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Nadácia Televízie Markíza bola založená dňa S. júna 2007, do Registra nadácií bola zapísaná S. júna 2007.
Jedinou zakladateľkou nadácie je spoločnosť Markíza-Slovakia, spol. s r. o.
Hodnota nadačného imania je 6,638 eur.

1. Poslanie nadácie
- 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,
- rozvoj a podpora medzinárodných stykov s organizáciami 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.

II. Orgány Nadácie Televízie Markíza
Správca nadácie: Ivana Michalíková
Členovia správnej rady :
Marianna Trnavská - predseda správnej rady
Michal Borec - člen správnej rady
Lucia Tandlich - člen správnej rady
Henrich Krejča - člen správnej rady
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Dana Šinková - člen správnej rady

Revízor nadácie: Jana Byrtusová

III. Prehľad o darcoch, hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu
presahuje 331 eur
Výška daru v EUR

Názov

Nadácia Pontis

97 000,00

Anonymný darca - VZ

11057,28

Markíza - Slovakia s.r.o.

10 000,00

Anonymný darca - VZ

8188,80

Anonymný darca - VZ

7 735,68

Aquapark Poprad

5 000,00

Markíza - Slovakia s.r.o.

3 134,00

Anonymný darca - VZ

1912,32

ELCOP Bratislava

1100,00

Anonymný darca - VZ

1000,00

Anonymný darca - VZ

1000,00

Markíza - Slovakia s.r.o.

1000,00

Anonymný darca - VZ

1000,00

Anonymný darca

690,00

Anonymný darca - VZ

500,00

Anonymný darca - VZ

500,00

Anonymný darca - VZ

500,00

Anonymný darca - VZ

500,00

Markíza - Slovakia s.r.o.

400,00

Anonymný darca

355,00

IV. Prehľad poskytnutých darov:
Prehľad o fyzických osobách a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky na verejnoprospešný
účel, na ktorý bola nadácia založená spolu s účelom použitia finančných prostriedkov.
Právnické a fyzické osoby finančné príspevky - 2%

Názov organizácie

Výška daru
v EUR

Účel využitia

Za účelom finančnej pomoci na činnosť organizácie
Kolobeh života, o.z

10 OOO

zameranej na organizáciu táborových pobytov pre deti
a rodiny s deťmi (,,smútkové poradenstvo")
Za účelom finančnej pomoci na činnosti organizácie

Divadlo Štúdio, príspevková organizácia

500

zamerané na prácu s mládežou a deťmi v oblasti tanečných
predstavení

WellGiving, o.z.

100

Za účelom pomoci rodine p. Lucie Mizerovej a jej
zdravotne znevýhodnenej dcéry, ktorých príbeh bol
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zverejnený na portáli dakujeme.sk
Za účelom pomoci rodine p.Andrey Dazdarevič a jej
WellGiving, o.z.

440

zdravotne znevýhodneného syna, ktorých príbeh bol
zverejnený na portáli dakujeme.sk

laťková Miriam

1028

Za účelom finančnej pomoci pre rodinu v nepriaznivej
finančnej situácii
Zamestnanecký grantový program - nákup pomôcok pre

Trubačová Zuzana

1 OOO

Hrnčiarsku dielňu ZUŠ v Pezinku na podporu zachovania a
rozvoja tradície hrčiarstva a keramikárstva v regióne
Zamestnanecký grantový program - vybudovanie

Trubačová Zuzana

1 OOO

ekozáhrady s kompostoviskom, altánku a prírodnej
kuchynky v areáli ZŠ Fándlyho v Pezinku
Zamestnanecký grantový program - umožniť socializáciu
deťom, ktoré prekonali liečbu leukémie a nemôžu

Polák Martin

1 OOO

navštevovať zariadenia pre zdravé deti, v rámci pomoci
takisto nakúpiť pomôcky na hranie a organizovanie voľnočasových aktivít
Zamestnanecký grantový program - zabezpečenie
muzikoterapie pre deti so zdravotným znevýhodnením,

Byrtusová Jana

1 OOO

socializovanie deti s viacnásobným postihnutím a pomocou
hudby podporiť ich psychomotorický, kognitívny a
emocionálny rozvoj
Zamestnanecký grantový program - nákup nových postelí

Polgárová Katarína

1 OOO

a matracov pre deti v MŠ v Studenci, zlepšenie prostredia
na spánok pre deti MŠ

Pilišová Eva

1 OOO

Jánošová Knapová Henrieta

1 OOO

Zamestnanecký grantový program - vybudovanie
športovo-relaxačnej zóny v areáli ZŠ Sokolíkova v Bratislave
Zamestnanecký grantový program - zorganizovanie
prednášok etnologičky a módneho návrhára na tému
Prelet časom pre deti výtvarného oboru ZUŠ v Stupave
Zamestnanecký grantový program - podpora športového

Chvostálová Katarína

1000

krúžku pre deti s Downovým syndrómom ŠZŠ Karpatská v
Bratislave
Zamestnanecký grantový program - zabezpečenie
výročného stretnutia rodičov a detí s rázštepom

Sulíková Ivana

1 OOO

pery/podnebia, sprostredkovanie prednášok a workshopov
za účasti odborníkov a lekárov, ktorí sa touto témou
zaoberajú
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Právnické osoby - finančné príspevky verejná zbierka

Názov organizácie

Výška daru
v EUR

Účel využitia

Za účelom podpory organizácie - na organizáciu letného
štvorlístok deťom o.z.

954

tábora pre deti - v zmysle povolenej verejnej zbierky

2016/2017
Za účelom podpory organizácie - na organizáciu letného
štvorlístok deťom o.z.

14 046

tábora pre deti - v zmysle povolenej verejnej zbierky

2017/2018
Poskytnutie finančnéh~ daru za účelom podpory činnosti
Nadácia detského kardiocentra

1100

organizácie - v zmysle povolenej verejnej zbierky

2017/2018

Fyzické osoby - finančné príspevky verejná zbierka

Názov organizácie

Výška daru
v EUR

Účel využitia

Poskytnutie finančného daru za účelom podpory rodiny v
Wohlandová Eva

1332

ťažkej životnej situácii - v zmysle povolenej verejnej zbierky

2017/2018
Poskytnutie finančného daru za účelom podpory rodiny v
Dlubač Slavomír

331

ťažkej životnej situácii - v zmysle povolenej verejnej zbierky

2017/2018
Poskytnutie finančného daru za účelom podpory rodiny v
Olšiak František

851

ťažkej životnej situácii - v zmysle povolenej verejnej zbierky

2017/2018
Poskytnutie finančného daru za účelom podpory rodiny v
Gardošová Viera

407

ťažkej životnej situácii - v zmysle povolenej verejnej zbierky

2017/2018
Poskytnutie finančného daru za účelom podpory rodiny v
Wohlandová Eva

3 OOO

ťažkej životnej situácii - v zmysle povolenej verejnej zbierky

2017/2018
Poskytnutie finančného daru za účelom podpory rodiny v
Dlubač Slavomír

3 OOO

ťažkej životnej situácii - v zmysle povolenej verejnej zbierky

2017/2018
Olšiak František

3 OOO

Poskytnutie finančného daru za účelom podpory rodiny v
ťažkej životnej situácii - v zmysle povolenej verejnej zbierky
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2017/2018
Poskytnutie finančného daru za účelom podpory rodiny v
Gardošová Viera

3 OOO

ťažkej životnej situácii - v zmysle povolenej verejnej zbierky
2017/2018
Poskytnutie finančného daru za účelom podpory rodiny v

Živojinov Partik

500

ťažkej životnej situácii - v zmysle povolenej verejnej zbierky
2017 /2018

Právnické osoby - finančné príspevky

Názov organizácie

Výška daru
v EUR

Účel využitia

Za účelom poskytnutia finančnej pomoci pre projekty
FNSP Prešov

S OOO

Oddelenia pediatrie FNsP J.A. Reimana v Prešove v rámci
projektu "Hýbsa Slovensko".
Za účelom poskytnutia finančnej pomoci pre projekty

FNSP Žilina

S OOO

Pediatrického oddelenia vo Fakultnej nemocnici s
poliklinikou Žilina v rámci projektu "Hýbsa Slovensko".
Za účelom poskytnutia finančnej pomoci pre projekty
Pediatrického oddelenia a JIS Nemocnici Poprad a.s. v

Nemocnica Poprad

S OOO

Nemocnica Zvolen

S OOO

NÚCCH Bratislava

S OOO

rámci projektu "Hýbsa Slovensko".
Za účelom poskytnutia finančnej pomoci pre projekty v
Nemocnici vo Zvolene v rámci projektu "Hýbsa Slovensko".
Za účelom poskytnutia finančnej pomoci pre projekty v
Národnom ústave detských chorôb v Bratislave v rámci
projektu "Hýbsa Slovensko".
Za účelom poskytovania sociálnej pomoci deťom, ochrany

OZ Papučky

1 OOO

a podpory zdravia detí, podpory vzdelávania a ochrany
ľudských práv detí v rámci v rámci programu "Tvoja tvár
znie povedome IV"
Za účelom poskytovania sociálnej pomoci deťom, ochrany

Svetielko pomoci,n.o

1 OOO

a podpory zdravia detí, podpory vzdelávania a ochrany
ľudských práv detí v rámci v rámci programu "Tvoja tvár
znie povedome IV"
Za účelom poskytovania sociálnej pomoci deťom, ochrany

OZ Zóny bez pesticídov

1 OOO

a podpory zdravia detí, podpory vzdelávania a ochrany
ľudských práv detí v rámci v rámci programu "Tvoja tvár
znie povedome IV"

Kolobeh života

1 OOO

Za účelom poskytovania sociálnej pomoci deťom, ochrany
a podpory zdravia detí, podpory vzdelávania a ochrany
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ľudských práv detí v rámci v rámci programu "Tvoja tvár
zn ie povedome IV"
Za účelom poskytovania sociálnej pomoci deťo m, ochrany

MY MAMY o.z.

1 OOO

a podpory zdravia detí, podpory vzdelávania a ochrany
ľudských práv detí v rámci v rámci programu "Tvoja tvár
znie povedome IV"
Za účelom poskytovania sociálnej pomoci deťom, ochrany

LESAN n.o.

1 OOO

a podpory zdravia detí, podpory vzdelávania a ochrany
ľudských práv detí v rámci v rámci programu "Tvoja tvár
znie povedome IV"
Za účelom poskytovania sociálnej pomoci deťom, ochrany

Detské centrum Slovensko, n.o.

1 OOO

a podpory zdravia detí, podpory vzdelávania a ochrany
ľudských práv detí v rámci v rámci programu "Tvoja tvár
znie povedome IV"
Za účelom poskytovania sociálnej pomoci deťom, ochrany

Záhorácky anjel, o.z.

1 OOO

a podpory zdravia detí, podpory vzdelávania a ochrany
ľudských práv detí v rámci v rámci programu "Tvoja tvár
znie povedome IV"
Za účelom poskytovania sociálnej pomoci deťom, ochrany

OZ Siedma bodka

3 OOO

a podpory zdravia detí, podpory vzdelávania a ochrany
ľudských práv detí v rámci v rámci programu "Tvoja tvár
znie povedome IV"
Za účelom poskytovania sociálnej pomoci deťom, ochrany

Združenie rómskych detí a mládeže

1000

a podpory zdravia detí, podpory vzdelávania a ochrany
ľudských práv detí v rámci v rámci programu "Tvoja tvár
znie povedome IV"

Vecné nepeňažné dary

Organizácia/meno, priezvisko

Výška daru
v EUR

Obec Kostolište

124

Domov sociálnych služieb Bratislava

165

Materská škola Borinka

83

ZŠ Jakubov

206

Popis

3 ks stolové počítače za účelom materiálnej pomoci pre
zvyšovanie počítačovej zručnosti detí.
4 ks stolové počítače za účelom materiálnej pomoci pre
zvyšovanie počítačovej zručnosti detí.
2 ks stolové počítače za účelom materiálnej pomoci pre
zvyšovanie počítačovej zručnosti detí.
S ks stolové počítače za účelom materiálnej pomoci pre
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zvy šovanie počítačo vej zručnosti detí.

ZŠ a MŠ Vysoká pri Morave

206

5 ks stolové počítače za účelom materiálnej pomoci pre
zvy šo vanie počítačo vej zručnosti detí.

Fyzické osoby - finančné príspevky

Meno a priezvisko

Výška daru

v EUR

Targošová Katarína

1 OOO

Tekeľová Katarína

1 OOO

Účel použitia

Zamestnanecký grantový program - zakúpenie a osadenia
nových hracích prvkov v MŠ v Hradišti
Zamestnanecký grantový program - podpora
bedmintonového klubu KBC v Martine, organizácia
detského bedmintonového turnaja
Zamestnanecký grantový program - vybudovanie

Perssényiová Katarína

1 OOO

cyklistickej dráhy a dopravného ihriska na školskom dvore
MŠ Malinovského v Krupine
Za účelom finančnej podpory pre syna na úhradu nákladov

Radoslav Janitor

2 OOO

spojených so zdravotnou starostlivosťou - v rámci projektu
"Od začiatku v dobrých rukách".
Za účelom finančnej podpory pre syna na úhradu nákladov

Tothová Zuzana

2 500

spojených so zdravotnou starostlivosťou - v rámci projektu
"Od začiatku v dobrých rukách".
Za účelom finančnej podpory pre syna na úhradu nákladov

Murínová Anna

2 500

spojených so zdravotnou starostlivosťou - v rámci projektu
"Od začiatku v dobrých rukách".
Za účelom finančnej podpory pre synov na úhradu

Kalászová Kristína

2 200

nákladov spojených so zdravotnou starostlivosťou - v rámci
projektu "Od začiatku v dobrých rukách".
Za účelom finančnej podpory pre syna na úhradu nákladov

Dubovská Dana

2 500

spojených so zdravotnou starostlivosťou - v rámci projektu
"Od začiatku v dobrých rukách".
Za účelom finančnej podpory pre dcéru na úhradu

Tisoňová Veronika

2 OOO

nákladov spojených so zdravotnou starostlivosťou - v rámci
projektu "Od začiatku v dobrých rukách".
Za účelom finančnej podpory pre dcéru na úhradu

Kižnanská Adriana

2 OOO

nákladov spojených so zdravotnou starostlivosťou - v rámci
projektu "Od začiatku v dobrých rukách".
Za účelom finančnej podpory pre syna na úhradu nákladov

Valenčíková Veronika

2 500

spojených so zdravotnou starostlivosťou - v rámci projektu
"Od začiatku v dobrých rukách".
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Za účelom finančnej podpory pre syna na úhradu nákladov
Huňady Mária

2000

spojených so zdravotnou starostlivosťou - v rámci projektu
"Od začiatku v dobrých rukách".
Za účelom finančnej podpory pre dcéru na úhradu

Meszárošová Andrea

2 OOO

nákladov spojených so zdravotnou starostlivosťou - v rámci
projektu "Od začiatku v dobrých rukách".
Za účelom finančnej podpory pre dcéru na úhradu

Okkelová Lucia

2 500

nákladov spojených so zdravotnou starostlivosťou - v rámci
projektu "Od začiatku v dobrých rukách".
Za účelom finančnej podpory pre syna na úhradu nákladov

Harceková Veronika

2 500

spojených so zdravotnou starostlivosťou - v rámci projektu
"Od začiatku v dobrých rukách".
Za účelom finančnej podpory pre dcéru na úhradu

Valachová Beáta

2000

nákladov spojených so zdravotnou starostlivosťou - v rámci
projektu "Od začiatku v dobrých rukách".
Za účelom finančnej podpory pre dcéru na úhradu

Michaličková Mária

2 500

nákladov spojených so zdravotnou starostlivosťou - v rámci
projektu "Od začiatku v dobrých rukách".
Za účelom finančnej podpory pre dcéru na úhradu

Juračková Nikola

2 OOO

nákladov spojených so zdravotnou starostlivosťou - v rámci
projektu "Od začiatku v dobrých rukách".
Za účelom finančnej podpory pre syna na úhradu nákladov

Porubcová Ľubica

2 OOO

spojených so zdravotnou starostlivosťou - v rámci projektu
"Od začiatku v dobrých rukách".
Za účelom finančnej podpory pre dcéru na úhradu

Kuzmová Andrea

2 OOO

nákladov spojených so zdravotnou starostlivosťou - v rámci
projektu "Od začiatku v dobrých rukách".
Za účelom finančnej podpory pre syna na úhradu nákladov

Duláková Lenka

2 500

spojených so zdravotnou starostlivosťou - v rámci projektu
"Od začiatku v dobrých rukách".
Za účelom finančnej podpory pre syna na úhradu nákladov

Károlyi Eszter

2 OOO

spojených so zdravotnou starostlivosťou - v rámci projektu
"Od začiatku v dobrých rukách".
Za účelom finančnej podpory pre syna na úhradu nákladov

Szabová Simona

2 500

spojených so zdravotnou starostlivosťou - v rámci projektu
"Od začiatku v dobrých rukách".
Za účelom finančnej podpory pre syna na úhradu nákladov

Banská Katarína

2 500

spojených so zdravotnou starostlivosťou - v rámci projektu
"Od začiatku v dobrých rukách".

Lenghard Kristína

3 OOO

Za účelom finančnej podpory pre syna na úhradu nákladov
spojených so zdravotnou starostlivosťou - v rámci projektu
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"Od začiatku v dobrých rukách".
Za účelom finančnej podpory pre syna na úhradu nákladov
Szigeti Lucia

3 OOO

spojených so zdravotnou starostlivosťo u - v rámci projektu
"Od začiatku v dobrých rukách".
Za účelom finančnej podpory pre dcéru na úhradu

Gulová Stanislava

2000

nákladov spojených so zdravotnou staro stlivosťo u - v rámci
projektu "Od začiatku v dobrých rukách".
Za účelom finančnej podpory pre syna na úhradu nákladov

Mravíková Mária

2 500

spojených so zdravotnou starostlivosťo u - v rámci projektu
"Od začiatku v dobrých rukách".
Za účelom finančnej podpory pre syna na úhradu nákladov

Maslíková Elena

2 OOO

spojených so zdravotnou starostlivosťo u - v rámci projektu
"Od začiatku v dobrých rukách".
Za účelom finančnej podpory pre syna na úhradu nákladov

Czo dová Viktória

2 500

spojených so zdravotnou starostlivosťo u - v rámci projektu
"Od začiatku v dobrých rukách".
Za účelom finančnej podpory pre dcéru na úhradu

Ondrejová Alena

2 500

nákladov spojených so zdravotnou staro stlivosťo u - v rámci
projektu "Od začiatku v dobrých rukách".
Za účelom finančnej podpory pre dcéru na úhradu

Angelovičo vá Soňa

2 500

nákladov spojených so zdravotnou starostlivosťo u - v rámci
projektu "Od začiatku v dobrých rukách".
Za účelom finančnej podpory pre syna na úhradu nákladov

Šuhajdová Andrea

2 500

spojených so zdravotnou starostlivosťo u - v rámci projektu
"Od začiatku v dobrých rukách".
Za účelom finančnej podpory pre dcéru na úhradu

Gabrišová Jana

2 500

nákladov spojených so zdravotnou staro stlivosťo u - v rámci
projektu "Od začiatku v dobrých rukách".
Za účelom finančnej podpory pre syna na úhradu nákladov

Pažitková Katarína

3 OOO

spojených so zdravotnou staro stlivosťo u - v rámci projektu
"Od začiatku v dobrých rukách".
Za účelom finančnej podpory pre dcéru na úhradu

Tarčáková Anna

2 500

nákladov spojených so zdravotnou starostlivosťo u - v rámci
projektu "Od začiatku v dobrých rukách".
Za účelom finančnej podpory pre dcéru na úhradu

Veselská Aneta

3 OOO

nákladov spojených so zdravotnou staro stlivosťo u - v rámci
projektu "Od začiatku v dobrých rukách".
Za účelom finančnej pomoci na úhradu časti nákladov

Legárd Kaplocká Andrea

2 OOO

spojených so zakúpením špeciálne upraveného automobilu
v rámci projektu "Od začiatku v dobrých rukách".
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Za účelom finančnej podpory pre dcéru na úhradu
Mišechová Ingrid

2 300

nákladov spojených so zdravotnou starostlivosťou - v rámci
projektu "Od začiatku v dobrých rukách".
Za účelom finančnej podpory pre syna na úhradu nákladov

Fehér Katarína

2 700

spojených so zdravotnou starostlivosťou - v rámci projektu
"Od začiatku v dobrých rukách".
Za účelom finančnej podpory pre syna na úhradu nákladov

Podolan Jaceková Andrea

2100

spojených so zdravotnou starostlivosťou - v rámci projektu
"Od začiatku v dobrých rukách".
Za účelom finančnej podpory pre syna na úhradu nákladov

švecová Katarína

2 500

spojených so zdravotnou starostlivosťou - v rámci projektu
"Od začiatku v dobrých rukách".
Za účelom finančnej podpory pre dcéru a syna na úhradu

Koščáková Šoltýsová Lucia

2 700

nákladov spojených so zdravotnou starostlivosťou - v rámci
projektu "Od začiatku v dobrých rukách".
Za účelom finančnej podpory pre syna na úhradu nákladov

Budinská Miroslava

2 OOO

spojených so zdravotnou starostlivosťou - v rámci projektu
"Od začiatku v dobrých rukách".

Angyal Ladislav

2 847

Za účelom úhrady nákladov na bývanie a štipendia v rámci
zriadeného Nadačného fondu
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V.

Prehľad

činností

vykonávaných

v

hodnotenom

období

s

uvedením

vzťahu

k

verejnoprospešnému účelu nadácie
Nadácia Televízie Markíza patrí medzi neziskové organizácie, ktoré sa od svojho vzniku snažia vyvíjať dobročinné
aktivity v prospech iných, najmä detí. Zameriava sa na pomoc deťom a mládeži zo sociálne slabého prostredia, so
zdravotným znevýhodnením, podporuje vzdelávanie a rozvoj talentov detí a mládeže, pomáha zneužívaným a
zanedbávaným deťom, pomáha rodinám s deťmi v ťažkej životnej situácii. Filantropické a charitatívne aktivity sa
uskutočňujú prostredníctvom dlhodobých partnerstiev s mimovládnymi organizáciami na Slovensku ale aj
podporou individuálnych príbehov rodín s deťmi a detí.
Poslaním Nadácie Televízie Markíza je predovšetkým podporovať deti v rôznych oblastiach a zároveň im pomáhať
prechádzať zložitými životnými situáciami. Žiadne dieťa si nezaslúži trpieť a Nadácia Televízie Markíza neustále
pracuje na realizácii projektov, vďaka ktorým sa môže zmeniť kvalita života detí či môžu prispieť k ich krajšiemu
detstvu. Nadácia Televízie Markíza sa usiluje o nadväzovanie dlhodobých partnerských pracovných vzťahov s
renomovanými mimovládnymi organizáciami na jednej strane a komerčným sektorom na strane druhej. Vďaka
nim spoločne vyvíjajú kroky vedúce k napÍňaniu programových priorít a poslania.
Počas roka 2018 realizovala Nadácia Televízie Markíza projekty a podujatia, vďaka ktorým sa podarilo pomôcť a
zlepšiť kvalitu života mnohým deťom a napÍňala tak svoje programové zameranie. Nadácia zastáva filozofiu, že
investícia do vzdelania a potenciálu detí je investíciou trvalou a návratnou.
Medzi hlavné projekty a činnosti roku 2018 patrí najmä:

1)

HÝBSA Slovensko

Nadácia Televízie Markíza bola súčasťou aj 2. ročníka obľúbeného športového projektu pre celú rodinu. Cieľom
projektu HÝBSA Slovensko je prístupnou, hravou a najmä zábavnou formou ukázať, že zdravý životný štýl nie je
niečo, čo by človeka v živote obmedzovalo, ale naopak, čo môže priniesť množstvo príjemných chvíľ. Spôsob
života a trávenia voľného času sa v posledných desaťročiach výrazne zmenil. Nové technológie v mnohom
zjednodušili a zlepšili naše životy, ale zároveň, najmä deti, odtiahli od pohybových aktivít, ktoré boli pre
generáciu ich rodičov a starých rodičov samozrejmosťou.
Vďaka projektu sme tento rok podporili S nemocníc v mestách, v ktorých sa uskutočnili Hýbsa Days - Bratislava,
Prešov, Zvolen, Žilina a Poprad, pričom prostriedky nemocnice použili na zlepšenie podmienok na liečbu detských
pacientov.

2)

Od začiatku v dobrých rukách

Nadácia Televízie Markíza nadviazala spoluprácu so spoločnosťou LIDL Slovenská republika v projekte „Od
· začiatku v dobrých rukách", v rámci ktorého sme počas roka 2018 finančne podporili viac ako 40 rodín s deťmi vo
veku do troch rokoch so zdravotným znevýhodnením, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii.
Darované prostriedky smerovali na podporu zdravia detí, zlepšenie životných podmienok či zlepšenie podmienok
na liečbu.
3)

Spolupráca s darcovským portálom Dakujeme.sk/WellGiving, o. z.

Pomáhame naďalej sociálne znevýhodneným rodinám zverejňovať príbehy rodín a detí, ktorých život nie je
celkom obyčajný a už vôbec nie jednoduchý. Počas roka 2018 sme podporili dva príbehy detí a rodín.
Na www.dakujeme.sk sme predstavili dva príbehy sociálne znevýhodnených rodín a detí. Všetky majú jedno
spoločné - vzájomnú lásku, súdržnosť, trpezlivosť a odhodlanie bojovať s osudom pre dobro svojej rodiny, pre
šťastie detí.
Na tejto stránke môžu ľudia/ darcovia finančne prispieť a pomôcť rodinám a deťom v ťažkej situácii.
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3.) Podpora letných táborov

Nadácia Televízie Markíza v roku 2018 podporila dva tábory. Letný tábor organizácie štvorlístok deťom, o.z., pre
deti zo sociálne slabších rodín. A taktiež sme podporili tábor organizácie Kolobeh života, zameraný na deti
a rodiny, ktoré prišli o blízkeho človeka a vďaka táborovým stretnutiam sa deti prostredníctvom špeciálneho
programu a smútkového poradenstva učia spracovať svoj smútok.
4)

Spolupráce

Nadácia Markíza bola súčasťou niekoľkých menších akcií či podujatí, z ktorých výťažok smeroval do našej nadácie.
Vďaka tomu sme ďalej mohli podporiť iné organizácie, rodiny alebo urobiť radosť deťom.
S)

Televízne spolupráce

Nadácia Markíza bola súčasťou niekoľkých televíznych programov Televízie Markíza. V prvom polroku to bola
obľúbená Superstar, v rámci ktorej sme vyhlásili verejnú zbierku pre Ladislava Angyala, chlapca v nepriaznivej
životnej situácii. Ľudia z celého Slovenska sa spojili pre dobrú vec a chlapcovi poslali celkom 38.484,82 €.
V rámci ďalšieho televízneho projektu Tvoja tvár znie povedome sme prerozdelili medzi 10 organizácií z tretieho
sektora celkom 12 tis. € na podporu ich činnosti a práce spojenej s deťmi.
6)

Založenie Nadačného fondu Ladislava Angyala

Ako je vyššie spomenuté, vďaka verejnej zbierke sa pre Lacka Angyala vyzbierala suma 38.484,82 €. Správna rada
Nadácie Markíza rozhodla v záujme Lacka o založenie Nadačného fondu, na ktorý boli presunuté všetky uvedené
financie. Z toho fondu realizujeme pravidelné mesačné úhrady na bývanie a štipendium pre Lacka, prípadne
mimoriadne náklady. Po maturite v roku 2019 budú zvyšné peniaze použité na kúpu vlastného bytu.
7)

Finančná podpora organizácií z tretieho sektora

Počas roka sme finančne podporili viacero organizácií z tretieho sektora a pomohli sme im realizovať ich činnosť,
projekty a aktivity smerované predovšetkým na deti. Organizácie sme vyhľadali priamo my, resp. sme boli
oslovení z ich strany alebo upozornení na ich výnimočnú činnosť. Počas roka 2018 sme podporili viac ako 20
organizácií.
7 .) Zamestnanecký grantový program
V roku 2018 sme vyhlásili už tretí ročník Zamestnaneckého grantového programu pre zamestnancov a externých
pracovníkov spoločnosti Markíza - Slovakia, s. r. o. Sumou 12.000 € sme podporili celkom 12 projektov
zamestnancov, ktoré boli realizované do konca roka 2018.
8.) Deň s Nadáciou Markíza

Do jubilejného S. ročníka Dňa s Nadáciou Markíza sme symbolicky zapojili 3 mestá cez organizácie
Deťom s rakovinou, n.o. - pri Národnom ústave detských chorôb - na Klinike detskej hematológie
a onkológie v Bratislave, Svetielko nádeje, o.z. - pri DFNsP, Banská Bystrica - Klinika pediatrickej
onkológie a hematológie SZU a Svetielko pomoci, n.o. - pri DFN Košice - Oddelenie detskej onkológie
a hematológie. Našim cieľom je zlepšenie podmienok liečby malých onkologických pacientov.
9.) Finančná podpora - individuálne pomoci
Počas roka sme finančne podporili niekoľko rodiny s deťmi, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii - či už
z dôvodu zlej finančnej situácie rodiny alebo nepriaznivého zdravotného stavu s cieľom zlepšiť životné podmienky
detí a rodín.
10.) Nepeňažný dar - individuálne pomoci
Počas roka sme nepeňažným darom v podobe 19 kusov stolových počítačov s príslušenstvom podporili niekoľko
materských škôl, základnú školu či denný stacionár.
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Vl. Prehľad o nadačných fondoch

Nadácia Televízie Markíza nemá zriadené nadačné fondy.

VII. Celkové náklady v členení na náklady podľa jednotlivých druhov činností nadácie
a osobitne výšku nákladov na správu nadácie vrátane rozhodnutia správnej rady
POSKYTNUTÉ DARY:
Iným právnickým osobám

37 000,00

Fyzickým osobám

100 000,11

Z podielu zaplatenej dane

21067,67

Z verejnej zbierky

34 367,32
192 435,10

OSTATNÉ NÁKLADY:
Ostatné služby

1675,65

Ostatné dane a poplatky

20,00

Iné ostatné náklady

40,00

Dary

783,75

Tvorba fondu /verejná
zbierka/

80 631,31
83150,71

CELKOVÉ VÝDAVKY SPOLU

275 585,81

VIII. Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu

Príspevky Nadácie v roku 2018 boli v celk. výške
z toho:

240434,99
fyzické osoby
právnické osoby
2% daň z príjmov
verejná zbierka

2 419,00
136 367,63
21057,05
80 591,31

Výkaz ziskov a strát - výnosy Nadácie

275 256,17

Zdroj príjmu Nadácie Televízie Markíza v roku 2018 tvorili dary a príspevky uvedené vyššie vo výške 240 434,99
eur a prijaté nepeňažné dary vo výške 453,75 eur.

IX. Návrh rozpočtu Nadácie Televízie Markíza na rok 2018 schválený Správnou radou

Rozpočet Nadácie Televízie Markíza na rok 2018, odsúhlasený Správnou radou dňa 6.2.2018

Rozpočet Nadácie Televízie Markíza na rok 2018
Predpokladané zdroje na rok 2018
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0€

Asignácia 2% dane prijatej v roku 2018

Finančné dary zakladateľa (výťažok
80 OOO€

z predaja produktov cez e-shop či
prostredníctvom stánkového predaja,

Zdroje+ predpokladané príjmy

priamy finančný vklad)
Finančné dary fyzických či právnických
80 OOO€

160.000 €

osôb a z verejnej zbierky

Celkové zdroje v roku 2018

Plán činnosti nadácie na rok 2018

80.000 €

0€

60.000 €

Podpora organizácií

Podpora z 2% (organizácie, fyzické
osoby)
Podpora projektov v súlade
s programovým zameraním Nadácie
a z verejnej zbierky

60€

Notárske poplatky

60€

Registrácia do zoznamu prijímateľov 2%

Plánované výdavky
300€

40€

1000€

120€

141580 €

Plánovaný zostatok za rok 2018 (príjmy - výdavky)

Audit nadácie

Kolky

Administratívne náklady - grantové
programy a iné

Účtovníctvo nadácie

Celkové plánované výdavky na rok 2018

18 420 €
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X. Ostatné informácie
V roku 2018 správca Nadácie Televízia Markíza ani členovia iného orgánu nepoberali odmeny za výkon
funkcie.
Účtovná jednotka vzhľadom na charakter svojej činnosti nemá žiadne náklady na výskum a vývoj, nemá
žiadne organizačné zložky v zahraničí.
Účtovná jednotka nie je vystavená žiadnym významným rizikám a neistotám vo svojej činnosti.
Činnosť účtovnej jednotky má pozitívny vplyv na životné prostredie, nie je významným
zamestnávateľom, jej vplyv na zamestnanosť nie je žiadny.
Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne udalosti
osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť vo výročnej správe.
Správna rada nadácie neurčila žiadne ďalšie údaje, ktoré by mali byť vo výročnej správe uvedené.

Kontaktné údaje:
Nadácia Televízie Markíza, Bratislavská 1/A, 843 56 Bratislava
Ivana Michalíková, správkyňa Nadácie Televízie Markíza, tel. č.: T (+421) 2 68274221, e-mail:
michalikova.ivana@markiza.sk;www.nadacia.markiza.sk

Strana 17 z 17

EV

Building a better
working world
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Správa nezávislého audítora

Správnej rade Nadácie Televízie Markíza:
Správa z auditu účtovnej závierky
Názor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Nadácia Televízie Markíza (,,Nadácia"), ktorá obsahuje súvahu
k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré
obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.
Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie
Nadácie k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu
- podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o účtovníctve").
Základ pre názor
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (lnternational Standards on
Auditing, ,,ISAs"). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť
audítora za audit účtovnej závierky. Od Nadácie sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015
o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu
audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto
ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú
dostatočný a vhodný základ pre náš názor.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý
a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na
zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu
alebo chyby.
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Nadácie
nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého
pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v
činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Nadáciu zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by
nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane
názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný
podľa ISAs vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v
dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať,
že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na
základe tejto účtovnej závierky.

Spoločnosť zo skupiny Ernst & Young Global Limited
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., IČO: 35 840 463. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 27004/B a v zozname audítorov
vedenom Slovenskou komorou audítorov pod č. 257.
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V rámci auditu uskutočneného podľa ISAs, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok
a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:
•

•

•
•

•

Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už
v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce
na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie
základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je
vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie,
úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť
audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na
efektívnosť interných kontrol Nadácie.
Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad
nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver
o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli
významne spochybniť schopnosť Nadácie nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme
k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na
súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné,
modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu
vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že
Nadácia prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej
uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti
spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenyrru spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu
a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov
internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.
Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov
Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo vyrocnej správe, zostavenej podľa
požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na
iné informácie vo výročnej správe.
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami
uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade
s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej
závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.
Posúdili sme, či výročná správa Nadácie obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon
o účtovníctve.
Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:
- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 sú v súlade s účtovnou závierkou za
daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.
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Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas
auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe,
ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia,
ktoré by sme mali uviesť.

9. mája 2019
Bratislava, Slovenská republika
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Licencia SKAU č. 257

Ing. Tomáš Pŕeček, štatutárny audítor
Licencia UDVA č. 1067

I

UZNUJ_1

1

1

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Úč NUJ

zostavená k

•3

7

III II III II 1111111111111111111

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

1 . 1 · 2 . 2 O 1 8.

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypÍňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á

i

8 č D É F G H í J K l 'M

Daňové identifikačné číslo

·2

o

2 2 4 5 4

o

2 7

T

ú V X

ý

ž

o

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mesiac

o

0

riadna

0

zostavená

□

mimoriadna

□

schválená

SKNACE

SID

š

Účtovná závierka

IČO

3 '7 .. 9 2 5 2 7

«.ora:»

(vyznačí sa x)

8 8. 9 9. O

Rok

od

o

do

1 2

2

od

o

1

2

do

1 2

2

1

2 O

r si

o
o
o.

1 7

Za obdobie

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie

1 7

Priložené súčasti účtovnej závierky

0

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

0

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

0

Poznámky (Úč NUJ 3-01)
(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

NADÁ,C IA

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica

Číslo
0

B RA T

1 / A

PSČ

Obec

8 4 3 5 6

BRAT

.SLAVA

Číslo telefónu

Čisto faxu

01

/

f,

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

1 1

o

3

ro

1, g·

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Schválená dňa:

. 2 O
Záznamy daňového úradu

L

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
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Súvaha (Úč NUJ 1-01)

1

č.r.

Strana aktív

a
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
1.

b
r. 002 + r. 009 + r. 021

001

r. 003 až r. 008

002

Dlhodobý nehmotný majetok

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti
012-(072+091AÚ)

003

Softvér

013 - (073+091AÚ)

004

Oceniteľné práva

014 - (074 + 091AÚ)

005

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 +
091 AÚ)

006

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

007

(041-093)

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051095AÚ)
2. Dlhodobý hmotný majetok

3.

Netto

Netto

1

2

3

4

615,00

615,00

0,00

0,00

615,00

615,00

0,00

0,00

0,00

0,00

008

(031)

010

X

011

X

(032)
021 - (081 + 092AÚ)

012

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
022 - (082 + 092AÚ)

013

Dopravné prostriedky

014

023 - (083 + 092AÚ)

Pestovateľské celky trvalých porastov

025 - (085 + 092AÚ)

015

Základné stádo a ťažné zvieratá

026 - (086 + 092AÚ)

016

Drobný dlhodobý hmotný majetok

028 - (088 + 092AÚ)

017

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

029 - (089 +092AÚ)

018

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Korekcia

009

Umelecké diela a zbierky
Stavby

Brutto

r. 010 až r. 020

Pozemky

(042 - 094)

615,00

615,00

019

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 095AÚ)

020

Dlhodobý finančný majetok

021

r. 022 až r. 028

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach
022
v ovládanej osobe
(061- 096 AÚ)
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach
023
s podstatným vplyvom
(062 - 096 AÚ)
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

(065 - 096 AÚ)

024

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096
025
AÚ
Ostatný dlhodobý finančný majetok

(069 - 096 AÚ)

026

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)

027

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096
AÚ)

028
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Súvaha (Úč NUJ 1-01)

1

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Strana aktív

č.r.

b

a
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1.

Zásoby

r. 031 až r. 036

Materiál

(112+ 119)-191

029

Výrobky

(123 - 194)

033

(124 - 195)

034

(132 + 139)-196

035

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AU - 391

AÚ)
2. Dlhodobé pohľadávky

r. 038 až r. 041

Ostatné pohľadávky

(315 AÚ - 391AÚ)

039

Pohľadávky voči účastníkom združení

(358AÚ - 391AÚ)

040

3. Krátkodobé pohľadávky

r. 043 až r. 050

2

3

4

95410,37

95410,37

042
043

Ostatné pohľadávky

044

330,00

330,00

9700,00

9700,00

2920,32

9700,00

9700,00

2920,32

85710,37

85716,49

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336)

045

X

Daňové pohľadávky

046

X

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
047
rozpočtom územnej samosprávy
(346+ 348)

X

Pohľadávky voči účastníkom združení
Spojovací účet pri združení
Iné pohľadávky

(341 až 345)

(358 AÚ - 391AÚ)
(396 - 391AÚ)

(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ)- 391AÚ

4. Finančné účty
Pokladnica
Bankové účty

048
049
050

r. 052 až r. 056

051

85710,37

(211 + 213)

052

503,64

X

503,64

558,19

(221 AÚ + 261)

053

85206,73

X

85206,73

85158,30

95410,37

88966,81

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) 054
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257)291AÚ

055

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)

056

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
1. Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období
MAJETOK SPOLU

88966,81

041

Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
(315 AÚ - 391 AÚ)

1

037
038

( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) -

Netto

036

Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ

Iné pohľadávky
391AÚ

Netto

031
032

Zvieratá

Korekcia

030

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)(192+193)

Tovar

Brutto

r. 058 a r. 059

057

(381)

058

(385)

059

r. 001 + r. 029 + r. 057

060

X

96025,37

615,00
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Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Strana pasív

č.r.

Bežné účtovné
obdobie

a

b

5

A. VLASTNE ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
1. Imanie a peňažné fondy

Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdohi<>
6

061

59244,00

13309,76

r. 063 až r. 067

062

56993,36

10729,48

Základné imanie
(411)
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
Fond reprodukcie
(413)

063
064
065

6638,00
50355,36

6638,00
4091,48

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)

066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)

067

072

2580,28

2564,19

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.
068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)

073

-329,64

16,09

S.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097

074

360,00

360,00

1. Rezervy

075

360,00

360,00

360,00

360,00

35806,37

75297,05

2. Fondy tvorené zo zisku

r. 069 až r. 071

Rezervný fond

(421)

Fondy tvorené zo zisku

(423)

Ostatné fondy

(427)

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+· -428)

r. 076 až r. 078

068
069
070
071

Rezervy zákonné

(451AÚ)

076

Ostatné rezervy

(459AÚ)

077

Krátkodobé rezervy

(323 + 451AÚ + 459AÚ)

2. Dlhodobé záväzky

r. 080 až r. 086

Záväzky zo sociálneho fondu

(472)

078
079
080

Vydané dlhopisy

(473)

081

Záväzky z nájmu

(474 AÚ)

082

(475)

083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky

(476)

084

Dlhodobé zmenky na úhradu

(478)

085

(373 AÚ + 479 AÚ)

086

Dlhodobé prijaté preddavky

Ostatné dlhodobé záväzky

3. Krátkodobé záväzky

r. 088 až r. 096

Záväzky z obchodného styku

(321 až 326) okrem 323

087
088

Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333)
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
1(336)

089

Daňové záväzky

091

(341 až 345)

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a
rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
(367)
Záväzky voči účastníkom združení
(368)
Spojovací účet pri združení
Ostatné záväzky

(396)

(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)

4. Bankové výpomoci a pôžičky
Dlhodobé bankové úvery
Bežné bankové úvery
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU
1. Výdavky budúcich období
Výnosy budúcich období

r. 098 až r. 100
(461AÚ)
( 231+ 232 + 461AÚ)
(241+ 249)

090

092
093
094
095
096
097
098
099
100

r. 102 a r. 103

101

(383)

102

(384)

103

35806,37

75297,05

104

95410,37

88966,81

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

Číslo
účtu

1

Číslo
riadku

Náklady

b

a

C

501

Spotreba materiálu

01

502

Spotreba energie

02

504

Predaný tovar

03

511

Opravy a udržiavanie

04

512

Cestovné

05

513

Náklady na reprezentáciu

06

518

Ostatné služby

07

521

Mzdové náklady

08

524

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
poistenie

09

525

Ostatné sociálne poistenie

10

527

Zákonné sociálne náklady

11

528

Ostatné sociálne náklady

12

531

Daň z motorových vozidiel

13

532

Daň z nehnuteľností

14

538

Ostatné dane a poplatky

15

541

Zmluvné pokuty a penále

16

542

Ostatné pokuty a penále

17

543

Odpísanie pohľadávky

18

544

Úroky

19

545

Kurzové straty

20

546

Dary

21

547

Osobitné náklady

22

548

Manká a škody

23

549

Iné ostatné náklady

24

551

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a
dlhodobého hmotného majetku

25

552

Zostatková cena predaného dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku

26

553

Predané cenné papiere

27

554

Predaný materiál

28

555

Náklady na krátkodobý finančný majetok

29

556

Tvorba fondov

30

557

Náklady na precenenie cenných papierov

31

558

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

32

Poskytnuté príspevky organizačným
561
zložkám
Poskytnuté príspevky iným účtovným
562
liednotkárn

Činnosť
Hlavná
nezdaňovaná
1

Zdaňovaná
2

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

3

4

814,01
1675,65

1675,65

488,86

20,00

20,00

42,50

783,75

783,75

20578,63
27845,55

40,00

40,00

13,20
615,00

80631,31

80631,31

48670,72

34

37000,00

37000,00

181972,37

33

563

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

35

100000, 11

100000, 11

500,00

565

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej
dane

36

21067,67

21067,67

157640,00

567

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

37

34367,32

34367,32

47123.45

38

275585,81

275585,81

486304,29

Účtová trieda 5 spolu

r. 01 až r. 37
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

Číslo
účtu

1

Výnosy

a

b

Číslo
riadku
C

601

Tržby za vlastné výrobky

39

602

Tržby z predaja služieb

40

604

Tržby za predaný tovar

41

611

Zmena stavu Zásob nedokončenej výroby

42

612

Zmena stavu zásob polotovarov

43

613

Zmena stavu zásob výrobkov

44

614

Zmena stavu zásob zvierat

45

621

Aktivácia materiálu a tovaru

46

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb

Činnosť
Hlavná
nezdaňovaná

1

Zdaňovaná

2

Spolu

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

3

4

47

623

Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

48

624

Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

49

641

Zmluvné pokuty a penále

50

642

Ostatné pokuty a penále

51

643

Platby za odpísané pohľadávky

52

644

Úroky

53

645

Kurzové zisky

54

646

Prijaté dary

55

647

Osobitné výnosy

56

648

Zákonné poplatky

57

649

Iné ostatné výnosy

58

651

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku

59

652

Výnosy z dlhodobého finančného majetku

60

653

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov

61

654

Tržby z predaja materiálu

62

655

Výnosy z krátkodobého finančného
majetku

63

656

Výnosy z použitia fondu

64

657

Výnosy z precenenia cenných papierov

65

658

Výnosy z nájmu majetku

66

661

Prijaté príspevky od organizačných zložiek

67

453,75

453,75

450,00

34367,43

34367,43

47123,45

662

Prijaté príspevky od iných organizácií

68

136367,63

136367,63

214745,28

663

Prijaté príspevky od fyzických osôb

69

2419,00

2419,00

8690,93

664

Prijaté členské príspevky

70

665

Príspevky z podielu zaplatenej dane

71

21057,05

21057,05

166640,00

80591,31

80591,31

48670,72

74

275256,17

275256,17

486320,38

75

-329,64

-329,64

16,09

-329,64

-329,64

16,09

667

Prijaté príspevky z verejných zbierok

72

691

Dotácie

73

Účtová trieda 6 spolu

r. 39 až r. 73

Výsledok hospodárenia pred zdanením
r. 74 - r. 38
591 Daň z príjmov
595

Dodatočné odvody dane z príjmov

Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)

76
77
78
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Poznámky (Úč NUJ 3-01)

IČO

Čl. 1.
Všeobecné údaje
(1)

Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:

Údaje o zakladateľovi alebo
zriaďovateľovi účtovnej jednotky:

Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej
jednotky
MARKiZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a
843 56 Bratislava

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej
jednotky

(2)

05.06.2007

Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov
štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.
Ivana Michaliková - Správca nadácie
Marianna Trnavská - Podpredseda správnej rady
Štatutárne orgány:
(Štatulár, správna rada, predsednictvo)

Lucia Tandlich - Člen správnej rady
Henrich Krejča - Člen správnej rady
Michal Borec - Člen správnej rady
Dana Šinková - Člen správnej rady

Dozorný orgán:
(Dozorná rada, revizor)

(3)

Jana Byrtusová - revizor nadácie

Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.
Podpora zdravotných, sociálnych a dobročinných akcii
Výpomoc sociálne slabým a odkázaným skupinám obyvateľstva
Podpora a organizovanie výchovno-vzdelávacich, 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 zariadeni pre rozvoj a vzdelávanie delí a mládeže

Hlavná činnosť:

Podpora kultúrnych, umeleckých a vzdelávacich 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 medzinárodnei úrovni
Podpora vytvárania informačných databáz, tvorby analyticko-strategických štúdií v regionálnej politike
Podpora rozvoja demokracie, náboženských a etnických skupin 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
Podielanie sa na humanitárnej činnosti všetkých vrstiev obyvateľstva
Rozvoj a podpora medzinárodných stykov s organizáciami a spoločnosťami podobného zamerania v Európe a vo
svete
Propagácia, ochrana a podpora principov slobody, právneho štátu a voľného trhu
Podpora aktivít v oblastí propagácie a vzdelávania, smerujúce k začleneniu Slovenskej republiky do Európskej únie
a Severoatlantickei aliancie
Vytváranie a podpora priestoru pre komunikáciu, spoluprácu medzi jednotlivými zložkami politickej scény,
spoločenského a hospodárskeho diania v prospech qenerácil

Podnikateľská činnosť:
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(4)

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje
účtovná závierka (ďalej len ,bežné účtovné obdobie") a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných
účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia.
Tabuľka k čl. I ods. 4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov:
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Bežné účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
z toho počet vedúcich zamestnancov
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú
jednotku oočas účtovného obdobia

2

(5)

Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.

(6)

Údaje podľa čl. 1, III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe.

2

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1)

Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
~NOI

(2)

Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku,
záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.

(3)

Tabuľka nemá obsahovú náplň
Druh zmeny

(4)

Dôvod

Vplyv na hodnotu majetku, záväzkov, základného
imania a výsledku hospodárenia

Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
Majetok a záväzky
a)

dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

b)

dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

c)

dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

d)

dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

e)

dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou

~

dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

g)

dlhodobý finančný majetok

h)

zásoby obstarané kúpou

í)

zásoby vytvorené vlastnou činnosťou

j)

zásoby obstarané iným spôsobom

k)

pohľadávky

1)

krátkodobý finančný majetok

m)

časové rozlíšenie na strane aktív súvahy

Spôsob oceňovania

-reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade
bezodplatného nadobudnutia majetku, t.j. cenou, za
ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom
účtuje

-pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutímenovitou hodnotou,
-pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo
nadobudnutí vkladom do základného imaniaobstarávacou cenou
-obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za
ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho
obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom,
burzám)
-očakávanou menovitou hodnotou
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-pn ich vzniku - menovitou hodnotou
-pri prevzali - obstarávacou cenou
Rezervy - v očakávanej výške záväzku alebo
poistnomatematickými metódami
-očakávanou menovitou hodnotou

n)

záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov

o)

časové rozlíšenie na strane pasiv súvahy

p)

deriváty

q)

majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

r)

prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe finančného prenájmu

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza
doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov.
Tabuľka nemá obsahovú náplň
Druh dlhodobého majetku

(6)

Doba odpisovania

Sadzby odpisov

Odpisová metóda

Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku - účtovná jednotka uplatňuje:
Opravné položky

Rezervy

nie

nie

Čl. III
Informácie, ktoré dopÍňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
(1)

Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie:
a)

prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom
ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

b)

prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy;
uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas
bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

c)

prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.

Tabuľka k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:
Tabuľka č. 1 Tabuľka nemá obsahovú náplň
Nehmotné
výsledky
z vývojovej
a obdobnej
činnosti

Softvér

Oceniteľné
práva

Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
nehmotný
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie - stav na začiatku
bežného účtovného obdobia
prirastky
úbytky
presuny
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Oprávky - stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
prírastky
úbytky
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
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Opravné položky - stav na začiatku
bežného účtovného obdobia
prirastky
úbytky
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného účtovného
obdobia
Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Tabuľka č. 2 Tabuľka nemá obsahovú náplň

Pozemky

Umelecké
diela
a zbierky

Stavby

Samost.
hnuteľné
veci
a súbory
hnut. vecí

Dopravné
prostriedky

Pestovateľské
celky
trvalých
porastov

Základné
stádo
a ťažné
zvieratá

Drobný
a ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Obst.
dlhodob.
hmotného
majetku

Poskyt
predd.
na
dlhodob
ý
hmotný
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie - stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia
prirastky
úbytky
presuny
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Oprávky - stav na
začiatku bežného
účtovného obdobia
prirastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Opravné položky - stav
na začiatku bežného
účtovného obdobia
prirastky
úbytky
Stav na konci bežného
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

(2)

Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním
nakladal':
Tabuľka nemá obsahovú náplň

Prehľad dlhodobého majetku

Výška majetku
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(3)

Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
Tabuľka nemá obsahovú náplň

Dlhodobý majetok

(4)

Výška poistenia

Spôsob poistenia

Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách,
ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku.

Tabuľka k čl. III ods. 4 o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku:

Tabuľka nemá obsahovú náplň
Podielové
cenné
papiere
a podiely
v obchodnej
spoločnosti
v ovládanej
osobe

Podielové
cenné
papiere
a podiely
v obchodnej
spoločnosti
s podstatným
vplyvom

Dlhové
cenné
papiere
držané do
splatnosti

Pôžičky
podnikom
v skupine a
ostatné
pôžičky

Ostatný
dlhodobý
finančný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
finančného
majetku

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
finančný
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci bežného účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia
Stav na konci bežného účtovného
obdobia

Tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku
Tabuľka nemá obsahovú náplň

Názov spoločnosti

Podiel na
základnom
imaní (v%)

Podiel
účtovnej
jednotky na
hlasovacích
právach
(v%)

Hodnota vlastného imania ku koncu

bežného účtovného
obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Účtovná hodnota ku koncu

bežného účtovného
obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia
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Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia
a zúčtovania.

Tabuľka nemá obsahovú náplň
Dlhodobý finančný
majetok

(6)

Stav na začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Tvorba opravnej
položky
(zvýšenie)

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie
opravnej položky

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

Opis dôvodu ich tvorby,
zníženia a zúčtovania

Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

Tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku

Tabuľka č.1
Krátkodobý finančný majetok

Stav na konci bežného účtovného obdobia

Pokladnica

Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

503,64

558,19

85 206,73

85158,30

85 710,37

85 716,49

Ceniny
Bežné bankové účty
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden
rok
Peniaze na ceste
Spolu

Tabuľka č. 2 Tabuľka nemá obsahovú náplň
Krátkodobý finančný majetok

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Majetkové cenné papiere na obchodovanie
Dlhové cenné papiere na obchodovanie
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného
roka držané do splatnosti
Ostatné realizovateľné cenné papiere
Obstarávanie krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný majetok spolu

Tabuľka č. 3 Tabuľka nemá obsahovú náplň
Krátkodobý finančný majetok

Zvýšenie/ zníženie hodnoty
(+/-)

Vplyv ocenenia na výsledok
hospodárenia bežného
účtovného obdobia

Vplyv ocenenia na vlastné imanie

Majetkové cenné papiere na obchodovanie
Dlhové cenné papiere na obchodovanie
Ostatné realizovateľné cenné papiere
Krátkodobý finančný majetok spolu

(7)

Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie
opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo
zúčtovania opravných položiek k zásobám.
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Tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji opravných položiek k zásobám
Tabuľka nemá obsahovú náplň
Druh zásob

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Tvorba opravnej
položky (zvýšenie)

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie opravnej
položky

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

Nedokončená výroba a polotovary
vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Tovar
Poskytnutý preddavok na zásoby
Zásoby spolu

(8)

Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť.

Významné pohľadávky

Opis

Dar.zmluva - Nadácia Pontis

Finančný dar od Nadačného fondu Lidl v Nadácii Pontis - hlavná činnosť

(9)

Suma

9 700,00

Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo
zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia
alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.

Tabuľka k čl. III ods. 9 o vývoji opravných položiek k pohľadávkam
Tabuľka nemá obsahovú náplň
Druh pohľadávok

Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Tvorba opravnej
položky (zvýšenie)

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie opravnej
položky

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

Pohľadávky z obchodného styku
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči účastníkom združeni
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
Tabuľka k čl. III ods. 10 o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Stav na konci
bezprostredne predchádzajúceho účtovného
obdobia

bežného účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti

9 700,00

2 920,00

9 700,00

2 920,00

Pohľadávky po lehote splatnosti
Pohľadávky spolu

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
Tabuľka nemá obsahovú náplň
Významné položky časového rozlíšenia
nákladov

•

časové rozlíšenie nákladov

•

príjmy budúcich období

Opis

Suma
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(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to
a)

opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa
uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

b)

opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny
a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.

Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku
Stav na
začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Prirastky
(+)

Úbytky
(·)

Presuny
(+, ·)

Stav na
konci
bežného
účtovného
obdobia

Imanie a fondy
Základné imanie
z toho:
• nadačné imanie v nadácii

•
•

6 638,00

0,00

0,00

0,00

6 638,00

6 638,00

0,00

0,00

0,00

6 638,00

4 091,48

80631,31

34367,43

0,00

50 355,36

2 564,19

0,00

0,00

+16,09

2 580,28

16,09

-329,64

0,00

-16,09

-329,64

13 309,76

80301,67

34367,43

0,00

59 244,00

vklady zakladateľov
prioritný majetok

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a
záväzkov
Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Spolu

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.
Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty
Názov položky
Účtovný zisk

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

16,09

Rozdelenie účtovného zisku
Pridel do základného imania
Pridel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu
Prídel do fondu reprodukcie
Prídel do rezervného fondu
Prídel do fondu tvoreného zo zisku
Prídel do ostatných fondov
Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

16,09

Iné
Účtovná strata
Vysporiadanie účtovnej straty
Zo základného imania
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Z rezervného fondu
Z fondu tvoreného zo zisku
Z ostatných fondov

Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to
a)

údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba,
zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa
uvedie predpokladaný rok použitia rezervy

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o tvorbe a použití rezerv
Druh rezervy

Stav na začiatku
bežného
účtovného obdobia

Tvorba rezerv

Zrušenie alebo
zniženie rezerv

Použitie rezerv

Stav na konci
bežného
účtovného obdobia

Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných
rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv
Zákonné rezervy spolu
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv

360,00

360,00

-360,00

0,00

360,00

Ostatné rezervy spolu

360,00

360,00

-360,00

0,00

360,00

Rezervy spolu

360,00

360,00

-360,00

0,00

360,00

Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv

b)

údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky, úbytky
a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,
Tabuľka nemá obsahovú náplň
Významné položky ostatných a iných záväzkov

Začiatočný stav

Prirastky

Úbytky

Konečný zostatok

Účel 325 Ostatné záväzky
Účel 379 Iné záväzky

c)

prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
Tabuľka nemá obsahovú náplň
Stav na konci
bezprostredne predchádzajúceho účtovného
obdobia

bežného účtovného obdobia
Záväzky do lehoty splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky spolu

d)

prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy
1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) ad) o záväzkoch
Tabuľka nemá obsahovú náplň
Stav na konci
Druh záväzkov

bežného účtovného obdobia

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti
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Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka
Krátkodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

e)

prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia
a zostatok na konci účtovného obdobia,

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu
Tabuľka nemá obsahovú náplň
Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné obdobie

Sociálny fond
Stav k prvému dňu účtovného obdobia
Tvorba na ťarchu nákladov
Tvorba zo zisku
Čerpanie
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

D

prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty
v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,

Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. f) o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach
Tabuľka nemá obsahovú náplň

Druh cudzieho zdroja

Mena

Výška úroku v %

Splatnosť

Forma
zabezpečenia

Suma istiny na
konci bežného
účtovného
obdobia

Suma istiny na
konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného
obdobia

Krátkodobý bankový úver
Pôžička
Návratná finančná výpomoc
Dlhodobý bankový úver

g)

prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

Tabuľka nemá obsahovú náplň
Významné položky časového rozlíšenia
výdavkov budúcich období

Opis

Suma

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.
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Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období
Položky výnosov budúcich období z dôvodu

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie
dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie
dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku
grantu
podielu zaplatenej dane

21 057,05

-21 057,05

0,00

-54 240,00

35 806,37

dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane
Ostatné

54 240,00

35 806,37

Úbytky bezodplatne nadobudnutého majetku predstavujú tvorbu opravnej položky.

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to
a)

celková suma dohodnutých platieb ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, v členení na istinu a finančný náklad,

Tabuľka nemá obsahovú náplň
Suma istiny

b)

Finančný náklad

suma istiny a finančného nákladu podľa doby splatnosti
1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov.

Tabuľka k čl. III ods. 16 o majetku prenajatom formou finančného prenájmu
Tabuľka nemá obsahovú náplň
Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Záväzok

Istina

Finančný náklad

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

Celková suma dohodnutých platieb
do jedného roka vrátane
od jedného roka do piatich rokov vrátane
viac ako päť rokov

Čl.IV
Informácie, ktoré dopÍňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
(1)

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov, služieb
hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

Tabuľka nemá obsahovú náplň
Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar

(2)

Hlavná činnosť

Podnikateľská činnosť

Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.
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Opis významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných
výnosov

Suma

Prijaté dary

453,75

Iné ostatné výnosy - prijaté úroky
Iné ostatné výnosy - z použitia fondu /verejna zbierka/

(3)

34 367,43

Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

Tabuľka nemá obsahovú náplň
1

Suma

Prehľad dotácií a grantov

(4)

Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota
kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Opis významných položiek finančných výnosov

Suma

•
•

Prijaté príspevky od iných oryanizácii

•
•

Príspevky z podielu zaplatenej dane

21 057,05

Prijaté príspevky z verejných zbierok

80 591,31

(5)

136 367,63

Prijaté príspevky od fyz.osôb

2419,00

Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

Opis významných nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitné náklady a iné ostatné náklady

Suma

Spotreba eneryie
Náklady na reprezentaciu /hlavna činnosti
Ostatné služby

1 675,65

Daň z nehnuteľnosti
Iné ostatné náklady - dane a poplatky

20,00

Dary

783,75

Iné ostatné náklady - bankové poplatky

40,00

Zostatkova cena predaneho dlhodobeho majetku
Tvorba fondov

80 631,31

Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

(6)

Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

Tabuľka k čl. IV ods. 6 o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane
Účel použitia podielu zaplatenej dane
Sociálna výpomoc, pomoc deťom, podpora zdravia a výchovnovzdelávacich
aktivít

Použitá suma z bezprostredne
predchádzajúceho účtovného obdobia

Použitá suma bežného
účtovného obdobia

103 283,10

21 067,67

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

(7)

Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota
kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Opis významných položiek finančných nákladov

•
•

0,00

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

Suma
37 000,00
100 000,11
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Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane

21 067,67

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

34 367,32

V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie
v členení na náklady za
a)
b)
c)
d)
e)

overenie účtovnej závierky,
uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky,
súvisiace audítorské služby,
daňové poradenstvo,
ostatné neaudítorské služby.

Tabuľka k čl. IV ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky
Jednotlivé druhy nákladov za

Suma

overenie účtovnej závierky

360,00

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Spolu

360,00

Čl.V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.
Tabuľka nemá obsahovú náplň
1

Hodnota majetku

Významné položky

Čl.Vl
Ďalšie informácie
(1)

Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalosti a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či
nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalosti v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo
servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z prijmov.

Tabuľka nemá obsahovú náplň
1

Opis iných aktív
(2)

Hodnota

Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých
druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:
a)

možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalosti v
budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo

b)

povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalostí, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude
potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.

Tabuľka nemá obsahovú náplň
1

Opis iných pasív

(3)

Hodnota

Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška
a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to
a)
b)
c)
d)
e)

povinnosť z devízových terminovaných obchodov a iných finančných derivátov,
povinnosť z opčných obchodov,
zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
iné povinnosti.
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Tabuľka nemá obsahovú náplň
Opis významných položiek ostatných finančných povinností

Výška

Spriaznené osoby

(4)

Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.

(5)

Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.
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Správa
Revízorky Nadácie Televízie Markíza
z previerky činnosti, vedenia účtovníctva a zostavenia účtovnej závierky
a výročnej správy za rok 2018

Podľa § 27 ods. 3 a 4 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov v platnom znení (v texte ďalej len „zákon o nadáciách" v príslušnom gramatickom
tvare) revízorka: Jana Byrtusová vykonala previerku všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti
Nadácie Televízie Markíza (v texte ďalej len „Nadácia" v príslušnom gramatickom tvare), jej účtovnej
závierky a výročnej správy.
Správkyňou Nadácie, boli revízorke predložené všetky zakladajúce a registračné listiny, účtovné doklady,
účtovná osnova na rok 2018, hlavná kniha, ďalej prvotné doklady ako sú bankové výpisy, dodávateľské
faktúry, interné doklady, zmluvy a inventarizácia účtov. Súčasne bola k previerke doručená účtovná závierka
Nadácie za rok 2018 a výročná správa za rok 2018, ktorá obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 35
ods. 2 zákona o nadáciách vrátane účtovnej závierky a výroku audítora.
Nadácia podľa Nadačnej listiny podporuje verejnoprospešný účel, ktorým je najmä:

- 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,
- rozvoj a podpora medzinárodných stykov s organizáciami 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.
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Na základe uvedených skutočností konštatujem, že:

•

Účtovníctvo Nadácie je vedené v súlade so zákonom a postupmi stanovenými Opatrením MF SR č.
MF/24342/2007 - 74 pre účtovné jednotky ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel
podnikania, o čom svedčí aj výrok audítora, spoločnosti Ernst & Young Slovakia, s.r.o., zastúpenej
zodpovedným audítorom Ing. Tomáš Pŕeček, ktorý dňa 9.5.2019 vydal správu nezávislého audítora
pre správnu radu Nadácie, s výrokom, že účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných
súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie Nadácie a výsledku jej hospodárenia ku dňu
31.12.2018 v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

•

Výročná správa za rok 2018 obsahuje všetky náležitosti, ktoré predpisuje § 35 zákona o nadáciách.

•

Výročnú správu predložila správkyňa Nadácie v zákonom stanovenom termíne.

•

Neboli zistené žiadne nedostatky alebo skutočnosti, ktoré by boli v rozpore s Nadačnou listinou, so
správou alebo nakladaním s majetkom nadácie, ktorý môže byť použitý len v súlade
s verejnoprospešným účelom nadácie a na úhradu výdavkov (nákladov) nadácie.

Záver:
Sc h vaľ u j e m predloženú účtovnú závierku a výročnú správu Nadácie Televízie Markíza za rok 2018
a súčasne odporúčam správnej rade Nadácie Televízie Markíza , aby v zmysle Nadačnej listiny účtovnú
závierku za rok 2018 a Výročnú správu Nadácie Televízie Markíza za rok 2018 schválila.

V Bratislave 9. mája 2019

/
Jana Byr sová, revízorka Nadácie Televízie Markíza
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