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 Výročná správa za rok 2019 
 
 
a) Prehľad o činnosti v hodnotenom období 
Plán práce a rozpočet Nadácie , navrhnutý na 41.zasadnutí SpR a schválený na 45.zasadnutí dňa 
07.02.2019 bol celý rok rešpektovaný a v zásade splnený. 
 Po dokončení výstavby kostola v Žiari nad Hronom sa hlavné úsilie Nadácie postupne 
presúva k novým úlohám. Ich definovanie a naplňovanie bolo i hlavnou témou rokovaní a krokov 
Správnej rady, správcu a celej činnosti. Po viac ako 14 ročnej činnosti je potrebné uskutočniť 
programové a personálne zmeny. Bude treba sa významnejšie a novšie postaviť k zmenám, ktoré v 
oblasti Nadácií a neziskových organizácií nastali či už po kvantitatívnej, alebo najmä obsahovej 
stránke. 
 Správna rada uskutočnila 4 zasadnutia, ktorých náplň určoval plán práce, rozpočet a 
aktuálne potreby. Hlavnými témami boli pomoc cirkvi pri prekonaní finančných problémov s 
otvorením kostola, pokles príjmov nadácie a hľadanie aktivít na ich zvýšenie, odsúhlasovanie 
jednotlivých výdavkov a opatrenia na zlepšenie stavu kostola a pozemku v Lúčkach. 
 Pri hodnotení príjmov nadácie treba konštatovať, že zostali zhruba na úrovni roku 2018, čo 
je pri porovnaní s celým predchádzajúcim obdobím značný pokles a treba urobiť analýzu, prečo k 
tomu došlo a prijať úlohy na aktívny a podstatný nárast. O ich použití bolo rozhodnuté tak, že 
menšia časť bude venovaná cirkvi, zvyšok odložený ako rezerva na opravu strechy kostola v 
Lúčkach. 
 Dňa 06.06.2019 sa uskutočnilo stretnutie Správnej rady v areáli Lúčky. Na stretnutie prišiel 
aj starosta obce a informoval o využívaní ihriska, ktoré susedí s areálom kostola. Navrhol úpravu 
prechodu cez potok, zmenia vstup do pozemku pri kostole, tak,  aby bolo možné pri jeho úprave 
používať ťažšiu mechanizáciu. Správna rada vyjadrila s jeho návrhom súhlas. 
 Bolo dohodnuté: - V budúcom roku po zväčšení vstupu do areálu sa uskutočnia podstatné 
úpravy pozemku a opravy kamenného plotu. Nadácia bude zháňať a odkladať prostriedky na opravy 
budovy, najmä strechy, žľabov a zvodov. Dedina upraví vstup na pozemok. 
 - Odporučíme CZ Kremnica uzatvoriť zmluvu o predaji pozemku pri ihrisku.  
 - Budeme pokračovať v stretnutiach na Lúčkach a v snahách o využitie objektu. 
 Novopostavený evanjelický kostol v Žiari nad Hronom umožnil uskutočniť okrem 
bohoslužieb celý rad ďalších, veľmi dobrých podujatí, ktoré napĺňajú i poslanie Nadácie 
Kresťanská obnova. Boli to napr. stretnutia seniorov,  koncerty, modlitebné zhromaždenia, stretnutia 
s reverendom Tóthom z Kanady a ďalšie. 
 
b) Zhodnotenie ročnej účtovnej uzávierky 
 Ročnú účtovnú uzávierku a daňové  priznanie vypracoval Economservis. 
V stave hmotného majetku nedošlo k zmenám. Nehmotný majetok sa zvýšil o 887€ z 2547€  k 
01.01.2019 na 3334€ k 31.12.2019. Prebytok vo výsledku bol dosiahnutý redukciou výdavkov  v 
snahe vytvoriť prostriedky na opravy kostola v Lúčkach.  Príjmy v roku 2019 boli 1820,38€ 
výlučne z príjmu od FO. Výdavky 933,78€ boli schvaľované jednotlivo. Pre potreby cirkvi  bol 
poskytnutý dar 600€. 
 
 
 



c) Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu 
 Nadácia prijala v r. 2019 spolu 1820,38€. Všetky prijaté prostriedky boli príspevky 2% z 
daní  fyzických osôb. 
d)  Prehľad o daroch, ktorých hodnota presiahla 300€ 
 Nadácia nezískala v hodnotenom období nijaký dar. 
e)  Úhrady 
 Úhrady bežných výdavkov ( ekonóm, notár, daň) boli uskutočňované v termíne. Správna 
rada na 44.zasadnutí rozhodla o poskytnutí daru 600€ dcérocirkvi na úhradu mimoriadnych 
nákladov, súvisiacich so stavbou kostola. 
f) Prehľad o výdavkoch podľa jednotlivých druhov 
 Služby   221,00€ 
 Dary   600,00€ 
 Daň       1,00€ 
 Iné ostat. náklady 112,00€ 
 Spolu   933,78€ 
g) Zmeny v Nadačnej listine a v zložení orgánov 
V priebehu roku 2019 nedošlo k zmene Nadačnej listiny ani v zložení orgánov Nadácie. 
h) Odmena správcovi Nadácie 
Za prácu správcu nadácie bolo p. Št. Veľkému na 49. zasadnutí schválená odmena 300€, ktorej sa p. 
Veľký vzdal v prospech Nadácie. 
i) Zriadené Nadačné fondy 
 Žiadne Nadačné fondy neboli zriadené. 
j) Správna rada neurčila pre Výročnú správu za rok 2019 žiadne doplnkové údaje. 
 
 
 
 
      Štefan Veľký 
      Správca Nadácie 
Žiar nad Hronom, 30.04.2020 
 
 
 
 
Výročná správa bola prejednaná na 50. rokovaní Správnej rady, ktoré sa uskutočnilo 30.04.2020 a 
písomne schválená bez pripomienok všetkými členmi Správnej rady bez požiadavky na ďalšie 
rozšírenie. 
 
 
 
 
      MUDr. O. Voldánová 
      predseda Správnej rady 
 
 
 
Žiar nad Hronom, 30.04.2020    


