
N A D A Č N Á   L I S T 1 NA 

 

Ing. Karol Bustin ako zakladateľ'  

vydáva 

v súlade so zákonom č. 34/2002 Z.z. o nadáciách, (ďalej len "zákon o nadáciách") túto 
nadačnú listinu o založení nadácie „Nadácia Čisté slovo". 

Čl. I. Názov nadácie 

Názov nadácie je „Nadácia Čisté slovo". 

ČI. II. Sídlo nadácie  

Sídlom nadácie je Župné námestie č. 7, 811 03 Bratislava. 

ČI. III. Čas trvaniu nadácie 

Nadácia sa zriaďuje na dobu neurčitú. 

ČI. IV. Účel nadácie 

Účelom nadácie je: 

podpora ochrany a rozvoja duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácie a ochrany 
ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, 

podpora a rozvoj novinárskej činnosti a popularizácia žurnalistiky v spoločnosti, 
príprava vzdelávacích projektov, organizovanie žurnalistických súťaží, usporadúvanie 
školení a seminárov v oblasti žurnalistiky, 

rozvoj vedy. vzdelania, ako aj podpora študentov žurnalistiky, začínajúcich novinárov 
pri získavaní a vyhľadávaní zahraničných študijných alebo pracovných stáží, a to tak 
peňažnými ako aj nepeňažnými prostriedkami. 

poskytovanie individuálne určenej humanitnej a peňažnej pomoci sociálne odkázaným 
alebo zdravotne postihnutým novinárom, ktorí v dôsledku svojho postihnutia nie sú 
schopní sami si zabezpečiť uspokojovanie základných ľudských potrieb. 

Organizovať a podporovať súťaže mladých spisovateľov do 35 rokov podľa kategórií. 

Organizovať a podporovať novinárske súťaže podľa kategórií. 



               Podporovať a spolupracovať s inými nadáciami, charitatívnymi a neziskovými organizáciami 
 

 

ČI. V. Zakladateľ nadácie 

 

Zakladateľom nadácie je Ing. Karol Bustin. 

Čl. VI. Nadačné imanie 

Výška nadačného imania nadácie predstavuje sumu 6.638,78 € (slovom: šesťtisíc 

šesťstotridsaťosem euro sedemdesiatosem euro centov). 

Čl. VII. Vklad zakladateľa 

Výška majetkového vkladu Ing. Karola Bustina do nadácie predstavuje sumu 6.638,78 € 

(slovom: šesťtisíc šesťstotridsaťosem euro sedemdesiatosem euro centov). 

Zakladateľ pri vydaní nadačnej listiny zložil sumu 6.638,78 € (slovom: šesťtisíc 
šesťstotridsaťosem euro sedemdesiatosem euro centov) k rukám správcu nadácie - peňažné 
prostriedky. 

ČI. VIII. Orgány nadácie 

            8.1 - Orgány nadácie sú : 

a) správna rada 

b) správca nadácie 

c) revízor 

8.2. Členovia orgánov nadácie sú povinní svoju činnosť vykonávať tak, aby neboli 
poškodzované záujmy nadácie; nesmú majetok nadácie využívať na osobné ciele. Členovia 
orgánov nadácie musia byť bezúhonní a v plnom rozsahu spôsobilí na právne úkony. Za 
bezúhonného na účely tohto zákona sa nepovažuje len, kto bol právoplatne odsúdený za 
úmyselný trestný čin. 

Čl. IX. Správna rada 

9.1. členmi správnej rady sú: 

- Jana Janků 

- Miroslav Babják 

- Peter Kolenič 

- Peter Šlachta 

- Juraj Huba 

- Juraj Kurucár 

- Klára Grosmannová 

  



9.2. Správna rada je najvyšším orgánom nadácie. Rozhoduje o základných otázkach 

nadácie, najmä : 
 

 

a) každoročne schvaľuje rozpočet nadácie, ktorý jej predkladá správca nadácie, 

b) volí a odvoláva predsedu zo svojich členov, revízora a správcu nadácie, 
c)  rozhoduje o zlúčení a zrušení nadácie, 
d)   rozhoduje o zmenách v nadačnej listine, 

e) rozhoduje o použití majetku nadácie v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie a 

za podmienok ustanovených zákonom o nadáciách a nadačnou listinou, 

f) rozhoduje o zvýšení nadačného imania, ako aj o zmenách v predmete 

nadačného imania, 

g) rozhoduje o kúpe a predaji nehnuteľnosti, 

h)  vymenováva likvidátora. 

i)   rozhoduje o prevode likvidačného zostatku, 

j) rozhoduje o vytvorení nadačného fondu, schvaľuje záverečnú správu o použití 
prostriedkov nadačného fondu alebo výročnú správu o použili prostriedkov nadačného 
fondu, ak bol vytvorený na čas presahujúci jeden rok alebo na neurčitý čas, 

k)  určuje odmenu za výkon funkcie správcu nadácie, 

1)   volí a odvoláva členov správnej rady za podmienok uvedených v 9.8. 

9.3. Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na 
právne úkony a bezúhonná. Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený 
za úmyselný trestný čin. 

9.4. Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú peňažné prostriedky 

z majetku nadácie. 

9.5. Členstvo v správnej rade je nezlučiteľné s funkciou správcu alebo člena iného 

orgánu tej istej nadácie. 

9.6. Členov správnej rady volí a odvoláva zakladateľ. Pri výbere kandidátov na 
vymenovanie za člena správnej rady zakladateľ prihliada na to, aby boli splnené zákonné 
predpoklady na vykonávanie takejto funkcie a tiež na to, aby zo strany kandidáta bol prejavený 
súhlas a záujem o aktívnu činnosť v správnej rade. Zakladateľ odvolá člena správnej rady, ak 
stratí zákonom vyžadované predpoklady na výkon svojej funkcie, alebo ak nejaví záujem o 
prácu v správnej rade. Za prejav nezáujmu sa považuje neospravedlnená neúčasť člena na troch 
po sebe idúcich zasadaniach správnej rady. 

9.7. Na uvoľnené miesto člena správnej rady musí zakladateľ do 60 dní od uvoľnenia 

miesta vymenovať nového člena správnej rady na zvyšok funkčného obdobia alebo na ďalšie 

funkčné obdobie. 

9.8 Pre prípad, že by zakladateľ nemohol v budúcnosti trvalo vykonávať svoje 
oprávnenia a povinnosti, ktoré mu z tejto nadačnej listiny vyplývajú, určuje zakladateľ za 
svojho nástupcu: Peter Kolenič, ktorý bude vykonávať oprávnenia a povinnosti zakladateľa 
nadácie, až do tej doby, kým bude môcť zakladateľ riadne vykonávať svoje oprávnenia a 
povinnosti z tejto nadačnej listiny. V prípade, že by nástupca odmietol vykonávať práva a 
povinnosti zakladateľa alebo by ich nemohol dlhodobo vykonávať, zvolí alebo odvolá člena 
správnej rady sama správna rada. 

 

9.9. Funkčné obdobie členov správnej rady je trojročné. Člen správnej rady môže byť 

menovaný opätovne na ďalšie funkčne obdobie bez obmedzenia, pokiaľ bude spĺňať 

predpoklady v zmysle tejto nadačnej listiny. 



9.10. Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom 
správnej rady patria náhrady preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone tejto 
funkcie. 

9.11. Členstvo v správnej rade zaniká: 

a) smrťou, 

b) uplynutím funkčného obdobia, 

c) písomným odstúpením doručeným správcovi nadácie alebo správnej rade, 

d) odvolaním. 
 

9.12. Na čele správnej rady je predseda. 

9.13. Zasadnutie správnej rady zvoláva a vedie jej predseda. Predseda správnej rady je 

povinný zvolať zasadnutie správnej rady najneskôr do 30 (tridsať) dní, ak o to požiada 1/3 

(jedna tretina) členov správnej rady alebo revízor. 

9.14. Správna rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej 

členov. Na prijatie rozhodnutia správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny 

prítomných členov. 

9.15. Členovia správnej rady môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutí správnej 
rady s výnimkou rozhodnutí podľa 9.2. písm. b) a c). V takom prípade sa návrh uznesenia 
správnej rady predkladá jednotlivým členom na vyjadrenie s oznámením lehoty, v ktorej majú 
urobiť písomné vyjadrenie k návrhu, ak sa člen nevyjadrí v uvedenej lehote, platí, že nesúhlasí 
s návrhom uznesenia. Výsledky hlasovania oznámi členom správnej rady predseda správnej 
rady. 

ČI. X. Správca nadácie 

10.1. Správcom nadácie (na prvé funkčné obdobie) je Ing. Karol Bustin. 

10.2. Správca je štatutárnym orgánom nadácie, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej 
mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, ak nie sú zákonom č.34/2002 Z.z. o 
nadáciách alebo nadačnou listinou vyhradená do pôsobnosti iných orgánov. 

10.3. Správcu volí a odvoláva správna rada. Návrh na jeho voľbu a odvolanie môže 

podať každý člen správnej rady alebo revízor. Prvého správcu nadácie určí zakladateľ v 

nadačnej listine pri založení nadácie. 



10.4. Funkčné obdobie správcu nadácie je trojročné.  

10.5. Za  správcu   môže  byť  zvolená   fyzická  osoba  s trvalým .pobytom  alebo a 
dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky.  "'   

 10.6. Správca nesmie byť členom správnej rady ani revízorom nadácie a nesmie byť 

s nimi ani v príbuzenskom pomere. Správca je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach 

správnej rady s hlasom poradným. Správca nadácie môže požiadať predsedu správnej rady o 

zvolanie zasadnutia správnej rady. 

10.7. Správca nadácie predkladá správnej rade na schválenie návrh rozpočtu na 

príslušný kalendárny rok. 

10.8.  Správcu odvolá správna rada, ak: 

a) bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak bol 
právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom 
odložení výkonu trestu odňatia slobody, 

b) stratil spôsobilosť na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola 
obmedzená. 

10.9. Správcu môže správna rada odvolať, ak: 

a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto 

funkciu dlhšie ako šesť mesiacov, 

b) neplní povinnosti správcu a v určenej lehote neurobí nápravu ani po upozornení 

Správnej rady, 

c) stratil dôveru členov správnej rady. 

10.10. Správca nadácie sa môže bez udania dôvodu písomne vzdať svojej funkcie. 

10.11. Ak správna rada odvolá správcu nadácie podľa 10.8. a 10.9. alebo ak sa správca 

nadácie vzdá funkcie podľa 10.10., musí správna rada do 30 dní od uvoľnenia miesta zvoliť 

nového správcu nadácie. Do zvolenia správcu nadácie koná v mene nadácie predseda správnej 

rady. ktorý môže urobiť len také úkony, ktoré nepripúšťajú odklad. 

10.12. Na voľbu a odvolanie správcu nadácie je potrebný súhlas nadpolovičnej 
väčšiny všetkých členov správnej rady. V prípade odvolania správcu nadácie pre stratu dôvery 
členov správnej rady, je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov správnej rady. 

XI. Revízor 

11.1. Revízor nadácie je: Juraj Peleška. 

11.2. Revízor je kontrolným orgánom nadácie. 



11.3. Revízora volí a odvoláva správna rada na základe návrhu. Návrh na jeho voľbu a 
odvolanie môže podať každý člen správnej rady, správca alebo zakladateľ nadácie. 

11.4. Funkčné obdobie revízora je trojročné.  

U.5. Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa 
činnosti nadácie a kontrolovať, či je účtovníctvo vedené v súlade s osobitným predpisom a či 
sa činnosť nadácie uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a 
nadačnou listinou. 

11.6. Revízor: 

a) preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení nadácie a svoje 
vyjadrenia k nim predkladá správnej rade, 

b) kontroluje vedenie účtovných kníh a iných dokladov najmenej dvakrát ročne. 
c) schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu nadácie, 

d) má právo zúčastňovať sa na schôdzach správnej rady s poradným hlasom, 

e)   upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie, 

 f)   kontroluje prácu správcu, najmä prostredníctvom štvrťročne predkladaných správ 

o činnosti nadácie, ako aj ročnej účtovnej závierky a výročnej správy nadácie, 
        g)   navrhuje zvolanie mimoriadnej schôdze správnej rady, ak si to vyžaduje dôležitý 

záujem nadácie. 

11.7. Revízor je dobrovoľná a neplatená funkcia. Revízor iná nárok na náhradu 

preukázaných výdavkov, ktoré mu vynikli pri výkone tejto funkcie. 

11 .8. Revízor nemôže byť členom správnej rady a ani správcom tejto nadácie a nesmie 
byť s nim ani v príbuzenskom pomere. 

ČI. XII. Činnosť nadácie 

Činnosť nadácie sleduje účel nadácie stanovený v či. IV. nadačnej listiny a bude 
spočívať najmä: 

a) v zabezpečení a zhromažďovaní finančných prostriedkov na účet nadácie, vrátane 
poskytovania peňažných a nepeňažných prostriedkov z majetku nadácie tretím osobám, 

b) v propagačnej činnosti nadácie v záujme naplnenia cieľov nadácie a v osvetovej 
činnosti danej problematiky v celej spoločnosti 

c) správa majetku nadácie vrátane nadačných fondov. 

ČI. XIII. Nadačný fond 

13.1. Nadácia môže na podporu verejnoprospešného účelu vytvoriť nadačný fond 
rozhodnutím správnej rady alebo na základe písomnej zmluvy s fyzickou osobou alebo 
právnickou osobou. Nadačný fond nemá právnu subjektivitu. 



13.2. Správca nadácie je povinný zaslať ministerstvu do 15 dní od vytvorenia 

nadačného fondu rozhodnutie správnej rady alebo písomnú zmluvu o vytvorení nadačného 

fondu.

13.3. Pre obsah rozhodnutia správnej rady o vytvorení nadačného fondu a zmluvy  0 

vytvorení nadačného fondu sa použijú ustanovenia § 13 zákona č. 34/2002 Z.z. nadáciách. 

ČI. XIV. Zdroje nadácie a spôsob ich nadobúdania 

Na realizáciu stanoveného účelu nadácie a na jej činnosť sa budú získavať finančné 

prostriedky najmä: 

a) z darov a príspevkov od právnických osôb alebo od fyzických osôb, 

b) dedičstvo, 

c) výnosy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo zo športových 

akcií, 
d) výnosy z majetku nadácie, ktorými sú: 

 

- príjmy z prenájmu majetku nadácie, 

úroky z peňažných vkladov v bankách, 

- výnosy z cenných papierov. 

ČI. XV. Účet nadácie 

15.1. Nadácia je povinná uložiť peňažné prostriedky, ktoré sú súčasťou nadačného 
imania, na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má bankové povolenie na 
území Slovenskej republiky. 

15.2.   Peňažné prostriedky, ktoré sú súčasťou nadačného imania, môže nadácia použiť 

len na kúpu: 

a) Štátnych dlhopisov a Štátnych pokladničných poukážok, 

b) cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov a podielov listov 

otvorených podielových fondov, 

c) hypotekárnych záložných listov. 

d) vkladových listov, vkladových certifikátov a depozitných certifikátov, 

c)   nehnuteľnosti. 

15.3. Ostatné peňažné prostriedky, ktoré budú tvoriť majetok nadácie, sa budú 

sústreďovať na účte nadácie v banke, s výnimkou peňažných prostriedkov nadačných fondov, 

ktoré budú mať zriadené samostatné účty. 

Čl. XVI. Zodpovednosť za záväzky nadácie 

16.1. Nadácia   zodpovedá  za  svoje   záväzky   celým   svojím   majetkom   okrem 

prostriedkov nadačného fondu vytvoreného na plnenie individuálne určenej humanitnej 



pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb. ktoré sa ocitli v ohrození života alebo ktoré 
potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. 

16,2. Ak správca nadácie nezašle ministerstvu písomnú zmluvu, alebo rozhodnutie 
správnej rady o vytvorení nadačného fondu uvedeného v Čl. 13.1., nadácia zodpovedá za svoje 
záväzky aj prostriedkami tohto nadačného fondu.  

Čl. XVII. Spôsob použitia výnosov z majetku a iných príjmov_nadácie a okruh osôb, 

ktorým ich možno poskytnúť 

17.1. Výnosy z majetku a iných príjmov nadácie sú účelovo viazané a možno ich 
poskytnúť len takému okruhu fyzických a právnických osôb, ktoré svojou činnosťou prispejú k 
realizácii účelu uvedeného v ČI. IV.  najmä však na: 

a) zabezpečenie činnosti nadácie uvedenej v Čl. XII 

b) výdavky (náklady) na správu nadácie. 

17.2. Výdavky na správu nadácie podľa Čl.15.2. písm. b) zahŕňajú výdavky (náklady) 
na: 

- ochranu a zhodnotenie majetku nadácie, 

- propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie alebo účelu nadačného fondu, 
prevádzku nadácie. 
odmenu za výkon funkcie správcu, 

náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu vyplácaných členom jej orgánov, ktoré 

im vznikli pri výkone ich funkcií 

- iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie. 

17.3. Výdavky (náklady) na správu nadácie musí viesť nadácia oddelene. 

17.4. Ak fyzická alebo právnická osoba poskytla nadácii dar alebo príspevok na 
konkrétny účel, nadácia je oprávnená použiť ich na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom 
tej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla, 

17.5. Ak hodnota daru alebo výška príspevku presiahne 332.- EUR je nadácia povinná 
oznámiť darcovi presnú špecifikáciu jeho použitia do 60 dní odo dňa použitia tohto daru alebo 
príspevku, ak darca neustanoví inak. 

17.6. Osoba, ktorej nadácia poskytla prostriedky z rozpočtu nadácie, je povinná: 

a) prostriedky poskytnuté nadáciou použiť len na účel, na ktorý sa jej poskytli, 

b) preukázať, že prostriedky poskytnuté nadáciou použila na určený účel, 

17.7. Nadácia je povinná požadovať od osoby, ktorej poskytol prostriedky, vrátenie 

prostriedkov alebo ich časti, ak nesplnila povinnosti podľa Čl. 17.6. 

17.8. Prostriedky nadácie určené na plnenie jej verejno-prospešného účelu nemožno 
poskytnúť zakladateľovi, členovi správnej rady, správcovi nadácie, ani členovi iného 

 



 

orgánu nadácie a im blízkym osobám. To neplatí, ak ide o poskytnutie prostriedkov 

z nadačného fondu vytvoreného na plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre 

jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo ktoré potrebujú 

naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. 
 

17.9. Majetok nadácie sa nesmie použiť na financovanie činnosti politických strán a 
politických hnutí, ani na prospech kandidáta na volenú funkciu. 

17.10. Nadácia nesmie podnikať s výnimkou prenechania nehnuteľností do nájmu, 

organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií, ak touto 

činnosťou účinnejšie využije svoj majetok a táto činnosť bude v súlade s verejnoprospešným 

účelom nadácie. 

ČI. XVIII. Výdavky (náklady) nadácie 

18.1. Výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie určí správna rada každoročne v 

miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti nadácie. 

18.2. Výšku takto určenej sumy možno prekročiť o sumu prostriedkov použitých na 

nevyhnutnú opravu a rekonštrukciu majetku nadácie, alebo na odvrátenie hroziacej škody, 

alebo na odstránenie následkov vzniknutých škôd na majetku nadácie. 

ČI. XIX. Rozpočet nadácie. 

19.1. Nadácia hospodári podľa schváleného rozpočtu. 

19.2. Rozpočet nadácie obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky nadácie. 

Rozpočet nadácie sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok. 

19.3. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie správnej rade správca najneskôr mesiac 

pred začiatkom kalendárneho roku, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Správna rada schvaľuje 

rozpočet nadácie najneskôr do 31 .marca kalendárneho roka. 

ČI. XX. Zápisnica o schôdzach orgánov 

Zo schôdzí orgánov nadácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré nadácia uschováva po dobu 

5 (päť) rokov. 

ČI. XXI. Účtovníctvu 

21.1. Nadácia vedie účtovníctvo podľa zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve. 

21.2. Nadácia vedie vo svojom účtovníctve oddelene prostriedky nadačného fondu. 

21.3. Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom. 



21.4. Výtlačok ročnej účtovnej závierky overenej audítorom podľa bodu 21.3. zasiela 
nadácia na zverejnenie v Obchodnom vestníku najneskôr do 31. mája. 

Čl. XXII. Výročná správa 

22.1. Nadácia je po skončení kalendárneho roka povinná vypracovať výročnú správu v 
lehotu určenej správnou radou alebo nadačnou listinou najneskôr do 15. mája nasledujúceho 
kalendárneho roka. 

22.2. Výročná správa nadácie obsahuje najmä; 

 

a) prehľad   činnosti   vykonávaných   v hodnotenom   období   s uvedením   vzťahu   k 
verejnoprospešnému účelu nadácie, 

b) ročnú účtovnú závierku, zhodnotenie základných údajov v nej zahrnutých a výrok 
audítora k ročnej účtovnej závierke, 

c) prehľad o daroch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu 
presahuje  332.- EUR,  

d) prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu, 
e)   prehľad o  fyzických osobách a právnických osobách,  ktorým  nadácia poskytla 

prostriedky na verejnoprospešný účel. na ktorý bola nadácia založená a informáciu. 

akým spôsobom sa tieto prostriedky použili. 

       f)    celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností 

nadácie a osobitne výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie vrátane rozhodnutia 

správnej rady podľa ČI. 17.1.,  
      g)   zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v hodnotenom 

období, 
       h)  odmenu za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu, ak bol nadačnou listinou 

ustanovený,  

       i)   prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných 

fondov,  
 j)   ďalšie údaje, ktoré určí správna rada. 

22.3. Ak sa po zverejnení výročnej správy zistia skutočnosti, ktoré sú dôvodom na 

jej opravu, je nadácia povinná túto opravu bezodkladne vykonať. 

22.4. Najneskôr do 31. mája zasiela nadácia po jednom výtlačku výročnej správy 

ministerstvu, 

ČI. XXIII. Ochrana anonymity darcu 

Ak darca trvá na zachovaní anonymity, jeho meno a priezvisko (názov) sa nesmú 

uvádzať v prehľade darcov, ani inak zverejňovať. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na 

oprávnenia kontrolných orgánov pôsobiacich podľa osobitných predpisov, službu kriminálnej 

polície, službu finančnej polície a orgány činné v trestnom konaní pri plnení úloh podľa 

osobitných predpisov. 



Čl. XXIV. Zrušenie nadácie 

Nadácia sa zrušuje: 

a) dňom uvedeným v rozhodnutí zakladateľov alebo dohade zakladateľov, ak je správna 

rada nefunkčná najmenej jeden rok. inak dňom. keď bolo toto rozhodnutie alebo 

dohoda prijaté. 

b) dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení nadácie, inak dňom. keď bolo 
toto rozhodnutie prijaté, 

c) dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení nadácie, inak dňom, keď toto rozhodnutie 
nadobudlo právoplatnosť, 

d) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre 

nedostatok majetku. 

Čl. XXV. Zánik nadácie a spôsob majetkového vyrovnania 

25.1. Nadácia zaniká dňom výmazu z registra nadácii. Jej zániku predchádza zrušenie s 

likvidáciou alebo bez likvidáciu. 

25.2. Likvidácia sa nevyžaduje, ak: 

a) majetok nadácie prechádza po zlúčení na inú nadáciu, 

b) sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. 

c) po ukončení konkurzného konania nezostane nadácii žiaden majetok. 

25.3. Zrušenie nadácie bez likvidácie. Nadácia sa môže zlúčiť len s inou nadáciou na 

základe písomnej zmluvy o zlúčení, ak to nadačné listiny týchto nadácii nezakazujú. 

Zmluva o zlúčení musí byť podpísaná štatutárnym orgánom zlučovaných nadácii. 
Nadačné imanie nadácie, ktorá preberá majetok a záväzky zlučovanej nadácie, musí sa zvýšiť o 
nadačné imanie zlučovanej nadácie. Návrh na výmaz zlučovanej nadácie z registra nadácii 
predkladá jej štatutárny orgán. Dňom výmazu zlučovanej nadácie z registra nadácií prechádza 
majetok, ako aj práva a povinnosti zlučovanej nadácie na nadáciu, s ktorou sa zlúčila. Pri 
splynutí prechádza majetok zaniknutých nadácii na nadáciu, ktorá vznikla splynutím. Nadácia 
sa môže premeniť na neinvestičný fond. Pri premene zaniká doterajšia nadácia bez likvidácie, 
ak sú ku dňu podania návrhu na výmaz nadácie z registra nadácii splnené náležitosti na vznik 
neinvestičného fondu. Pri premene nadácie prechádza nadačné imanie na inú nadáciu alebo na 
obce, v ktorej má zaniknutá nadácia sídlo. 

23.4. Zrušenie nadácie s likvidáciou. Vstup nadácie do likvidácie sa zapisuje do 
registra nadácií. Počas likvidácie sa používa názov nadácie s dodatkom "v likvidácii". 
Zápisom vstupu nadácie do likvidácie do registra nadácii prechádza pôsobnosť správcu 
nadácie konať v mene nadácie na likvidátora zapísaného v registri nadácií. Likvidátora 
vymenúva správna rada. ak tento zákon neustanovuje inak. Ak nie je likvidátor vymenovaný 
bez zbytočného odkladu, vymenuje ho súd. Odmenu likvidátora určuje orgán, ktorý ho 
vymenoval. 

Za výkon svojej pôsobnosti zodpovedá likvidátor tým istým spôsobom ako správca 

nadácie.  Likvidátor robí v mene nadácie iba úkony smerujúce k likvidácii nadácie.  Ak 



likvidátor zisti  predĺženie nadácie, bez zbytočného odkladu podá návrh na vyhlásenie 

konkurzu.  

Likvidátor zostaví ku dňu vstupu nadácie do likvidácie likvidačnú účtovnú súvahu a je 
povinný zaslať prehľad o majetku a záväzkoch nadácie všetkým členom správnej rady. Ku dňu 
skončenia likvidácie zostaví likvidátor účtovnú závierku a predloží ju správnej rade na 
schválenie spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie a s návrhom na rozdelenie 
majetkového zostatku. Likvidátor je povinný likvidačný zostatok ponúknuť inej nadácii alebo 
obcí, v ktorej mala zrušená nadácia sídlo. Majetok, ktorý tvorí nadačné imanie, môže byť 
ponúknutý iba inej nadácii, ktorá je registrovaná podľa tohto zákona. Do 30 dni od skončenia 
likvidácie podá likvidátor návrh na výmaz nadácie z registra nadácií. 

ČL XXVI. Okruh osôb, ktorým sa poskytujú prostriedky nadácie 

Nadácia bude poskytovať prostriedky za podmienok uvedených v Čl. XXVII.: 

a) fyzickým alebo právnickým osobám vyvíjajúcim činnosť na ochranu a rozvoj 

duchovných a kultúrnych hodnôt, realizáciu a ochranu ľudských práv alebo iných 

humanitných cieľov, 

b) fyzickým alebo právnickým osobám zaoberajúcim sa podporou a rozvojom 
novinárskej činnosti a popularizáciou žurnalistiky v spoločnosti, prípravou 
vzdelávacích projektov a žurnalistických súťaži ako aj usporadúvaním školení a 
seminárov v oblasti žurnalistiky, 

c) fyzickým a právnickým osobám vyvíjajúcim činnosť v oblasti rozvoja vedy a 

vzdelania, ako aj študentom žurnalistiky a začínajúcim novinárom, 

d) sociálne odkázaným alebo zdravotne postihnutým novinárom. 

ČI. XXVII. Podmienky poskytovania prostriedkov nadácie tretím osobám 

27.1 Nadácia bude poskytovať prostriedky okruhu osôb uvedených v Čl. XXVI.  na 
základe ich písomnej žiadosti.  K žiadosti bude pripojený aj účel, na ktorý by boli 
poskytnuté  peňažné  alebo nepeňažná  prostriedky použité, ako aj  zámer sledovaný 
žiadateľom.   V odôvodnených   prípadoch   môže   správna   rada   nadácie   rozhodnúť o 
poskytnutí prostriedkov osobám uvedeným v Čl. XXVI aj bez predchádzajúcej žiadosti. 

27.2 Žiadatelia o poskytnutie peňažných alebo nepeňažných prostriedkov budú 
musieť preukázať svoju príslušnosť k okruhu osôb, ktorým je nadácia oprávnená poskytnúť 
prostriedky. Fyzické osoby preukážu svoj status novinára, resp. študenta žurnalistiky 
príslušným dokladom preukazujúcim uvedené skutočnosti, resp. oprávnením či iným 
dokladom na vykonávanie niektorej z činnosti napĺňajúcich podstatné znaky niektorého 
verejnoprospešného účelu zakotveného v Čl. IV. Právnické osoby predložia výpis z 
obchodného, resp. iného obdobného registra, ktorým preukážu oprávnenie na vykonávanie 
niektorej z činností napĺňajúcich podstatné znaky niektorého verejnoprospešného účelu 
zakotveného v Čl. IV. 

27.3 O poskytnutí majetku nadácie rozhoduje správna rada nadácie. Lehota, dokedy 

je správna rada oprávnená o žiadosti rozhodnúť, ako aj forma na základe, ktorej sa 

schválené prostriedky žiadateľom poskytnú, sa budú spravovať internými predpismi 

nadácie. 



 

27.4 Pri      rozhodovaní     o poskytnutí     prostriedkov     nadácie     na  plnenie 

verejnoprospešného účelu je správna rada viazaná ustanoveniami Čl. XII. 

 

 

V Bratislave .......................... 

 

 
 

 

 

       Ing. Karol Bustin  

Zakladateľ správca nadácie 

 
 


