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Riadiace orgány Nadácie Čisté slovo: 

 

 

Správna rada, Správca nadácie, Revízor nadácie 

 

 

Správna rada Nadácie Čisté slovo: 

 

Predseda: 

Peter Kolenič  

 

Členovia: 

Jana Janků 

Miroslav Babják 

Juraj Kurucár  

Juraj Huba   

Peter Šlachta  

Klára Grosmannová 

 

 

Správca Nadácie Čisté slovo: 

 

Ing. Karol Bustin        
 

 

Revízor Nadácie Čisté slovo: 

 

Ing. Juraj Peleška  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

      -  organizovať súťaže mladých spisovateľov do 35 rokov podľa kategórii 

      -  organizovať novinárske súťaže podľa kategórii 

- podporovať a spolupracovať s inými nadáciami, charitatívnymi 

a neziskovými organizáciami 

 

 

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 v prípade ak príjem 

prostriedkov nadácie z cudzích zdrojov ku dňu, ku ktorému sa účtovná 

závierka zostavuje presiahne sumu 200 tis. Eur alebo ak príjem z 2 % 

podielu dane presiahne výšku 35 tis. Eur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Činnosť Nadácie v roku 2016 

 

 

Činnosť nadácie v roku 2016  bola usmerňovaná schváleným rozpočtom, 

posudzovaním žiadosti o podporu ktoré prichádzali v priebehu roka a o ktorých 

rozhodovala správna rada. 

 

V roku 2016 Nadácia Čisté slovo na základe zmluvnej spolupráce s Krajskou 

knižnicou Ľ. Štúra vo Zvolene participovala na príprave, realizácií a vyhlásení 

výsledkov súťaže Štúrovo pero. Ide o celoštátnu súťaž stredoškolákov 

a vysokoškolákov v žurnalistickej tvorbe. Nadácia Čisté slovo finančne prispela 

Krajskej knižnici Ľ. Štúra na organizačné zabezpečenie súťaže a tiež odovzdala 

ceny v dvoch súťažných kategóriach a to: Hlavná cena Nadácie Čisté slovo 

ktorú získala redakcia časopisu Gymoš študentov Spojenej strednej školy J. 

Haniska z Bardejova a cena Zlaté Štúrovo pero ktorú získala redakcia 

akademického dvojtýždenníka ATTELIÉR študentov UCM v Trnave.  

 

V roku 2016 na základe rozhodnutia správnej rady jej členovia iniciovali 

podporu rozvoja kreativity najmä študentov žurnalistiky. Išlo o projekt 

vytvorenia vlastného životaschopného média /internetového, printového, 

prípadne inej alternatívnej formy/. Hodnotil sa nápad, reálnosť umiestnenia na 

trhu a schopnosť realizácie návrhu.  

Na základe výberového hodnotenia nadácia podporila internetové projekty 

HERO-IN o.z. a Pressilovka. 

 

Poskytnuté príspevky za rok 2016 

 

 

Nadácia Čisté slovo vyplatila príspevky v celkove výške 11 250 Eur. Túto 

finančnú pomoc realizovala z prostriedkov získaných z 2% podielu zaplatenej 

dane z príjmov fyzických a právnických osôb a z prijatých darov 

v predchádzajúcich obdobiach. 

 

V celkovej výške 5950 Eur boli poskytnuté príspevky na individuálnu peňažnú 

pomoc sociálne odkázaným alebo zdravotne postihnutým novinárom (12 osôb).   

Žiadosti o poskytnutie výpomoci sú riadne zaevidované a boli starostlivo 

posúdené.  

Dvom fyzickým osobám bol poskytnutý príspevok na tvorivú činnosť – 

publikácie v celkovej výška  1000 Eur. 

Boli vyplatené finančné ceny v súťaži Štúrovo pero redaktorom dvoch redakcií 

v celkovej sume 800 Eur. 

Právnickým osobám (3 práv. osoby)  bola poskytnutá suma 3500 Eur. 



             

 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám  

 v celkovej výške 5 950 Eur          
 

Hedviga Kramárová 

Danica Kubišová 

Anna Halečková 

Eva Vrbická 

Dagmar Šebanová 

Augistín Major 

Zdenka Kalčíková 

Jana Marková 

Imrich Csikmák 

Martin Mázor 

Gabriel Čintalan 

Ľudovít Baranyai 

 

Poskytnutý príspevok na tvorivú činnosť – publikácie   

v celkovej výške  1000 Eur 

 
Jozef Hrubovčák – Okrídlený čas 

Imrich Csikmák  - Errὃl, arról azokról / O tomto, o tamtom a o tamtých/ 
 

  Vyplatené finančné ceny v súťaži Štúrovo pero  

v celkovej výške 800 Eur 

 
cena Hlavná cena Nadácie Čisté slovo – redakcia Gymoš 

- Denis Sopko, Silvia Babčáková  

 
Cena Zlaté Štúrovo pero – redakcia ATTELIÉR 

- Simona Mičová, Július Tamáš, Samuel Kušnír 

 

 

Vyplatené príspevky právnickým osobám  

v celkovej výške 3500 Eur 

 
Krajská knižnica Ľ. Štúra – organizácia súťaže Štúrovo pero – 500 Eur 

HERO- IN o.z. – podpora rozvoja média - 1000 Eur 

Pressilovka – podpora rozvoja média – 2000 Eur 

 

 

 

 
 

 

  



   

                                                       Rozpočet 

 

Rozpočet nadácie na rok 2016 

 

Rozpočet nadácie na rok 2016 € 

 Príjmy     

 Predpokladaný príjem  z 2 % podielu dane 3000 

 Celkové zdroje v roku 2016 3000 

      

 Plán činnosti nadácie na rok 2016   

 Výdaje Poskytnutie sociálnych výpomocí  3000 

  Podpora a rozvoj novinárskej činnosti 4000 

  Prevádzka a propagácia nadácie 500 

 Celkové plánované výdavky na rok 2016 7500 

  Plánovaný zostatok z roku 2016 -4500 

 

Rozpočet nadácie bol schválený správnou radou nadácie dňa 17.12.2015 

 

 

Výsledok hospodárenia 2016 

 

Výsledok hospodárenia 2016 v  Eur -11561,57 

   

Príjmy 1525,77 

Výdavky 13087,34 

 

Príjmy v roku 2016 

 

Nadácia Čisté slovo dostala v roku 2016 príspevok z 2 % podielu zaplatenej 

dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2015 v celkovej výške  

1 520,87 Eur. Je to veľmi nízky príjem z podielu daní. V roku 2016 nemala 

Nadácia Čisté slovo žiadne zdaňované príjmy. 

 

Príjmy v Eur 1525,77 

zdaňované  

prijatý úrok 4,90 

Príspevok z 2 % dani 1520,87 

Finančný dar 0 



 

 

Výdavky v roku 2016 
 

Výdavky na správu     1 837,34 Eur  

Poskytnuté príspevky   11 250,00 Eur 

 

 

Výdavky v Eur 13 087,34 

   

výdavky na správu  1 837,34 

v tom:  

Spotreba materiálu 0 

Služby 1 761,46 

Dane a poplatky 3,50 

Ostatné náklady 71,53 

Daň z príjmov 0,85 

  

  

poskytnuté príspevky  11 250 

v tom:  

poskytnuté príspevky fyzickým osobám 7750 

poskytnuté príspevky právnickým osobám 3500 

  

  

 

 

Odmeny orgánov nadácie 

 

V roku 2016 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 2016 zriadené nadačné fondy. 

 

Dane z príjmov 

 

V roku 2016 nevznikla nadácii v zmysle ustanovenia § 12, ods. 2 Zákona č. 

595/2003 Z.z. o daniach z príjmov daňová povinnosť. 


