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I. 

Základné údaje o mimovládnej organizácií 

 

 

Názov organizácie:   Nadácia Košického samosprávneho kraja  

Sídlo:    Námestie Maratónu mieru 68/1, 042 66 Košice – Staré Mesto 

IČO:    53 326 333 

DIČ:    2121432577 

Register:   Register mimovládnych organizácií vedený Ministerstvom vnútra SR 

    reg. č. 203/Na – 2002/1233 

Založenie:   18.05.2020 

Vznik:    05.10.2020 

Verejnoprospešný účel:  Podpora a pomoc jednotlivcom a rodinám v sociálnej, ekonomickej   

a existenciálnej núdzi 

Orgány organizácie:  Správna rada 

1. Ing. Rastislav Trnka 

2. MUDr. Renáta Fulková 

3. Ing. Ján Kokarda 

Dozorná rada 

1. Ing. Milan Kaplan 

2. Ing. Pavol Bečarik 

3. MUDr. Marián Hojstrič 

Správca nadácie 

  Ing. Vladimír Pauco 

  

II. 

Poslanie nadácie 

 

Svoju pozornosť nadácia sústreďuje na dieťa, ktorého jedinečnosť a potenciál je to, čo nadácia 

podporuje. Úlohou nadácie je pomôcť deťom vzdelávať sa, rozvíjať ich schopnosti, jedinečnosť 

a talent. Kúskom práce a finančnej podpory nadácia prispieva k možnosti ich plnohodnotnej 

sebarealizácie tam, kde to neumožňuje ich rodinné zázemie. Zároveň, nadácia cez dieťa pomáha aj 

členom  jeho rodiny.  

 

III. 

Správa o činnosti za rok 2020 

 

Založenie Nadácie Košického samosprávneho kraja bolo schválené Uznesením Zastupiteľstva 

Košického samosprávneho kraja č. 321/2019 na 15. zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho 

kraja, ktoré sa konalo dňa 09.12.2019. Nadácia Košického samosprávneho kraja bola založená dňa 

18.05.2020 podpísaním nadačnej listiny jej jediným zakladateľom, ktorým je Košický samosprávny kraj, 

so sídlom na ul. Námestie Maratónu mieru č. 68/1, 042 66 Košice, IČO: 35 541 016. Proces jej vzniku 

bol zavŕšený dňa 05.10.2020, kedy bola zapísaná do Registra mimovládnych organizácií vedenom 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. 203/Na – 2002/1233. Po vzniku nadácie prebiehali 

formálne procesy potrebné pre spustenie jej činnosti. 

 

V decembri 2020 svojou prvou zbierkou organizovanou medzi zamestnancami Úradu 

Košického samosprávneho kraja pod názvom „Daruj štedrú večeru“ pomohla 10 rodinám, v ktorých 

žije spolu 30 detí, prežiť pokojnejšie, radostnejšie a bohatšie Vianoce 2020.V zbierke sa vyzbieralo 

281 ks stravných lístkov každý v hodnote 4,- €. Výnos z celej zbierky predstavoval sumu 1.124,- € a bol 

v celom rozsahu rozdelený medzi 10 rodín s deťmi.  
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IV. 

Hospodárenie nadácie za rok 2020 

 

Dňa 30.11.2020 boli na bankový účet nadácie vedený v Slovenskej sporiteľni a. s. IBAN: 

SK49 0900 0000 0051 7080 1401 pripísané sumy 6.638,- € (základná hodnota nadačného imania) 

a 13.362, - €, ktorými jediný zakladateľ splatil svoj majetkový vklad do nadačného imania v celkovej 

výške 20.000,- € a to v súlade s Uznesením Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 

321/2019 zo dňa 09.12.2019 (bod. 2 a 3 tohto uznesenia). 

 

Nadácia počas svojej činnosti v roku 2020 zrealizovala medzi zamestnancami Úradu 

Košického samosprávneho  kraja zbierku „Daruj štedrú večeru“, ktorej celkový výnos predstavoval 

sumu vo výške 1.124,- €, ktorý následne v celom rozsahu darovala 10 rodinám s deťmi.  

 

Nadácií, vzhľadom na relatívne krátke časové obdobie jej činnosti v roku 2020 (3 mesiace) 

aj vzhľadom na to, že v tomto období nezamestnávala žiadnych zamestnancov a funkcia správcu 

nadácie má charakter bezodplatnej, vznikli výdavky v celkovej výške 1.138,50 € pozostávajúce zo sumy 

1.124,- €, ktorá bola v celom rozsahu rozdelená 10 rodinám v rámci zbierky „Daruj štedrú večeru“  a sumy 

14,50 €, ktorá zodpovedá výške poplatkom uhradených nadáciou za vedenie jej bankového účtu 

v Slovenskej sporiteľni a. s.. 

 

  

Majetok celkom  19.985,50 € 

Bankové účty 19.985,50 € 

Záväzky 0,- € 

Rozdiel majetku a záväzkov 19.985,50 € 

Príjmy  1.124,00 € 

Výdavky 1.138,50 € 

Rozdiel príjmov a výdavkov - 14,50 € 

Daň z príjmov  0,- € 

 

 

V. 

Ciele a zámery na rok 2021 

 

Prvoradým a najdôležitejším cieľom nadácie je definitívne zavŕšiť formálne procesy tak, aby 

mohla začať plniť svoje poslanie.  

 

Za týmto účelom by rada pripravila a sfunkčnila svoju webovú stránku, aby mohla byť 

v pozornosti širokej verejnosti a tiež zrealizovala propagáciu svojho poslania v celom územnom 

obvode Košického samosprávneho kraja, obyvateľom ktorého je pripravená podať pomocnú ruku.  

 

V roku 2021 by sa nadácia chcela realizovať v okruhoch pomoci ako sú napríklad: 

 

1. Podpora vzdelávania detí v škole aj mimo nej. Či už darmi, ako sú počítače, učebnice a iné 

školské pomôcky alebo cennými trvalými hodnotami ako sú nové skúsenosti, zážitky aj 

vedomosti, úhradou potrebných jazykových kurzov, exkurzií, či vzdelávacích pobytov. 

2. Rozvoj talentov v oblasti športu či umenia financovaním krúžkov, športových či umeleckých 

potrieb, športových sústredení či umeleckých vystúpení alebo rôznych súťaží. 
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3. Voľnočasových aktivít za účelom odbremenenia rodín, ale hlavne umožniť deťom získať 

nové zážitky či zručnosti a schopnosti v prímestských alebo pobytových táboroch, ktorých by 

sa inak nevedeli zúčastniť. 

 

Orgány nadácie veria, že sa im tieto zámery a ciele podarí v roku 2021 naplniť.  

 

 

V Košiciach dňa 31.03.2021 

 

 

 

 

         Ing. Vladimír Pauco 

             správca nadácie 

   


