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príhovor správcu

Milé dámy, vážení páni,

výchova a vzdelávanie detí a mládeže patrili, patria a budú patriť ku základným pilierom zdravej spoločnosti. 
Na Slovensku funguje viacero vzdelávacích aktivít pre deti a mládež, ktorých cieľom je najmä vychovávať 
kvalitných mladých ľudí. Vychovať rozumného, tvorivého, spokojného a slušného človeka. To sú ciele 
nejedného nadšenca vychovávajúceho dnešnú mládež. 

Je však potrebné uvedomiť si, že takýchto nadšencov čoraz väčšmi ubúda. Práve kvalitní mladí ľudia 
odchádzajú do rôznych kútov sveta a neodovzdávajú svoje skúsenosti doma. Ak sa niekto usiluje vzdelávať 
a vychovávať deti a jeho práca vychádza zo srdca, spravidla nepotrebuje veľa iných prostriedkov ku svojmu 
šťastiu. Táto práca je veľmi vyčerpávajúca, užitočná a neoceniteľná. Pomôžte aj Vy motivovať a inšpirovať ľudí 
k zmysluplnej práci. Aby sme neorali cudziu zem.

Ten kto orie svoje pole, má chleba nadostač.

Prajem všetkým dobrovoľníkom a nadšencom,
 
 aby ich tu na Slovensku ešte dlho bavilo „orať“. 

Máj 2005               Mgr. Ivan Masaryk
Správca   Nadácie  Ingenium
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 Účelom nadácie je podpora a rozvoj vzdelávania. 
Nadácia podporuje vzdelávacie aktivity zamerané 
prevažne na žiakov základných a stredných škôl ako aj 
prípravu organizátorov týchto aktivít. Sústreďuje sa hlavne 
na záujmové aktivity v oblasti prírodných vied. Zároveň 
tým podporuje zmysluplné využitie voľného času detí a 
mládeže.

Nadácia si uvedomuje potrebu podchytenia širokého 
spektra činností, ktoré sú zamerané na plnenie uvedeného 
účelu. 
Častokrát sa totiž stáva, že mladí ľudia, ktorí organizujú aktivity 
pre deti a mládež, nemajú dostatočné základné vedomosti z 
oblasti pedagogiky a didaktiky, chýba im podpora zo strany 

skúsených pedagógov a ďalších odborníkov. Mnohokrát 
ale jednoducho narážajú len na nedostatok zdrojov a to 
zdrojov

• literatúry a poznatkov
• ľudských zdrojov
• materiálnych 
• finančných
• informačných

Nadácia samozrejme nemôže zabezpečovať všetky tieto 
potreby. Všetkými silami sa ale snaží vytvárať predpoklady 
na sprístupnenie uvedených zdrojov ich potenciálnym 
využívateľom.

úvod

 Nadácia Ingenium vznikla v roku 2001 ako 
iniciatíva organizátorov korešpondenčných seminárov najmä 
z matematiky. Cieľom nadácie je združenie dostatočného 
majetku na zabezpečenie dlhodobého financovania 
záujmových aktivít v oblasti prírodných vied. Okrem združenia 
finančných prostriedkov nadácia sústreďuje aj duševný 
majetok – odborníkov na rôzne oblasti.

V roku 2004 sa činnosť nadácie zamerala na tieto hlavné 
oblasti:

• Podpora korešpondenčných seminárov
• Podpora záujmu o matematiku a prírodné vedy
• Propagácia a fundraising
• Správa nadácie

Všetky aktivity Nadácie Ingenium boli zamerané na rozvoj 
osobnosti v oblasti spolupráce, komunikácie a kreatívneho 
myslenia. Zároveň sme motivovali rôznych ľudí, ktorí majú 
záujem o rozvoj kreatívneho vzdelania. Cieľom je skvalitnenie 
a zintenzívnenie práce s deťmi v oblasti prírodných vied.
Podpora korešpondenčných seminárov

Podpora korešpondenčných seminárov 
Klasický školský systém nemá dostatok kapacít a možností na 
individuálny rozvoj osobností. Práve korešpondenčné semináre 
dokážu podchytiť každoročne tisícky detí z celého Slovenska 
aj mimo vzdelávacích centier. Výhodou korešpondenčného 
seminára je navyše dlhodobá práca s talentovanými deťmi, 
ich motivácia k ďalšiemu osobnostnému rastu. Činnosť 
korešpondenčných seminárov preto považujeme za kľúčovú 
z hľadiska naplnenia základnej idey nadácie.
Na Slovensku existuje viac ako 10 korešpondenčných 
seminárov z matematiky, fyziky, resp. programovania. Vedúci 
týchto seminárov sú prevažne mladí ľudia vo veku 17-23 
rokov, t.j. stredoškoláci a vysokoškoláci. Pri svojej práci vítajú 
podporu a odbornú pomoc pri riešení niektorých špecifických 
problémov týkajúcich sa výchovy a vzdelávania.

Školenia nadácie Ingenium
 Práve pre dobrovoľníkov z radov organizátorov 
korešpondenčných seminárov realizovala Nadácia Ingenium 
v spolupráci s neziskovou organizáciou P-MAT školenia 
Nadácie Ingenium. 

V júli 2004 sa uskutočnila letná škola Nadácie Ingenium 
a v novembri víkendová škola nadácie Ingenium. Oboch škôl 
sa zúčastnilo spolu vyše 50 ľudí vrátane prednášateľov.
Obe školenia sa stretli s pozitívnym ohlasom zo strany 
účastníkov. Prispeli k zvýšeniu odbornej úrovne dobrovoľníkov, 
ktorí organizujú korešpondnenčné semináre, sústredenia, 
tábory a ďalšie aktivity pre deti a mládež, čím sa skvalitnili 
služby poskytované mimovládnymi organizáciami.

Kontaktný seminár
 V marci 2004 sa uskutočnil medzinárodný Kon-
taktný seminár Nadácie Ingenium. 

Zúčastnilo sa ho 24 účastníkov z 5 krajín Európy (Slovenská 
republika, 
Česká republika, Nemecko, Poľsko, Maďarsko). Seminár sa 
uskutočnil s
finančnou podporou Európskej únie s grantového programu 
Mládež. Počas
seminára sa účastníci oboznámili s aktivitami zameranými na 
rozvoj
talentovaných detí v oblasti prírodných vied v iných 
krajinách. Kontaktný seminár sa stretol s pozitívnym ohlasom. 
Jeho súčasťou 
bola aj príprava ďalších možných podujatí z programu EÚ 
Mládež.
Podpora záujmu o prírodné vedy a matematiku
 Matematika je v našom vzdelávacom systéme 

prehlad činnosti`

< Medzinárodný kontaktný seminár Nadácie Ingenium
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bežne chápaná ako strašiak, ako niečo nepochopiteľné. 
Pritom matematika slúži k rozvoju kritického myslenia a učí 
ľudí argumentovať. Cieľom tohto programu je popularizácia 
matematiky ako prostriedku k rozvíjaniu “mozgového” 
potenciálu na Slovensku. 

Virtual Bitland
 Ide o nový projekt realizovaný v spolupráci s 
občianskym združením Progres 2000. Projekt podporuje 
vládny projekt Infovek.
Virtual Bitland je projektom na využívanie internetu pri 
vyučovaní matematiky, fyziky a informatiky. Cieľom projektu 
Virtual Bitland je na báze internetových technológií ponúknuť 
školám, deťom a učiteľom nové metódy a postupy vo 
vzdelávaní. Vybudovaním Bitlandskej internetovej školy 
dávame vyučovaniu informatiky, matematiky a fyziky na 
školách nový rozmer. Kladieme dôraz na vysokú motiváciu 
žiakov a nízke nároky na učiteľov, aby sa počítačové učebne 
postupne mohli efektívnejšie využívať v týchto vyučovacích 
predmetoch. Zároveň dávame šikovným učiteľom možnosť 
spolupodielať sa na realizácii projektu formou vytvárania 
hodnotných vzdelávacích modulov.
V roku 2004 sa celý projekt iba zahájil, predpokladáme jeho 
ďalšie rozširovanie a úspešné pokračovanie v ďalších rokoch.

Www stránky
 Na stránkach nadácie sú zverejňované informá-
cie o činnosti nadácie, dokumenty, materiály. Stránky sú 
rozdelené do častí podľa programov, ktoré nadácia realizuje.  
Sú určené predovšetkým organizátorom korešpondenčných 
seminárov z matematiky, fyziky a informatiky pre rôzne vekové 

kategórie, pre vedúcich matematických krúžkov. 
Na stránkach zhromaždujeme výučbové materiály 
záujmového, konštruktívneho vzdelávania. Máme zriadené 
mailinglisty, s cieľom lepšej komunikácie a informovanosti. 
Do mailinglistu priatelia@ingenium.sk je možné prihlásiť 
sa aj cez naše internetové stránky. Pre organizátorov 
korešpondenčných seminárov na Slovensku je zriadený 
mailiglist seminare@ingenium.sk. Prostredníctvom tohto 
mailinglistu si vedúci seminárov vymieňajú skúsenosti, 
informujú sa o možných projektoch grantoch.
Stránky Ingenia si pozeralo priemerne mesačne okolo 1500 
návštevníkov, ktorí si celkovo otvorili viac ako 5000 stránok za 
mesiac.

Podpora krúžkov
 Jedným z podstatných aktivít, ktoré smerujú 
k podpore záujmovej matematiky, k jej popularizácii, sú 
matematické krúžky. 

Nadácia podporuje činnosť matematických krúžkov najmä 
týmito formami:

• zhromažďovanie odborných materiálov na vedenie 
krúžkov a ich zverejňovanie na internete

• cieľavedomé vyhľadávanie a vzdelávanie vedúcich 
krúžkov

• odborná pomoc pri činnosti krúžkov, najmä formou 
organizovania stretávaní vedúcich krúžkov, možnosti 
konzultácií s odborníkmi 

• spoločné organizovanie podporných podujatí pre 
činnosť krúžkov (výlety, víkendovky, súťaže krúžkov 
a podobne)

V prvom polroku 2004 sa každý mesiac stretávali vedúci 
krúžkov v Bratislave a spolu diskutovali o aktuálnych 
problémoch pri vedení krúžkov. Stretnutia sa volajú Kolieska 
a vedie ich vždy skúsený vedúci. V sídle nadácie je možnosť 
požičať si literatúru k danej problematike. 

Propagácia a fundraising
 Korešpondenčné semináre, sústredenia, mate-
matické krúžky, letné odborné tábory a ďalšie aktivity fungujú 
na Slovensku už takmer tri desaťročia. Okrem zainteresovaných 
o nich ale málokto vie. Nie je v možnostiach ľudí, ktorí tieto 
aktivity organizujú, aby zabezpečovali aj náročné úlohy 
spojené s marketingom a public relation. Nadácia Ingenium si 
preto ako ďalší čiastkový cieľ vytýčila informovanie verejnosti 
o týchto aktivitách. V roku 2004 sa nadácia venovala najmä 
zviditeľňovaniu týchto aktivít v odborných kruhoch.

< www. bitland.sk

< www. ingenium.sk

< Vedenie krúžkov

mailto
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 Novým projektom nadácie Ingenium je Veda 
pre mládež. Cieľom tohto projektu je zviditeľnenie nadácie, 
jej činnosti, propagácia potreby podporovania záujmu detí 
a mládeže o vedu, zhromažďovanie finančných prostriedkov 
a následná grantová činnosť. V roku 2004 sme zorganizovali 
2 verejné zbierky Veda pre mládež s povolením Ministerstva 
vnútra SR. Do vykonávania verejnej zbierky sa zapojilo aj päť 
partnerských organizácií.
Prvá sa uskutočnila na jar 2004. Počas konania zbierky bolo 
priamo na účet verejnej zbierky poukázaných 2000 Sk a zapojení 
dobrovoľníci vyzbierali  spolu 13 546,92 Sk. Čistý výnos zbierky 
bol teda spolu 15 546,92 Sk. 
Od 1. septembra 2004 do 15. novembra 2004 realizovala 
Nadácia Ingenium 2. kolo verejnej zbierky Veda pre mládež. 
Počas konania druhého kola zbierky bolo priamo na účet 
verejnej zbierky poukázaných 3000 Sk a zapojení dobrovoľníci 
vyzbierali  spolu 27 180,99 Sk. Čistý výnos verejnej zbierky Veda 
pre mládež bol 30 180,99 Sk. 
Z vyzbieraných prostriedkov neboli hradené náklady spojené 
s konaním zbierky ani v jednom kole.

Verejná zbierka Veda pre mládež

Prehľad vyzbieraných súm počas verejnej zbierky Veda pre mládež (v Sk):

1. kolo 2. kolo Spolu

Prevodom na účet 2 000,00 3 000,00 5 000,00

Zbieranie dobrovoľníkmi 13 546,92 27 180,99 40 727,91

Celkom 15 546,92 30 180,99 45 727,91

Celkovo sa na verejnej zbierke Veda pre mládež vyzbieralo v roku 2004 takmer 46 tis. Sk. V ďalších kolách zbierky plánuje nadácia 
pokračovať každoročne.
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Peter Beňa  Bratislava
Roman Burger Bratislava
Martin Dančík Bratislava
Elena Dušková Kremnica
Mirka Fašková Rimavská Sobota
Andrea Ferenčíková Námestovo
Bronislava Gajdová Prešov
Gabika Gazdíková Dolná Súča
Stanislav Gunár Nová Dubnica
Mária Hanulová Bratislava
Filip Holka Podhájska
Dáša Horáková Bratislava
Janka Hudáková Košice
Michaela Hýlová Dolný Kubín
Petra Klenková Želiezovce
Roman Kočí Nové Zámky
Michal Kováč Bratislava
Pavol Kovalčik Kežmarok

Jozef Martinský Zvolen
Ivan Masaryk Bratislava
Nataša Masaryková Bratislava
Lenka Mešťanová Bytča
Jozef Mordáčik Topoľčany
Júlia Pálková Bratislava
Jozef Pažin Vyšný Hrušov
Ágnes Pék Matúškovo
Kateřina Plachá Olomouc
Soňa Podstupková Bratislava
Daniela Sarowská Havířov
Ivana Schlampová Banská Bystrica
Tomáš Sterýček Přerov
Kristína Šubjaková Martin
Kristína Vospělová Bratislava
Eva Závodná Bratislava
Lenka Závodská Žilina
a ďalší

Zoznam dobrovoľníkov, ktorí sa podieľali na 
príprave projektu Veda pre mládež výrobou 
kociek zo zápaliek:
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Súvaha v tis. Sk

Aktíva 31.12.2003 31.12.2004

Brutto Korekcia Netto

Majetok spolu 59 25 34

 - dlhodobý hmotný majetok 59 25 34

      Stroje, prístroje a zariadenia 59 25 34

Obežný majetok 245 273 273

 - krátkodobé pohľadávky 50 50

     Pohľadávky z obchodného styku 50 50

 - finančný majetok 230 221 221

     Pokladnica 5

     Bankové účty 225 221 221

 - prechodné účty aktív 15 2 2

     Náklady budúcich období 14

     Príjmy budúcich období 1 2 2

AKTÍVA CELKOM 245 332 25 307

Pasíva 31.12.2003 31.12.2004

Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív 242 237

 - fondy organizácie 200 203

     Základné imanie 200 200

     Fondy účtovnej jednotky 3

 - výsledok hospodárenia 42 34

     Nerozdelený zisk, neuhradená strata 5 21

     Účet ziskov a strát 37 13

Cudzie zdroje 3 70

 - krátkodobé záväzky 3 26

     Záväzky z obchodného styku 24

     Záväzky voči zamestnancom 2

     Ostatné záväzky 1 2

 - prechodné účty pasív 44

     Výdavky budúcich období 27

     Odhadné účty pasívne 17

PASÍVA CELKOM 245 307

ročná účtovná závierka
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Informácie o účtovnej jednotke
Názov účtovnej jednotky: Nadácia Ingenium
Sídlo: Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava
IČO: 307 88 927
DIČ: 2021606180
Dátum založenia: 18. 7. 2001
Dátum vzniku: 15. 9. 2001
Účelom nadácie je: 

• podpora a rozvoj vzdelávania,
• podpora vzdelávacích aktivít zameraných prevažne 

na žiakov základných a stredných škôl ako a prípravu 
organizátorov týchto aktivít,

• záujmové aktivity v oblasti prírodných vied,
• podpora zmysluplného využitia vošného času detí 

a mládeže.
Priemerný počet zamestnancov: 0, prácu v nadácii 

vykonávajú dobrovoľníci a správca, ktorý ju vykonáva na 
základe zmluvy o výkone funkcie. V prvom polroku vykonával 
v organizácii civilnú službu 1 pracovník.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna 
účtovná závierka k 31. 12. 2004.

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne 
predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2003) príslušným 
orgánom: 21. apríla 2004, dozorná rada. 

Ďalšie informácie:
Nadácia Ingenium je nadácia zriadená v súlade so 

zákonom č. 34/2002 Z.z. o nadáciách. Na Ministerstve vnútra 
SR bola nadácia registrovaná dňa 15. septembra 2001 pod č. 
203/Na-96/622.

V priebehu účtovného obdobia, ktorým je rok 2004, 
realizovala nadácia iba činnosti, ktoré sú podľa § 13 zákona č. 
595/2003 Z. z. o daniach z príjmov oslobodené od dane.

Z tohto dôvodu nadácia nie je povinná podávať 
daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2004 (§ 41 ods.1 
zákona o DP). 

Informácie o členoch orgánov
 Správna rada: RNDr. Hynek Bachratý, 
 RNDr. Vladimír Burjan, 
 Ing. Peter Halák, 
 Mgr. Peter Jacko, 
 RNDr. Ivan Ježík, 
 Ľuboš Steskal, 
 PaedDr. Ján Žabka.  

 Správca:  Mgr. Ivan Masaryk
 Dozorná rada:   RNDr. Katarína Bachratá, 
    Ing. Vilma Burgerová, 
    Mgr. Martin Vojtek.  

Hlavná nezdaňovaná činnosť 2003 2004

Spotreba materiálu 4 31

Cestovné 53

Ostatné služby 5 176

Mzdové náklady 6 26

Zákonné sociálne poistenie 1

Zákonné sociálne náklady 36 29

Ostatné dane a poplatky 3 3

Iné ostatné náklady 1 4

Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 25

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 57

Náklady celkom 55 405

Tržby z predaja služieb 36

Úroky 7 5

Iné ostatné výnosy 17

Prijaté príspevky od iných organizácií 248

Prijaté príspevky od fyzických osôb 81 87

Príspevky z podielu zaplatenej dane 4 25

Výnosy celkom 92 418

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA 37 13

Výkaz ziskov a strát  v tis. Sk

Poznámky k účtovnej závierke
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Dlhodobý hmotný majetok nie je poistený.
Pohľadávky eviduje účtovný jednotka v hodnote 50 tis. Sk, 
všetky sú v lehote splatnosti. Pohľadávky nie sú zabezpečené 
záložným právom.
Krátkodobý finančný majetok je tvorený termínovaným 
účtom v hodnote 200 tis. Sk a zostatkom bankového účtu 
v hodnote 21 tis. Sk.
Prechodné účty aktív sú tvorené príjmami budúcich období 
v hodnote 2 tis. Sk.

Údaje vykázané na strane pasív súvahy
Vlastné imanie účtovnej jednotky je tvorené:
 Základné imanie:   200 tis. Sk
 Fondy účtovnej jednotky:      3 tis. Sk
 Výsledok hospodárenia:   34 tis. Sk
 SPOLU:   237 tis. Sk

Výsledok hospodárenia v predchádzajúcom 
účtovnom období (2003) dosiahol 37 tis. Sk. Na základe 
rozhodnutia správnej rady sa použilo 20 tis. Sk na vytvorenie 
fondu na financovanie nákladov na verejnú zbierku Veda pre 
mládež a 17 tis. Sk zostalo ako nerozdelený zisk (je súčasťou 
výsledku hospodárenia).

Výsledok hospodárenia v účtovnom období bol 13 
tis. Sk.

Účtovná jednotka eviduje cudzie zdroje v hodnote 
70 tis. Sk. Z toho 26 tis. Sk sú krátkodobé záväzky do 
lehoty splatnosti a 44 tis. Sk sú prechodné účty pasívne. 
Z prechodných účtov pasívnych sú 27 tis. Sk výdavky 

budúcich období (nevyfakturované dodávky služieb za 12/
2004) a 17 tis. Sk odhadné účty pasívne (schválené granty 
iným subjektom).

Výnosy
Štruktúra výnosov bola v účtovnom období nasledovná:
Tržby z predaja služieb 36 tis. Sk
 (Projekt Bitland) 
Úroky:  5 tis. Sk
Iné ostatné výnosy: 17 tis. Sk
 (Čerpanie fondu Veda pr emládež) 
Prijaté príspevky od iných organizácií: 248 tis. Sk
 (Grant na kontaktný seminár) 
Prijaté príspevky od FO: 87 tis. Sk
 (Veda pre mládež 46 tis. Sk, ostatné 41 tis. Sk) 
Príspevky z podielu zaplatenej dane: 25 tis. Sk
SPOLU:  418 tis. Sk
 
Náklady
Štruktúra nákladov bola v účtovnom období nasledovná:

 Spotreba materiálu:    31 tis. Sk
Služby 229 tis. Sk
Osobné náklady   56 tis. Sk
Dane a poplatky a iné náklady     7 tis. Sk
Odpisy dlhodobého majetku   25 tis. Sk
Poskytnuté príspevky    57 tis. Sk
SPOLU 405 tis. Sk

Náklady na správu organizácie dosiahli 30 tis. Sk (sú zahrnuté 
v jednotlivých druhoch nákladov).

Použité účtovné zásady a účtovné metódy
Nadácia vedie podvojné účtovníctvo v súlade so 

zákonom č. 431/2002 Z.z. Zb. o účtovníctve v platnom znení. 
Organizácia vedie podvojné účtovníctvo podľa Opatrenia 
MF SR č. 22502/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné 
jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom 
podnikania.

Účtovníctvo nadácie je podrobnejšie upravené 
Interným predpisom o vedení účtovníctva, ktorý schválila 
Správna rada nadácie. Počas účtovného obdobia nedošlo 
k žiadnym zmenám, ktoré by mali vplyv na hodnotu majetku, 
záväzkov, vlastného imania a výsledok hospodárenia 
účtovnej jednotky. 

Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo 
svojej činnosti. 

Dlhodobý majetok sa oceňuje obstarávacou cenou. Pri 
obstaraní sa určí predpokladaná doba používania majetku 
a na základe nej aj doba odpisovania. Finančný majetok, 
pohľadávky a záväzky sa oceňujú menovitou hodnotou.

Odpisový plán dlhodobého majetku vychádza 
z predpokladanej doby používania majetku. Použili sa 
rovnomerné odpisy. 

Na obstaranie majetku nebola účtovnej jednotke 
poskytnutá žiadna dotácia.

Údaje vykázané na strane aktív súvahy
Dlhodobý hmotný majetok má účtovná jednotka 

v zostatkovej hodnote 34 tis. Sk. V nasledovných tabuľkách 
je prehľad o pohybe dlhodobého majetku, oprávok 
a zostatkovej hodnoty.

Prehľad o pohybe dlhodobého majetku  (v tis. Sk)

Zložka majetku Stav k 1.1. Prírastky Úbytky Stav 
Stroje, prístroje a zariadenia 59 59

Prehľad o oprávkach dlhodobého majetku  (v tis. Sk)

Zložka majetku Stav k 1.1. Prírastky Úbytky Stav 
Stroje, prístroje a zariadenia 25 25

Prehľad o zostatkových hodnotách dlhodobého majetku  (v tis. Sk)

Zložka majetku Stav k 1.1. Stav 
Stroje, prístroje a zariadenia 34
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Výsledok hospodárenia
Organizácia dosiahla kladný výsledok hospodárenia vo výške 13 tis. Sk. O použití výsledku hospodárenia rozhodne 

správna rada.

Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka:
Po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nenastali žiadne významné skutočnosti, ktoré by mali vplyv na hodnotu 

majetku, záväzkov, vlastného imania alebo výsledku hospodárenia účtovnej jednotky ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

Zmeny vlastného imania

Zložka vlastného imania Stav k 1.1. Prírastky Úbytky Stav 

Základné imanie 200 200

Fondy účtovnej jednotky 20 17 3

Výsledok hospodárenia v schvaľovaní 37 37 0

Nerozdelený zisk 5 16 21

Výsledok hospodárenia bežného účtovného 13 13

SPOLU 242 49 54 237
 
Prehľad peňažných tokov
Účtovná jednotka nezostavila prehľad peňažných tokov.

V Bratislave, dňa 24. marca 2005
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správa nezávislého audítora
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prehlad príjmov (výnosov) podla zdrojov ich pôvodu``

v tis. Sk

2003 2004

Tržby z predaja služieb 36

Úroky 7 5

Príspevky z podielu zaplatenej dane 4 25

Prijaté príspevky od právnických osôb 248

Prijaté príspevky od fyzických osôb 81 87

Iné výnosy 17

VÝNOSY CELKOM 92 418

2003

úroky (7%)
príspevky z podielu 
zaplatenej dane (5%)

prijaté príspevky od 
fyzických osôb (88%)

2004
úroky (1,2%)príspevky z podielu 

zaplatenej dane
(6%)

prijaté príspevky od 
fyzických osôb (20,8%)

prijaté príspevky od 
právnických osôb (59,3%)

iné výnosy
          (4,1%)

tržby z predaja 
služieb (8,6%)

V roku 2004 sa štruktúra výnosov výrazne zmenila v porovnaní s rokom 2003. Najväčšiu časť výnosov – takmer 60% tvoria 
prijaté príspevky od právnických osôb. Medzi významnejšie výnosy v roku 2004 patrili aj prijaté príspevky od fyzických 
osôb, príspevky z podielu zaplatenej dane a tržby z predaja služieb.

prehlad o darcoch`

v Sk

Mgr. Pavel Ondrejovič 12 000

RNDr. Vladimír Burjan 10 000

Ing. Peter Halák 10 000

Ing. Juraj Suchánek 6 500

Mgr. Katarína Antoničová 1 200

Ostatní darcovia 1 736

SPOLU 41 436

V uvedenom prehľade sú len darcovia, ktorí prispeli na 
činnosť nadácie mimo verejnej zbierky Veda pre mládež. 

Okrem finančných darov významnou mierou podporili 
činnosť nadácie najmä svojou intelektuálnou podporou 
mnohí ďalší sympatizanti. 

Na tomto mieste ďakujeme všetkým našim darcom, nielen 
vyššie uvedeným, za ich príspevky k činnosti nadácie, či 
už išlo o finančné dary, nefinančné dary alebo morálnu 
podporu.
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prehlad fo a po, ktorým nadácia poskytla prostriedky`

Nadácia v roku 2004 vyhlásila dve grantové kolá vrámci ktorých sa rozdeľovali prostriedky vyzbierané počas verejnej zbierky 
Veda pre mládež. 

Prehľad grantov, ktoré obdržali partnerské organizácie verejnej zbierky Veda pre mládež

organizácia projekt suma

Astronomický klub Bratislava Letné sústredenie - Astronomická výmena 217,50 Sk

skúseností

Astronomický klub Bratislava Astronomické sústredenie 263 Sk

Gymnázium Ľudovíta Štúra Astrofyzikálny krúžok 919,50 Sk

Matematická spoločnosť mladý gúnius KS Riešky 2 483,34 Sk

Matematický klub Žilina Propagácia - tričká 2 843,50 Sk

P-MAT, n.o. Pikofyz 1 358,50 Sk

P-MAT, n.o. Pikomat 6 792,41 Sk

Trojsten KMS 2 121,25 Sk

Združenie Strom Príspevok dobrovolníkov na účastnícke 1029 Sk

poplatky na letnú školu Nadácie Ingenium

SPOLU    18 028,00 Sk

Schválené projekty vrámci grantových kôl:

organizácia projekt suma

Astronomický klub Bratislava Astronomická Bratislava 1 450 Sk

P-MAT, n.o. Vyhľadávanie a motivácia dobrovoľníkov 6 000 Sk

P-MAT, n.o. Vyhľadávanie a motivácia dobrovoľníkov II 9 000 Sk

SEZAM Vzdelávanie vedúcich sezamu 5 000 Sk

Združenie Strom Vzdelávanie organizátorov korešpondenčných súťaží 3 000 Sk

ZŠ Vajanského Centrum vedy a techniky 3 000 Sk

SPOLU         27 450 Sk
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Nadácia zatiaľ nevytvorila žiadne nadačné fondy. 

členenie celkových výdavkov (nákladov)

2003
propagácia a fundraising (9,1%)

správa (27,3%)

propagácia záujmu 
o matematiku a prírodné vedy (63,6%)

2004
propagácia záujmu o 
matematiku a prírodné vedy 
(10,6%)

propagácia a fundraising (5,9%)

podpora korešpon-
denčných seminárov

                                       (65%)

granty Veda pre mládež         
(11,1%)

2003 2004

Podpora korešpondenčných seminárov 0 263

Propagácia záujmu o matematiku a prírodné vedy 35 43

Propagácia a fundraising 5 24

Granty Veda pre mládež 45

ČINNOSŤ SPOLU 40 375

Správa 15 30

SPRÁVA SPOLU 15 30

NÁKLADY CELKOM 55 405

správa
(7,4%)

Náklady nadácie sú delené na náklady na činnosť a na správu. Náklady na činnosť dosiahli v roku 2004 takmer 93% celkových 
nákladov. Náklady na správu tvoria odmeny na výkon funkcie správcu, nájomné, náklady na audítora, poštovné, dane a 
notárske poplatky. 

Správna rada stanovila na rok 2004 v rozpočte náklady na správu vo výške 10,8% výnosov nadácie. Skutočné náklady na 
správu predstavovali 7,5% výnosov, t.j. boli nižšie, ako rozhodla správna rada.

Výdavky na správu boli na:
 • prevádzku nadácie – 19 tis. Sk
 • odmenu za výkon funkcie správcu – 11 tis. Sk

zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov

V priebehu roka 2004 nedošlo k žiadnej zmene v nadačnej listine. 
Správna rada na svojom zasadnutí 8. 7. 2004 zvolila nových členov správnej rady na ďalšie trojročné funkčné obdobie. 
Z pôvodných členov nezvolila Mgr. Dagmar Horákovú, namiesto nej zvolila správna rada Ing. Petra Haláka. 
V zložení dozornej rady ani v osobe správcu nenastala zmena. 

odmena za výkon funkcie správcu nadácie

Správu nadácie zabezpečoval v prvom polroku správca dobrovoľne bez nároku na odmenu. Od 18. júla 2004 po jeho 
opätovnom zvolení do funkcie sa so správcom uzatvorila zmluva o výkone funkcie. Na základe tejto zmluvy bola odmena 
správcu za výkon funkcie stanovená na 2 000 Sk mesačne. Celkové náklady nadácie na odmeny správcu dosiahli za rok 2004 
výšku 11 tisíc korún.

prehlad o činnosti nadačných fondov`
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Činnosť Nadácie Ingenium je vo veľkej miere odkázaná na prácu dobrovoľníkov. Preto im patrí nesmierna vďaka.
Zoznam dobrovoľníkov, ktorí významnou mierou prispeli k činnosti Nadácie Ingenium:

Katarína Bachratá
Hynek Bachratý
Jakub Daubner 
Eňa Dušková
Marián Galovič
Peter Gašparík
Stanislav Gunár
Róbert Hajduk
Peter Halák
Melinda Haláková
Dáška Horáková
Miška Hýlová

František Kardoš
Ivan Masaryk 
Lenka Mešťanová
Zuzka Megliťová
Peter Miťko
Zuzana Molnárová
Pavol Novotný
Peter Novotný
Pavol Ondrejovič
Hanka Prokešová
Jitka Ruczová
Ľuboš Steskal

Juraj Suchánek 
Ivana Švihranová 
Martin Vagaský
Martin Vojtek
Lenka Vojteková
Emília Vyslocká
Lenka Závodská
Veronika Zelmanová
Ján Žabka

a mnohí ďalší …

prehlad dobrovolníkov`

Správna rada

Mgr. Dagmar Horáková - predsedkyňa (do 17.7.2004)

Ing. Peter Halák - predseda (od 18.7. 2004)

RNDr. Hynek Bachratý

RNDr. Vladimír Burjan

Mgr. Peter Jacko

RNDr. Ivan Ježík

Ľuboš Steskal

PaedDr. Ján Žabka

Správca

Mgr. Ivan Masaryk

Dozorná rada

Mgr. Martin Vojtek - predseda

RNDr. Katarína Bachratá

Ing. Vilma Burgerová

členovia orgánov

záver

Rok 2004 bol pre Nadáciu Ingenium rokom začiatku 
viacerých aktivít. Začala sa realizovať zbierka Veda pre mládež, 
zorganizoval sa kontaktný seminár a začala sa realizácia 
projektu Bitland. Rok možno charakterizovať ako úspešný, 

s výsledkami činnosti nadácie sme spokojný. Veríme, že 
naše nadšenie a odhodlanie podporovať vzdelávanie detí 
a mládeže v oblasti prírodných vied už čoskoro nájde na 
Slovensku pozitívne ohlasy.  



KONTAKT:

Sídlo nadácie: 
 Nadácia Ingenium
 Kalinčiakova 27 
 831 04  Bratislava
Tel./fax:
 02 / 446 34 383
WWW:
 http://www.ingenium.sk
E-mail:
 ingenium@ingenium.sk


