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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
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 2017
Činnosť nadácie v roku 2017 bola usmerňovaná schváleným rozpočtom,
posudzovaním žiadosti o podporu ktoré prichádzali v priebehu roka a o ktorých
rozhodovala správna rada.
V roku 2017 začala Nadácia Čisté slovo podporovať Detský domov v Novom
Meste nad Váhom príspevkami na rekonštrukciu okien, plotu a tiež prispela
detskému domovu na letnú rekreáciu detí.
Nadácia Čisté slovo formou darovacej zmluvy podporila vydanie dvoch čísiel
bulletinu Fórum, ktorý je periodikom Slovenského syndikátu novinárov.
V roku 2017 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 kategóriách a to: Hlavná cena Nadácie Čisté slovo a
cena Zlaté Štúrovo pero.
Nadácia Čisté slovo v roku 2017 opätovne finančne podporila fyzické osoby
ktoré sa ocitli v nepriaznivej finančnej situácii a tiež poskytla príspevky na
tvorivú činnosť.

Poskytnuté príspevky v roku 2017
Nadácia Čisté slovo vyplatila príspevky v celkove výške 14 072,53 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 5 000 Eur boli poskytnuté príspevky na individuálnu peňažnú
pomoc sociálne odkázaným alebo zdravotne postihnutým novinárom (10 osôb).
Žiadosti o poskytnutie výpomoci sú riadne zaevidované a boli starostlivo
posúdené.
Trom fyzickým osobám bol poskytnutý príspevok na tvorivú činnosť –
publikácie v celkovej výška 1 600 Eur.
Boli vyplatené finančné ceny v súťaži Štúrovo pero redaktorom redakcií
v celkovej sume 800 Eur.
Právnickým osobám (3 práv. osoby) bola poskytnutá suma 6 672,53 Eur.
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
v celkovej výške 5 000 Eur
Hedviga Kramárová
Danica Kubišová
Anna Halečková
Eva Vrbická
Dagmar Šebanová
Augistín Major
Imrich Csikmák
Martin Mázor
Ľudovít Baranyai
Anna Sláviková

Poskytnutý príspevok na tvorivú činnosť – publikácie
v celkovej výške 1600 Eur
Jozef Hrubovčák – Nik ich nečakal
Barbora Laucká Vitová – Môj starký – Podpoľanie z prvej ruky
Emil Bartko – Podoby slovenského tanečného umenia 1920 – 2017

Vyplatené finančné ceny v súťaži Štúrovo pero
v celkovej výške 800 Eur
cena Hlavná cena Nadácie Čisté slovo – 400 Eur:
Gymoš – SSŠ J. Henischa v Bardejove – Jana Bosáková
Rozhľad – Gymnázium Považská Bystrica – Simona Martikánová
Celulla – Stredná zdravotnícka škola, Trenčín – Zuzana Miháliková
Gymploviny – Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa – Martina Pavlinská
Cena Zlaté Štúrovo pero - 400 Eur:
redakcia Farmakoviny – Katarína Gatialová, Karin Sedláková

Vyplatené príspevky právnickým osobám
v celkovej výške 6 672,53 Eur
Krajská knižnica Ľ. Štúra – organizácia súťaže Štúrovo pero – 500 Eur
Detský domov Nové Mesto nad Váhom – 4735,53 Eur
Slovenský syndikát novinárov – 1 437 Eur

Rozpočet
Rozpočet nadácie na rok 2017
Rozpočet nadácie na rok 2017

€

Príjmy
Predpokladaný príjem z 2 % podielu dane

3000

Celkové zdroje v roku 2017

3000

Plán činnosti nadácie na rok 2017
Výdaje

Poskytnutie sociálnych výpomocí

4500

Podpora a rozvoj novinárskej činnosti

2000

Prevádzka a propagácia nadácie

500

Celkové plánované výdavky na rok 2017

7000

Plánovaný zostatok

-4000

Rozpočet nadácie bol schválený správnou radou nadácie dňa 19.12.2016

Výsledok hospodárenia 2017
Výsledok hospodárenia 2017 v Eur
Príjmy

-14 481,53
1 152,22

Výdavky

15 633,75

Príjmy v roku 2017
Nadácia Čisté slovo dostala v roku 2017 príspevok z 2 % podielu zaplatenej
dane z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2016 v celkovej výške
1 152,22 Eur. Je to veľmi nízky príjem z podielu daní. V roku 2017 nemala
Nadácia Čisté slovo žiadne zdaňované príjmy.

Príjmy v Eur

1 152,22

zdaňované

prijatý úrok
Príspevok z 2 % dani
Finančný dar

0
1 152,22
0

Výdavky v roku 2017
Výdavky na správu
Poskytnuté príspevky

1 561,22 Eur
14 072,53 Eur

Výdavky v Eur
výdavky na správu

15 633,75
1 561,22

v tom:
Spotreba materiálu
Služby

0
1 428,69

Dane a poplatky

0

Ostatné náklady

87,33

Daň z príjmov

poskytnuté príspevky
v tom:
poskytnuté príspevky fyzickým osobám
poskytnuté príspevky právnickým osobám

0

14 072,53
7 400
6 672,53

Odmeny orgánov nadácie
V roku 2017 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 2017 zriadené nadačné fondy.
Dane z príjmov
V roku 2017 nevznikla nadácii v zmysle ustanovenia § 12, ods. 2 Zákona č.
595/2003 Z.z. o daniach z príjmov daňová povinnosť.

