CK Turzovka
ATTACK VRÚTKY
Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z.
Základná škola s materskou školou Divina
Robotnícka Telovýchovná jednota Brodno
Špeciálna základná škola s materskou školou
HC UNIZA
Základná škola s materskou školou Stankovany
Obec Žabokreky
Argi Academy
OŠK Nededza
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin
Obec Sučany
Obec Brieštie
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Poskytnuté granty z 2 %

Program
Celková 

suma pod-
pory (v EUR)

Verejno-
prospešný účel 

podpory
Názov podpornej organizácie

G
ra

nt
ov

ý 
pr

og
ra

m
 

Te
ch

ni
ck

á 
šk

ôl
ka

 2
0

21

2 957,33 Podpora 
vzdelávania

MŠ, Petzvalova, ZA
ZŠ s MŠ, Gaštanová 56, ZA
MŠ Zástranie
MŠ Trnavská, elokované pracovisko Varšavská, ZA
MŠ, Jarná, Žilina
MŠ, Bajzova, Žilina
MŠ Zádubnie
ZŠ s MŠ, Gorazdova, Žilina

Za
m

es
tn

an
ec

ký
 g

ra
nt

ov
ý 

pr
og

ra
m

 D
ob

ro
vo

ľn
íc

tv
o

24 902,69

Organizovanie 
a sprostredko-
vanie dobro-
voľníckej čin-
nosti

Telovýchovná jednota Slávia Zákopčie
Obec Trebostovo
HBC PANTHERS
Obec Vysoká nad Kysucou
TJ Zbyňov
Spojená škola, Oslobodenia č. 165, Belá
Združenie na záchranu Starého hradu - castrum Warna
Obec Veľká Čierna
Súkromná základná umelecká škola, Ul. Aurela Stodolu 60, MT
Futbalový klub TJ Kysučan Ochodnica
Občania obci - obec občanom
Základná škola s materskou školou, Rosina 624
BENETRIX, n.o.
Združenie rodičov a priateľov ZŠ a MŠ v Rudine
Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina
Obec Príbovce
Základná škola s materskou školou, Andreja Bažíka 20, Zuberec
Obec Turčianska Štiavnička
Rovnováha
Obec Lúčky
REFLEX Žilina
Občianske združenie “Zvedavá včielka”
Domov vďaky
Športový klub Tvrdošín

SPOLU 366 210,82 95 organizácií

Iné informácie

 ■ V roku 2021 nastala zmena nadačnej listiny, a to dodatkom číslo 6 k nadačnej listine, 
ktorým sa zmenil názov nadácie a znížil počet členov dozornej rady na troch.

 ■ 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 nemala v roku 2021 zriadené nadačné fondy.

 ■ Nadácia nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.

 ■ Činnosť nadácie má pozitívny vplyv na životné prostredie, nie je významným zamest-
návateľom, jej vplyv na zamestnanosť nie je žiadny.

 ■ Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje výročná správa, nenastali žiadne 
udalosti osobitného významu.

 ■ Správca nadácie ani členovia iných orgánov nadácie počas roka 2021 nepoberali žiad-
nu odmenu v súvislosti s výkonom funkcie.

 ■ V roku 2021 nastali dve zmeny v nadačných orgánoch. Predchádzajúceho člena 
správnej rady, pána Kyong Jae Lee, nahradil dňa 24. mája 2021 nový člen správnej 
rady, pán Seok Bong Kim. Predchádzajúceho správcu nadácie, pána Dušana Dvořáka, 
nahradil dňa 24. mája 2021 nový správca nadácie, Tomáš Kováč.
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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 :



40 41

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  1 379 574,55  1 379 574,55  2 037 608,69

1. aZásoby r. 031 až r. 036 030  1 039,39  1 039,39

 
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  1 039,39  1 039,39

 
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  155,00  155,00  5 878,34

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

043  0,00  0,00  0,00  5 407,34

 
aOstatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

044  155,00  155,00  471,00

 
a

a 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

(336)

045 x

 
aDaňové pohľadávky (341 až 345)

046 x

 
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

4. aFinančné účty r. 052 až r. 056 051  1 378 380,16  1 378 380,16  2 031 730,35

 
aPokladnica (211 + 213)

052  57,45 x  57,45

 
aBankové účty (221 AÚ + 261)

053  1 378 322,71 x  1 378 322,71  2 031 730,35

 
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  861,67  861,67  804,86

1. aNáklady budúcich období (381) 058  861,67  861,67  804,86

 
aPríjmy budúcich období (385)

059

Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057  060  1 380 436,22  1 380 436,22  2 038 413,55
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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  937 975,28  915 011,14

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  908 373,14  634 498,07

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

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

073  22 964,14  273 875,07

B.  Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097 074  8 870,61  8 526,62

1.  Rezervy r. 076 až r. 078 075  3 090,41  2 627,92

Rezervy zákonné (451 AÚ) 076

Ostatné rezervy (459 AÚ) 077

 3 090,41  2 627,92Krátkodobé rezervy  (323 + 451 AÚ + 459 AÚ) 078

2.  Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079  769,76  592,22

 769,76  592,22Záväzky 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  5 010,44  5 306,48

 211,95  707,82Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088

 2 655,12  2 561,75Záväzky voči zamestnancom (331+333) 089

 1 737,42  1 660,06Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

(336)
 090

 405,95  376,85Daňové 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  433 590,33  1 114 875,79

 0,00  88,09Výdavky budúcich období (383) 102

 433 590,33  1 114 787,70Výnosy budúcich období (384) 103

 2 038 413,55 1 380 436,22Vlastné 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

 5 289,91 5 289,91  1 623,66501 01Spotreba materiálu

502 02Spotreba energie

504 03Predaný tovar

511 04Opravy a udržiavanie

 30,60 30,60  20,40512 05Cestovné

 0,00 0,00  0,00  169,20513 06Náklady na reprezentáciu

 6 290,17 6 290,17  6 613,07518 07Ostatné služby

 41 432,72 41 432,72  37 345,12521 08Mzdové náklady

 14 583,33 14 583,33  13 144,76524 09Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 

poistenie

525 010Ostatné sociálne poistenie

 1 489,94 1 489,94  2 316,82527 011Zákonné sociálne náklady

 40,26 40,26  147,07528 012Ostatné sociálne náklady

531 013Daň z motorových vozidiel

532 014Daň z nehnuteľností

 38,00 38,00  80,50538 015Ostatné dane a poplatky

541 016Zmluvné pokuty a penále

542 017Ostatné pokuty a penále

 975,00 975,00543 018Odpísanie pohľadávky

544 019Úroky

545 020Kurzové straty

 217 758,91 217 758,91  4 000,00546 021Dary

 313 484,80 313 484,80  480 438,32547 022Osobitné náklady

548 023Manká a škody

 49,80 49,80  181,15549 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

 375,00 375,00  51 942,20562 034Poskytnuté príspevky iným účtovným 

jednotkám

563 035Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

 382 452,97 382 452,97565 036Poskytnuté príspevky z podielu 

zaplatenej dane

567 037Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

  598 022,27 984 291,41 984 291,41038Účtová 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

 0,00 0,00  0,00  16,40644 053Úroky

645 054Kurzové zisky

646 055Prijaté dary

647 056Osobitné výnosy

648 057Zákonné poplatky

 0,07 0,07  0,77649 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

 60 000,00 60 000,00  819 941,10662 068Prijaté príspevky od iných organizácií

 100,00 100,00663 069Prijaté príspevky od fyzických osôb

664 070Prijaté členské príspevky

 947 155,48 947 155,48  51 942,20665 071Príspevky z podielu zaplatenej dane

667 072Prijaté príspevky z verejných zbierok

691 073Dotácie

  871 900,47 1 007 255,55 1 007 255,55074Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73

  273 878,20 22 964,14 22 964,14075Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 

74 - r. 38

 0,00 0,00  0,00  3,13591 076Daň z príjmov

595 077Dodatočné odvody dane z príjmov

  273 875,07 22 964,14 22 964,14078Výsledok 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 do 24.05.2021

Seok Bong Kim Správna rada od 24.05.2021

Tae Jin Kim Správna rada

Jeong Ick Lee Správa rada

Kwon Jong Joo Dozorná rada od 24.05.2021

Adriana Kociánová Dozorná rada

Dušan Mizera Dozorná rada

Won Jin Kim Dozorná rada

Dušan Dvořák Správca do 24.05.2021

Tomáš Kováč Správca od 24.05.2021

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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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 26 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 menovitou hodnotou

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
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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 042 155

Pohľadávky z obchodného styku 043

Ostatné pohľadávky 044 155

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 045

Daňové pohľadávky 046

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

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

Pohľadávky po lehote splatnosti 155 1 130

Pohľadávky spolu 155 5 878

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) 058 862 805

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 072 634 498 273 875 908 373

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 073 273 875 22 964 273 875 22 964

Spolu 915 011 296 839 273 875 937 975

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 273 875

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 273 875

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

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 2021 1 578 2 040 1 578 2 040

Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv

Zákonné rezervy spolu 1 578 2 040 1 578 2 040

Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv 2021 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 2 628 3 090 2 628 3 090

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 212 708

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka z pracovného pomeru 4 798 4 599

Krátkodobé záväzky spolu 5 010 5 307

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 5 010 5 307

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 592 436

Tvorba na ťarchu nákladov 223 201

Tvorba zo zisku

Čerpanie 45 45

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 770 592

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

z toho: nezakúpené stravné lístky 88

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 1 114 788 265 330 946 528 433 590

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 100 285 000

Prijaté príspevky od iných organizácií 60 000 534 941

Príspevky z podielu zaplatenej dane 946 528 51 942

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 217 759 4 000

osobitné náklady 547 313 485 480 438

poskytnuté príspevky iným ÚJ 382 828 51 942

ostatné služby 6 290 6 663

V roku 2021 boli 2%  použité na úhradu výdavkov v sume 946 528 € a zvyšná suma bola preúčtovaná do roku 2022.

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

Čl. IV (6) Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane
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Účel použitia podielu zaplatenej dane
Použitá suma z bezprostredne
predchádzajúceho účtovného

obdobia

Použitá suma bežného účtovného
obdobia

realizácia projektov 51 942 302 921

réžia 2% 1 14 082

poskytnuté granty 382 453

poskytnuté dary z 2% 196 728

mzdy 50 344

realizácia z 2% Pontis 10 564

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 265 330

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 168 260

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

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

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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Nadácia Kia Slovakia

Sv. Ján Nepomuckého 1282/1
013 01 Teplička nad Váhom

info@nadaciakia.sk
www.nadaciakia.sk


