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Príhovor predsedu správnej rady

Informácie o činnosti našej nadácie v roku 2010, ktoré predkladáme v tejto
výročnej správe, sú zamerané na hodnotenie jej činnosti v uplynulom roku.
Správna rada schválila priority nadácie. Naša nadácia je orientovaná na finančné
zdroje získané z 2 % daní, výška prostriedkov, s ktorými môžeme disponovať je
závislá najmä od ochoty poskytnúť tieto prostriedky našej nadácii.
V roku 2010 sme opätovne poskytli finančné výpomoci hlavne seniorom,
bývalým novinárom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi z dôvodu

Riadiace orgány Nadácie čisté slovo:
Správna rada, Správca nadácie, Revízor nadácie

Správna rada Nadácie čisté slovo:
Mgr. Peter Zeman
– predseda od 30.7.2003
Jana Janků
– členka od 30.7.2003
Ing. Egon Vedrödy
– člen od 30.7.2003 do 09.11.2010
Ján Füle
– člen od 12.11.2009
Peter Kubinyi
– člen od 10.11.2010
Peter Kolenič
– člen od 10.11.2010

Správca Nadácie čisté slovo:
Ing. Karol Bustin
– od 30.7.2003

Revízor Nadácie čisté slovo:
Ing. Andrej Danko
- od 30.7.2003

Profil Nadácie
Základné údaje
Názov: Nadácia čisté slovo
Sídlo: Župné nám. 7, 811 03 Bratislava
Zakladateľ: Ing. Karol Bustin
Vznik:
Nadácia bola založená správcom nadácie Ing. Karolom Bustinom dňa 30.7.2003 a
zaregistrovaná na základe rozhodnutia MV SR zo dňa 6.8.2003 pod č. 203/Na-2002/728.
Nadačné imanie
Majetok nadácie zapísaný do registra nadácií je tvorený majetkovým vkladom zakladateľa
nadácie Ing. Karola Bustina vo výške 200 000 Sk, v roku 2009 premenou na Euro vo výške
6 638,78 €.
Poslanie nadácie

Sústreďovať finančné prostriedky najmä z dvoch percent zaplatených daní právnických
a fyzických osôb a tieto používať na podporu a rozvoj novinárskej činnosti a popularizácie
žurnalistiky v spoločnosti, ako aj poskytovanie individuálne určenej humanitnej a peňažnej
pomoci sociálne odkázaným alebo zdravotne postihnutým novinárom.

Účelom nadácie
je podporovať:
- ochranu a rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana 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

Zásady a kontrolné mechanizmy
-

fyzické a právnické osoby predkladajú žiadosti o finančnú podporu písomne správcovi
nadácie alebo členom správnej rady nadácie
na základe posúdenia žiadosti s účelom, pre ktorý bola nadácia zriadená, schvaľuje
poskytovanie finančnej podpory správna rada nadácie a správca nadácie
revízor nadácie kontroluje finančné doklady priebežne
ročnú účtovnú závierku overuje nezávislý audítor

Činnosť Nadácie v roku 2010
Činnosť nadácie v roku 2010 bola usmerňovaná schváleným rozpočtom, posudzovaním
žiadosti o podporu ktoré prichádzali v priebehu roka a o ktorých rozhodovala správna rada.

Poskytnuté príspevky za rok 2010
Nadácia čisté slovo vyplatila príspevky v celkove výške 6 762,95 Eur. Túto finančnú pomoc
realizovala z prostriedkov získaných z 2% podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických
a právnických osôb.

Príspevky boli poskytnuté na individuálnu peňažnú pomoc sociálne odkázaným alebo
zdravotne postihnutým novinárom. Žiadosti o poskytnutie výpomoci sú riadne zaevidované
a boli starostlivo posúdené. Jedným príspevkom sme podporili vydanie študentského
časopisu.

Rozpočet

Rozpočet nadácie na rok 2010
Rozpočet nadácie na rok 2010
Príjmy
Predpokladaný príjem z 2 % podielu dane

€
8000

Celkové zdroje v roku 2010

8000

Plán činnosti nadácie na rok 2010
Výdaje
Poskytnutie sociálnych výpomocí

6847

Podpora a rozvoj novinárskej činnosti
Prevádzka a propagácia nadácie
Celkové plánované výdavky na rok 2010
Plánovaný zostatok z roku 2010

Rozpočet nadácie bol schválený správnou radou nadácie dňa 12.11.2009

Výsledok hospodárenia 2010

1054
7901
99

Výsledok hospodárenia 2010 Eur

- 3080,05

Príjmy

5 094,50

Výdavky

8 174,55

História výsledkov hospodárenia Nadácie čisté slovo
Výsledky hospodárenia

v Eur

Výsledok hospodárenia 2007

222,3

Výsledok hospodárenia 2008

5 693,84

Výsledok hospodárenia 2009

-3 038,72

Príjmy v roku 2010
Nadácia čisté slovo dostala v roku 2010 príspevok z 2 % podielu zaplatenej dane
z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2009 v celkovej výške
4 811,10 Eur.
V roku 2010 nemala Nadácia čisté slovo žiadne zdaňované príjmy a ani dary.

Príjmy v Eur

5094,50

zdaňované

prijatý úrok
nezdaňované

príspevok z 2 % dane

4,80
278,60
4 811,10

Výdavky v roku 2010
Výdavky na správu

1 411,60 Eur

Poskytnuté príspevky

6 762,95 Eur

Výdavky v Eur
výdavky na správu - zdaňované

8 174,55
1 411,60

v tom:
účtovné služby
poštovné
audítorske služby
ostatné služby
notárske poplatky a spotrebované kolky
bankové poplatky
rezervy
poskytnuté príspevky - nezdaňované
v tom:
poskytnuté príspevky fyzickým osobám
poskytnuté príspevky právnickým osobám

600
37,40
316,54
21,65
57,71
78,30
300
6 762,95
6 762,95

Odmeny orgánov nadácie
V roku 2010 nebola z prostriedkov nadácie vyplatená členom správnej rady, správcovi
nadácie a ani revízorovi nadácie žiadna odmena za výkon funkcie

Nadačné fondy
Nadácia nemala v roku 2010 zriadené nadačné fondy.

Dane z príjmov
V roku 2010 nevznikla nadácii v zmysle ustanovenia § 12, ods. 2 Zákona č. 595/2003 Z.z.
o daniach z príjmov daňová povinnosť.

