Zakladateľ MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o., so sídlom Bratislavská 1/A, 843 56 Bratislava,
IČO: 31 444 873, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,
vložka č. 12330/B, zriaďujú Nadačnou listinou nadáciu s názvom Nadácia Televízie Markíza
za účelom ďalej vymedzeným v listine

Nadačná listina
Nadácia Televízie Markíza
ÚPLNÉ ZNENIE k 01.06.2022

Čl. I
Názov nadácie
(1) Názov nadácie je Nadácia Televízie Markíza /ďalej v texte len „nadácia“/.
Čl. II
Sídlo nadácie
(1) Sídlom nadácie je Bratislavská 1/A, 843 56 Bratislava.
Čl. III
Verejnoprospešný účel nadácie
(1) Účelom nadácie je:
-

-

podpora zdravotných, sociálnych a dobročinných akcií
výpomoc sociálne slabým a odkázaným skupinám obyvateľstva
podpora a organizovanie výchovno-vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít
podpora ústavov pre deti a mládež, nemocničných a lekárskych ústavov a zariadení, zariadení pre
sociálne odkázaných a starších občanov
podpora školských a predškolských zariadení a zariadení pre rozvoj a vzdelávanie detí a mládeže
podpora kultúrnych, umeleckých a vzdelávacích ustanovizní a inštitútov
podpora a vydávanie periodickej a neperiodickej tlače a iných tlačovín zameraných na propagáciu
zdravého spôsobu života, na realizáciu a ochranu ľudských práv, na ochranu a tvorbu životného
prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt väčšinového národa ako aj národnostných
menšín, najmä etník, ktorým hrozí zánik
podpora regionálnych aktivít a medzištátnej regionálnej spolupráce, propagácia regiónu na národnej
a medzinárodnej úrovni
podpora vytvárania informačných databáz, tvorby analyticko-strategických štúdií v regionálnej
politike
podpora rozvoja demokracie, náboženských a etnických skupín tolerantného prostredia
podpora a vyvíjanie osvetovej a edukačnej činnosti v oblasti prevencie a liečby civilizačných chorôb,
výživy a komplexného životného štýlu, vrátane boja proti toxikomániám
podieľanie sa na humanitárnej činnosti všetkých vrstiev obyvateľstva
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-

rozvoj a podpora medzinárodných stykov s organizáciami a spoločnosťami podobného zamerania
v Európe a vo svete
propagácia, ochrana a podpora princípov slobody, právneho štátu a voľného trhu
podpora aktivít v oblasti propagácie a vzdelávania, smerujúce k začleneniu Slovenskej republiky do
Európskej únie a Severoatlantickej aliancie
vytváranie a podpora priestoru pre komunikáciu, spoluprácu medzi jednotlivými zložkami politickej
scény, spoločenského a hospodárskeho diania v prospech generácií.
Čl. IV
Zakladateľ nadácie

(1) Zakladateľom nadácie je:
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o., so sídlom Bratislavská 1/A, 843 56 Bratislava, IČO: 31 444 873,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 12330/B..
Čl. V
Nadačné imanie
(1) Hodnota nadačného imania je 6638,00 EUR (slovom šesťtisícšesťstotridsaťosem euro).

Čl. VI
Hodnota a predmet majetkového vkladu, ktorý zakladateľ vložil do nadačného imania
nadácie
(1) 6638,00 EUR - peňažný vklad vložený zakladateľom vo výške 6638,00 EUR.
Čl. VII
Doba, na akú sa nadácia zriaďuje
(1) Nadácia sa zakladá na dobu neurčitú.
Čl. VIII
Orgány nadácie a ich právomoci
(1) Správna rada
Správna rada je najvyšší orgán nadácie.
(2) Správna rada
a) rozhoduje o zrušení nadácie,
b) volí a odvoláva predsedu a členov správnej rady, volí a odvoláva správcu nadácie a členov dozornej
rady,
c) rozhoduje o zmenách v nadačnej listine,
d) vymenúva likvidátora,
e) každoročne schvaľuje rozpočet nadácie, ktorý jej predkladá správca nadácie,
f) rozhoduje o použití majetku nadácie v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie a za podmienok
ustanovených zákonom a nadačnou listinou,
g) rozhoduje o zvýšení nadačného imania, o zmenách v predmete nadačného imania,
h) rozhoduje o vytvorení nadačného fondu, schvaľuje záverečnú správu o použití prostriedkov
nadačného fondu alebo výročnú správu o použití prostriedkov nadačného fondu, ak bol vytvorený na
čas presahujúci jeden rok alebo na neurčitý čas,
i) určuje odmenu za výkon funkcie správcu nadácie.
2

(3) Správna rada je povinná písomne odôvodniť svoje rozhodnutie podľa odseku 2 písm. g).
(4) Správna rada má piatich /5/ členov. Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je v
plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. Funkčné obdobie jednotlivého člena správnej rady je
trojročné.
(5) Členstvo v správnej rade je nezlučiteľné s funkciou správcu alebo člena iného orgánu tej istej
nadácie.
(6) Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú peňažné prostriedky z majetku
nadácie.
(7) Členstvo v správnej rade je neplatená funkcia. Člen správnej rady má nárok na náhradu výdavkov
podľa osobitného predpisu, ktoré mu vznikli pri výkone tejto funkcie.
(8) Na uvoľnené miesto člena správnej rady musí byť správnou radou do 60 dní od uvoľnenia miesta
zvolený nový člen správnej rady na zvyšok funkčného obdobia alebo na ďalšie funkčné obdobie, ak nie
je ustanovené inak. Ak po uvoľnení miesta člena správnej rady klesne počet členov správnej rady pod
troch členov, správna rada nemôže, s výnimkou voľby nových členov, až do času, kým nebude doplnená
správna rada, prijať žiadne rozhodnutie. Ak dôjde k uvoľneniu miest viacerých členov správnej rady
súčasne, pričom klesne počet členov správnej rady pod troch, zakladateľ prostredníctvom svojho
štatutárneho orgánu vymenuje nových členov správnej rady do 20 dní od uvoľnenia miest členov
správnej rady na zvyšok funkčného obdobia alebo na ďalšie funkčné obdobie.
(9) Návrh na voľbu a odvolanie členov správnej rady môže podať každý člen správnej rady alebo
zakladateľ prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu. Predpokladom členstva v správnej rade je
pracovný pomer alebo iný zmluvný vzťah k zakladateľovi.
(10) Členstvo v správnej rade zaniká
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) písomným odstúpením doručeným správcovi nadácie alebo správnej rade,
c) odvolaním správnou radou,
d) smrťou,
e) zánikom pracovného pomeru alebo iného zmluvného vzťahu člena správnej rady so zakladateľom.
(11) Správna rada volí zo svojich členov predsedu, ktorý zvoláva a vedie zasadania správnej rady.
Predseda môže zvolaním a vedením zasadania písomne poveriť iného člena správnej rady.
(12) Na voľbu a odvolanie predsedu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej
rady.
(13) Správna rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie
rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
(14) Členovia správnej rady môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutí správnej rady s výnimkou
rozhodnutí podľa čl. VIII ods. 2 písm. a) a b). 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.
(15) Správca nadácie
Správca nadácie je štatutárnym orgánom nadácie, ktorý riadi činnosť nadácie a koná v jej mene.
Rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, ak nie sú zákonom alebo nadačnou listinou vyhradené do
pôsobnosti iných orgánov.
(16) Správcu nadácie volí a odvoláva správna rada.
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(17) Správna rada môže obmedziť právo správcu nadácie konať v mene nadácie. Tieto obmedzenia nie
sú účinné voči tretím osobám.
(18) Správca nadácie nesmie byť členom správnej rady alebo iného orgánu nadácie. Je oprávnený
zúčastňovať sa na zasadaniach správnej rady s poradným hlasom.
(19) Za správcu nadácie môže byť zvolená fyzická osoba s trvalým pobytom alebo s dlhodobým pobytom
na území Slovenskej republiky. Funkčné obdobie správcu je trojročné.
(20) Správna rada odvolá správcu nadácie, 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.
(21) Správna rada môže odvolať správcu nadácie, ak
a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako
šesť mesiacov,
b) neplní povinnosti správcu nadácie a v určenej lehote neurobí nápravu ani po písomnom upozornení
správnej rady,
c) stratil dôveru členov správnej rady.
(22) Správca nadácie sa môže bez udania dôvodu písomne vzdať svojej funkcie.
(23) Ak správna rada odvolá správcu nadácie podľa odsekov 20 a 21 alebo ak sa správca nadácie vzdá
funkcie podľa odseku 22, musí byť správnou radou do 30 dní od uvoľnenia miesta zvolený nový správca
nadácie. Do zvolenia správcu nadácie koná v mene nadácie predseda správnej rady, ktorý môže urobiť
len také úkony, ktoré nepripúšťajú odklad.
(24) Na voľbu a odvolanie správcu nadácie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov
správnej rady. V prípade odvolania správcu nadácie podľa odseku 21 písm. c) je potrebná dvojtretinová
väčšina všetkých členov správnej rady.
(25) Návrh na voľbu a odvolanie správcu nadácie môže podať každý člen správnej rady.
(26) Dozorná rada
Dozorná rada je kontrolným orgánom nadácie.
(27) Členov dozornej rady volí a odvoláva správna rada. Pre spôsob ustanovenia dozornej rady a pre
členstvo v dozornej rade platia primerane ustanovenia o správnej rade. Funkčné obdobie člena dozornej
rady je trojročné.
(28) Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa
činnosti nadácie a kontrolovať, či je účtovníctvo vedené v súlade s osobitným predpisom, či nadácia
uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nadačnou listinou.
(29) Dozorná rada najmä
a) kontroluje vedenie účtovníctva,
b) schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu nadácie,
c) upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.
Čl. IX
Členovia orgánov
(1) Členmi správnej rady sú:
1.
Meno a priezvisko: Marianna Trnavská
RČ:
805219/8429
Trvale bytom:
Landauová 38, 841 02 Bratislava
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predsedníčka správnej rady
2.
Meno a priezvisko: Lucia Tandlich
RČ:
805705/9549
Trvale bytom:
Galvaniho 16600/25A, 821 04 Bratislava
člen správnej rady
3.
Meno a priezvisko: Henrich Krejča
RČ:
730822/6134
Trvale bytom:
Sadová 14, 900 31 Stupava
člen správnej rady
4.
Meno a priezvisko: Michal Borec
RČ:
751117/6156
Trvale bytom:
Kozia 611/20, 811 03 Bratislava
člen správnej rady
5.
Meno a priezvisko: Dana Šinková
RČ:
775906/7151
Trvale bytom:
Polianky 3628/7B, 841 01 Bratislava
člen správnej rady
(2) Správcom je :
Meno a priezvisko:
RČ:
Trvale bytom:

Katarína Polgárová
876207/9634
Záhradnícka 2218/4, 81108 Bratislava

(3) Členmi dozornej rady sú:
1.
Meno a priezvisko: Martina Vlkovičová
RČ:
905903/6503
Trvale bytom:
Borovicová 8, 900 31 Stupava
2.
Meno a priezvisko: Juraj Polák
RČ:
820416/6168
Trvale bytom:
Starorímska 4, 851 10 Bratislava
3.
Meno a priezvisko:
RČ:
Trvale bytom:

Zuzana Štelbaská
785821/9204
Hlavná 192/98, 900 66 Vysoká pri Morave
Čl. X
Zdroje nadácie a rozpočet nadácie

(1) Na realizáciu stanoveného účelu a na činnosť nadácie sa budú získavať finančné prostriedky
najmä:
a) z darov a príspevkov fyzických a právnických osôb
b) z príjmov z hospodárenia s majetkom nadácie
c) z výnosov z organizovania podujatí organizovaných nadáciou
(2) Nadácia hospodári podľa vopred schváleného rozpočtu nadácie zostaveného na kalendárny rok,
a obsahujúceho všetky rozpočtované príjmy a výdavky nadácie.
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Čl. XI
Podmienky nakladania s majetkom nadácie
(1) Majetok nadácie sa môže použiť len v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie a na úhradu
výdavkov (nákladov) na správu nadácie s nasledovnými podmienkami. Výšku výdavkov (nákladov) na
správu nadácie určí správna rada každoročne v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti nadácie do
15.12 (decembra) na nasledujúci kalendárny rok.
(2) Výdavky (náklady) na správu nadácie zahŕňajú výdavky (náklady) na
a) ochranu a zhodnotenie majetku nadácie,
b) propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie alebo účelu nadačného fondu,
c) prevádzku nadácie,
d) odmenu za výkon funkcie správcu,
e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu,
f) mzdové náklady,
g) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie.
(3) Výdavky (náklady) na správu nadácie musí viesť nadácia oddelene.
(4) Nadácia nemôže 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.
(5) Nadácia nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.
(6) Majetok nadácie sa nesmie použiť na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí ani
na prospech kandidáta na volenú funkciu.
(7) Majetok, ktorý tvorí nadačné imanie, nemožno darovať, vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti,
zaťažiť ani použiť na zabezpečenie záväzkov nadácie, ani na zabezpečenie záväzkov tretích osôb.
(8) 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.
(9) 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,
e) nehnuteľností.
Čl. XII
Okruh osôb, ktorým sa poskytujú prostriedky nadácie
(1) Okruh osôb, ktorým možno poskytnúť prostriedky z majetku nadácie:
a) Právnické osoby
b) Fyzické osoby
Čl. XIII
Podmienky poskytovania prostriedkov nadácie tretím osobám
(1) Prostriedky nadácie môžu byť poskytnuté tretím osobám na základe splnenia nasledovných
podmienok:
- dôvod poskytnutia musí byť v súlade s účelom nadácie
- preverenie dôvodu správnou radou nadácie
- schválenie poskytnutia prostriedkov a výšky poskytnutých prostriedkov správnou radou
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predloženie dokladov preukazujúcich existenciu dôvodu poskytnutia prostriedkov nadácie
Právnické osoby predložia overenú registračnú listinu
Fyzické osoby /alebo ich zákonný zástupca/ predložia platný občiansky preukaz.
Čl. XIV
Činnosť nadácie

(1) Činnosť nadácie, sledujúc účel stanovený v čl. III nadačnej listiny, bude spočívať najmä:
A/ v zabezpečovaní a zhromažďovaní finančných prostriedkov na účte nadácie, vrátane propagácie
činnosti nadácie
B/ vo vyhľadávaní a vytipovávaní oblastí v súlade s účelom nadácie
C/ v prispievaní finančnými ako aj nefinančnými prostriedkami do oblastí vytipovaných v súlade
s účelom nadácie.
Čl. XV
Zrušenie nadácie
(1) Nadácia sa zrušuje:
A/ rozhodnutím správnej rady
B/ rozhodnutím súdu o zrušení nadácie
C/ vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
D/ rozhodnutím zakladateľa, ak je správna rada nefunkčná najmenej jeden rok.
Čl. XVI
Zánik nadácie a spôsob majetkového vyrovnania
(1) Nadácia zaniká dňom výmazu z registra nadácií.
(2) V prípade zrušenia nadácie s likvidáciou sa likvidačný zostatok prevedie na nadáciu v SR, ktorá je
registrovaná podľa zákona a ktorá sa svojím účelovým zameraním najviac približuje účelovému
zameraniu zrušovanej nadácie.
Čl. XVII
(1) Ustanovenia nadačnej listiny sa môžu meniť písomným rozhodnutím správnej rady nadácie.
(2) Výročná správa nadácie sa zverejňuje každoročne v novinách s celoslovenskou pôsobnosťou.
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