Nadácia TA3
Účtovná závierka a Výročná správa
k 31. decembru 2018
a správa nezávislého audítora

- výročná správa obsahuje informácie podl'a zákona o účtovníctve.
Okrem toho, na základe našich poznatkovo 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.

Bratislava,

dňa

17. mája 2019
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predchádzajúce
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obdobie

Strana aktív

a

b

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
1.

r. 002 + r. 009 + r. 021

001

r. 003 až r. 008

002

Dlhodobý nehmotný majetok
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej
012-(072+091AÚ)
Softvér
Ocenitel'né práva

činnosti

004

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
(051- 095AÚ)

(031 )

Umelecké diela a zbierky

(032)

Stavby

021 - (081 + 092AÚ)

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

(042 - 094)

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných
v ovládanej osobe
(061- 096 AÚ)

022

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných
s podstatným vplyvom
(062 - 096 AÚ)

023

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

024

spoločnostiach

spoločnostiach

(065 - 096 AÚ)
(066 + 067) -

096 AÚ
Ostatný dlhodobý

finančný

majetok

(069 - 096 AÚ)

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
Poskytnuté preddavky na dlhodobý
096 AÚ)

finančný

2627,00

2401,00

1618,00

5028,00

2627 ,00

2401,00

1618,00

2401,00

1618,00

majetok (053 -

5028,00

2627,00

020
021

pôžičky

5028,00

019

r. 022 až r. 028

podnikom v skupine a ostatné

4

012

Pestovatel'ské celky trvalých porastov

Pôžičky

3

x

014

majetok

2

011

023 - (083 + 092AÚ)

finančný

1

x

Dopravné prostriedky

Dlhodobý

Netto

010

013

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052
- 095AÚ)
3.

009

Samostatné hnutel'né veci a súbory hnutel'ných vecí
022 - (082 + 092AÚ)

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

Netto

008

r. 010 až r. 020

Pozemky

Korekcia

003

013 - (073+091 AÚ)

2. Dlhodobý hmotný majetok

Brutto

025
026
027
028
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I Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) I
Číslo

Číslo
riadku

Výnosy

účtu

Činnost'

Hlavná
nezdaňovaná

a
601

b

c
39

Tržby za vlastné výrobky

602

Tržby z predaja služieb

40

604

Tržby za predaný tovar

41

nedokončenej

611

Zmena stavu zásob

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

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 pohl'adávky

52

644

Úroky

53
54

vnútroorganizačných

výroby

služieb

Kurzové zisky
Prijaté dary

55

647

Osobitné výnosy

56

648

Zákonné poplatky

57

649

Iné ostatné výnosy
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
maietku a dlhodobého hmotného majetku

58

finančného

Výnosy z dlhodobého

653

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov

654
655

majetku

Tržby z predaja materiálu
Výnosy z krátkodobého finančného
majetku

60
61
62
63

Výnosy z použitia fondu

64

657

Výnosy z precenenia cenných papierov

65

658

Výnosy z nájmu majetku

66

661

Prijaté príspevky od

662

Prijaté príspevky od iných organizácií

zložiek

663

Prijaté príspevky od fyzických osôb

664

Prijaté

665

Príspevky z podielu zaplatenej dane

členské

príspevky

106120,00

106120,00

96311,00

68

146200,00

146200,00

102029,00

69

5141 ,00

5141,00

13075,00

71

50190,00

50190,00

31373,00

123299,00

123299,00

123359,00

74

430950,00

430950,00

366147,00

75

0,00

0,00

0,00

67

70

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

4

59

656

organizačných

3

47

645

652

2

1

Spolu

42

646

651

Zdaňovaná

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

odvody dane z príjmov

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

76

0,00

77
78

0,00

0,00

0,00
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I.

Všeobecné údaje

(1) Názov a sídlo

účtovnej

jednotky:

Názov účtovnej jednotky:
Sídlo

účtovnej

NADÁCIATA3

Gagarinova 12, 820 15 Bratislava

jednotky:

Dátum jej založenia:

15. februára 2011

Dátum vzniku (zápisu do registra
nadácií):

22. februára 2011

Identifikačné číslo účtovnej

42257760

(2) Informácie o

členoch

Orgán
Štatutárny

Dozorný

Iný

(3) Opis

jednotky:

štatutárnych a dozorných orgánoch

Funkcia
správca nadácie
člen dozornej rady
člen dozornej rady
člen dozornej rady
čl en správnej rady
člen správnej rady
člen správnej rady

spoločnosti :

Meno
Peter Káčer
Pavol Zachar
Ľubomíra Oravová
Peter Kováč
Andrej Bodžár
Igor Čekirda
Martina Kyselová

činnosti :

Verejnoprospešný

Hlavná

činnosť:

účel

nadácie

Prostriedky nadácie sa používajú najmä na podporu nasledujúcich
verejnoprospešných účelov :
- rozvoj a ochrana duchovných hodnôt
- rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt
- realizácia a ochrana I'udských práv alebo iných humanitných
ciel'ov
- ochrana zdravia a podpora a rozvoj zdravotníctva
- ochrana práv detí a mládeže, vytváranie prostredia
priaznivého pre zdravý a sociálne prospešný vývoj detí a
mládeže
- ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie
prírodných hodnôt, výchovná ,
- vzdelávacia a propagačná činnosť v danej oblasti
- podpora a rozvoj školstva a vzdelania
- podpora a rozvoj vedy a umenia
- podpora a rozvoj telovýchovy a športu
- podpora a rozvoj podnikatel'ského prostredia
- podpora a rozvoj medzinárodných vzťahov, medzištátnej a
regionálnej spolupráce
- podpora a rozvoj európskej integrácie
- individuálne určená humanitná pomoc pre jednotlivca alebo
skupiny osôb, a to najmä ktoré sa ocitli v ohrození života
alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou
pohromou

2

Poznámky k účtovnej závierke
neúčtovala

o dlhopisoch , pôžičkách a úveroch.

i)

Nadácia v roku 2018

j)

Výnosy budúcich období vykazovala Nadácia v roku 2018 vo výške , ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

k)

Nadácia v roku 2018 nevykazovala

daň

z príjmu .

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohl'adom na opotrebenie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho
používania.
Typ majetku

Ročná

Doba odpisovania
v rokoch

Speciál ne dopravné prostriedky pre
hendikepovaných

odpisová sadzba v

%

4

25,00

Nadácia v roku 2018 nenadobudla nehmotný majetok.
Prepočet

údajov v cudzích menách na slovenská menu

Nadácia neeviduje majetok a záväzky v cudzej mene.
Účtovanie verejnej zbierky

Príspevky prijaté vykonávaním zbierky sa účtovali v prospech účtu 667 - Prijaté príspevky z verejných zbierok
so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného analytického účtu k účtu 211 - Pokladnica alebo 221 - Bankové
účty . V rovnakej sume sa účtovala tvorba fondu na ťarchu účtu 556 - Tvorba fondov so súvzťažným zápisom
v prospech príslušného analytického účtu k účtu 412 - Fondy tvorené podl'a osobitných predpisov.

4

Poznámky k účtovnej závierke
(2) Údaje o položkách nákladov:

Popis

1. Nepodnikatel'ská činnosť
Spotreba materiálu
Predaný tovar
Služby
Náklady na reprezentáciu
Mzdové náklady
Zákonné soc. poistenie a zdravot. poistenie
Ostatné dane a poplatky
Ostatné pokuty a penále
Iné ostatné náklady
Osobitné náklady
Odpisy hmotného majetku
Tvorba fondov
Poskytnuté príspevky iným org. jednotkám
Poskytnuté príspevky iným účt. jednotkám
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
Spolu nepodnikatel'ská činnosť
2. Podnikatel'ská činnosť
Spolu podnikatel'ská činnosť
Spolu

V.

Daň

Dňa

-

-

727
68471
6835

2665
47338
5975

-

-

7

7

-

-

-

136
3406
1 257
123299

213
9693
747
123359

-

-

111 000
9798
106014
430950

77 500
6758
91 892
366147

-

-

430950

366147

z príjmov

Nadácia má príjmy a výdavky iba v súvislosti so svojou hlavnou

VI.

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

nezdaňovanou činnosťou .

Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje
závierka, a do dňa zostavenia účtovnej závierky

účtovná

15.4.2019 odvolalo dozornú radu v zložení:
člen

Dozorná rada

člen
člen

a zvolila nových

členov

Pavol Zachar
Ľubomíra Oravová
Peter Kováč

dozornej rady v zložení:

člen

Dozorná rada

dozornej rady
dozornej rady
dozornej rady

člen
člen

dozornej rady
dozornej rady
dozornej rady

Lukáš Grešš
Katarína Mészarosová
Ľudovít Trusina

Nadácii nie sú známe iné skutočnosti, ktoré vznikli po dni, ku ktorému je zostavená účtovná závierka,
a ktoré by významnejším spôsobom menili výsledky účtovnej závierky k 31 .1 2.2018, resp . by
významnejším spôsobom ovplyvňovali činnosť nadácie v nasledujúcich obdobiach .
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NADÁCIA
Pavol Zachar

Dozorná rada :

Stará Černicová 35, 821 05 Bratislava
Ľubomíra Oravová
Bulharská 76, 821 04 Bratislava

Peter Kováč
Bošániho 15, 841 01 Bratislava

3. O Nadácii TA3

Nadácia TA3 bola založená 15. 2. 2011. Jej zakladatel'om je spoločnosť: C.E.N.
s.r.o., so sídlom Gagarinova 12, 821 05 Bratislava, IČO: 35 780 886, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 21029/B.
Nadácia TA3 bola založená výlučne na podporu verejnoprospešného účelu.

Účelom nadácie je:
a)

rozvoj a ochrana duchovných hodnôt

b)

rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt

c)

realizácia a ochrana I'udských práv alebo iných humanitných ciel'ov

d)

ochrana zdravia a podpora a rozvoj zdravotníctva

e)

ochrana práv detí a mládeže, vytváranie prostredia priaznivého pre
zdravý a sociálne prospešný vývoj detí a mládeže

f)

ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt,
výchovná, vzdelávacia a propagačná činnosť v danej oblasti

g)

podpora a rozvoj školstva a vzdelania

h)

podpora a rozvoj vedy a umenia

i)

podpora a rozvoj telovýchovy a športu
Nadácia TA3

Gagannova 12, 820 15 Bratislava, Slovenská
Tel: +421248203511, Fax' +421248203549,
Web: nadacia,ta3,corn

NADÁCIA
náročné vybrať tie, ktoré Nadácia TA3 podporí. Ide najmä o organizácie, ktoré

riešia problémy I'udí v regiónoch, ich sociálnu situáciu, zdravotné problémyapod.
O prerozdel'ovaní finančných prostriedkov rozhoduje správna rada, ktorá
zasadá a podrobne vyhodnocuje závažnosť jednotlivých prípadov. Následne
vyberie žiadosti, ktoré Nadácia TA3 podporí.
Na propagáciu činnosti má nadácia priestor v televízii TA3 v podobe relácie
"Cesta do života". V relácií sa nadácia snaží dostať do povedomia divákov príbehy
zo života I'udí, ktorí sa ocitli v bezvýchodiskovej situácii a potrebujú pomôcť.
Najvýznamnejšou aktivitou nadácie bol piaty ročník charitatívnej tour pod
názvom "Káčer na bicykli 2018". Táto akcia je zameraná nie len na získavanie
finančných prostriedkov pre konkrétnych I'udí, ktorých príbehy televízia TA3

vysielala počas kampane, ale aj zvýšiť záujem verejnosti o pomoc tým, ktorí to
najviac potrebujú. Na tohtoročnej akcii sa zúčastnilo množstvo cyklistov, ktorí dali
najavo, že osudy druhých im nie sú I'ahostajné. Počas samotnej akcie Nadácia TA3
podporila spolu s miestnou samosprávou I'udí a organizácie v mestách, cez ktoré
charitatívna tour prechádzala.
Nadácia TA3 v priebehu roka participovala na množstve iných podUjatí, ktoré
boli organizované tretími subjektmi.
Začiatkom Septembra sa nadácia zúčastnila cyklistických pretekov Ceny

Novohradu ku Dňu ústavy v Haliči. Pri tejto príležitosti nadácia odovzdala bicykle
sociálne slabým rodinám Lučeneckého regiónu . Do Lučenca sa Nadácia TA3 vrátila
ešte raz a to koncom septembra pri príležitosti Európskeho dňa mobility, ktorý
organizovalo samotné mesto.

Nadácia TA3
Gagannova 12, 820 15 Bratislava, Slovenská republika
Tel' +421 248203511 , Fax +421248203549, E-mad : ta3@ta3 ,com
Web : nadacia,ta3,com
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NADÁCIA
Zd roj / pôvod príj m u

Suma v EUR
146200,00

Prijaté príspevky od iných organizácií
Prijaté príspevky od fyzických osôb

5 141,00

Príspevky z podielu zaplatenej dane (vrátane
50 190,56
nerozdelených príspevkov minulých rokov)
123 299,05

Prijaté príspevky z verejných zbierok

324830,61

Spolu

Výnosy budúcich období
Zdroj / pôvod príjmu

Suma v EUR

Nerozdelené prijaté príspevky z podielu zaplatenej
1.546,84
dane v roku 2018

1.546,84

Spolu

Nerozdelené príjmy z verejných zbierok
Zdroj / pôvod príjmu

Suma v EUR

Nerozdelené príspevky z verejných zbierok /
83.167,60
vytvorený fond podl'a osobného predpisu

83.167,60

Spolu

6. Prehl'ad o darcoch

Nadácia TA3 získala v roku 2018 dary vo výške 326 377,45 EUR.

Nadácia TA3
Gagarinova 12, 820 15 Bratislava, Slovenská republi ka

Tel: +421 248203511, Fax: +421 248203549, E-mail: ta3@ta3 .com
Web: nadacia .ta3 .com
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NADÁC I A
podl'a osobitného predpisu (verejná zbierka). Uvedené dary budú v súlade
s podmienkami verejnej zbierky rozdelené v roku 2019.

7. Celkové výdavky (náklady)

Celkové náklady Nadácie TA3 činili 307 652,00 EUR.

Výdavky / náklady

Suma v EUR

Poskytnuté dary fyzickým osobám

9798,00

Poskytnuté iným účtovným jednotkám

111 000,00

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

106014,00

Správa nadácie - propagácia verejnoprospešného
31 501,92

účelu

Správa nadácie - ostatná réžia

49338,08

Spolu

307652,00

8. Prehl'ad o poskytnutých daroch a príspevkoch

Nadácia TA3 poskytla v roku 2018 dary vo výške 226 812,00 EUR.
Obdarovaný

Účel

Deťom s rakovinou n.o.,

Príspevok na kúpu

Einsteinova 3692/21, Bratislava

polohovatel'nej postele

Suma v EUR
600,00

Nadácia TA3
Gagarinova lZ, 820 15 Bratislava, Slovenská republika
Tel: +421 24820 3511, Fax: +421 248203549, E-mail ta3@ta3.com
Web: nadacia.ta3.com
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NADÁCIA
Michaela Krišková, Rastislavova

Príspevok na špecilálne

20, Poprad

upravený kočík

Tatiana Bílla, Gerlachov 209,

Príspevok na ubytovanie

1 000,00

200,00

Bardejov
liečbu

NONDUM VENIT HORA MEA,

Príspevok na podpornú

Kukučínova

a prevenciu onkologických

109/10, Vranov nad

Topl'ou
Marenčin

7000,00

ochorení
PT, spol. s r.o., Jelenia

Príspevok na vydanie knihy

6, Bratislava

Michala Horského

Ivan Páleník, Košická lO,

Príspevok na kúpu

Bratislava

invalidného vozíka

Ladislav Angyal, Zelezničná

Príspevok na zlepšenie

5/20, Komárno

sociálnej situácie

Matej Kapusta, Internátna 2,

Príspevok na kúpu

Banská Bystrica

fotoaparátu s objektívom

Tatiana Bílla, Gerlachov 209,

Príspevok na ubytovanie

5000,00

1 000,00

1 000,00

1 350,00

200,00

Bardejov
Lucia a Lukáš Košťál , SNP

Príspevok na kúpu

261/31, Stará Turá

motorového vozidla

Občianske

Príspevok na podporu vzniku,

združenie

ČLOVEČINA, Záhradnícka

prípravy a realizácie nového

752/95, Bratislava

titulu RND s SĽUKu hry

2000,00

12000,00

Stanislava Štepku Malý vel'ký
muž

Nadácia TA3
Gagarinova 12, 820 15 Bratislava, Slovenská republika
Tel: +421 24820 3511, Fax +421 24820 3549, E·malÍ: ta3@ta3,com
Web: nadacia,ta3.com

·12·

NADÁCIA
Dianna Zajoncová, SNP 13,

Príspevok na zlepšenie

Nové Mesto nad Váhom

sociálnej situácie

Esther Tonhajzerová, Morovno

Príspevok na špeciálny kočík

25, Ráztočno

a rehabilitácie

Mgr. Helena Kašická,

Príspevok na kúpu ručného

Mengusovce 148, Mengusovce

pohonu na invalidný vozík

Juraj Sabo, Továrenská 6,

Príspevok na zlepšenie

Smolenice

sociálnej situácie

Imobilio, Matejkova 8, Bratislava Príspevok na nákup
- mestská časť Karlova Ves

stavebného materiálu

Raná starostlivosť, n.o., Tbiliská

Príspevok na dlhodobé

7711/6, Bratislava

sprevádzanie rodín s deťmi

500,00

3 100,00

3 000,00

500,00

2000,00

10000,00

so zrakovým znevýhodnením
Lukáš Baláž, Clementisa 63,

Príspevok na zlepšenie

Skalica

sociálnej situácie

Alex Plánka, Agátová 14, Skalica

Príspevok na zlepšenie

1

sociálnej situácie

Tomáš a Matyáš Rybnikár,

Príspevok na zlepšenie

Hurbanova 16, Skalica 1

sociálnej situácie

Lucia Povodová, Hostie 411,

Príspevok na zlepšenie

Hostie

sociálnej situácie

Mikádo, Pri potoku 12, Skalica

Príspevok na

činnosť

1 000,00

1 000,00

1 000,00

500,00

2500,00

združenia

Nadácía Tp'}
Gagarinova 12, 820 15 Bratislava, Slovenská republika
Tel: +42 1 248203511, Fax: +421248203549, E-mail: ta3@ta3,com
Web: nadaciHa3,com
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NADÁCIA
Poradenské Centrum Nádej,

Príspevok na skvalitnenie

Mokrohájska cesta 3392/3,

služieb pre ciel'ové skupiny

Bratislava - mestská

časť

44500,00

OZ

Karlova Ves
11 500,00

Nemocnica s poliklinikou

Príspevok na kúpu

Myjava, Staromyjavská 59,

zdravotníckych prístrojov a

Myjava

pomôcok

Laura Valachová, Hlavná 2,

Príspevok na rehabilitáciu

500,00

Radoslav Onderko, Pri štadióne

Príspevok na nákup

500,00

526/27, Král'ovský Chlmec

rehabilitačných

Vieska nad Žitavou

pomôcok

Michaela Kmeťová, Komenského Príspevok na zlepšenie

500,00

199/12, Partizánske

sociálnej situácie

Ol'ga Podoláková, Hurbanova 3,

Príspevok na zlepšenie

Myjava ,

sociálnej situácie

Ján Kemp, Sebechleby 343,

Príspevok na opravu auta

500,00

Mária Mikolajová, Postupimská

Príspevok na zlepšenie

500,00

750/6, Košice

sociálnej situácie

Jarmila Gabrišová, Trenči anske

Príspevok na kúpu

500,00

Sebechleby pri Krupine

Stankovce 244,

Trenčianske

Stankovce

antidekubitnej

sedačky

500,00
a

doplnkov pre el. invalidný
vozík

Blanka Kristianova,

Príspevok na kúpu

Volgogradská S, Prešov

prídavného pohonu

500,00

Nadácia TA3
Gagarinova 12, 820 15 Bratislava, Slovenská republika
Tel: +421 248203511, Fax: +421248203549, ["mad: ta3(JJ}ta3.com
Web: nadacia.ta3.com
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NADÁCIA
1

1226 812,00 1

SPOLU

9. Odmeny za výkon funkcie v orgánoch nadácie

Správca Nadácie TA3 nepoberal v roku 2018 žiadnu odmenu za výkon funkcie.
Ostatné orgány, ustanovené

nadačnou

listinou vykonávajú svoju

č i nnosť

bez

nároku na odmenu.

10.

Nadačné

fondy

Nadácia TA3 nezaložila a nespravovala žiadne

nadačné

fondy.

Nadác!a TA3
Gagannova 12, 820 15 Bratislava, Slovenská repubÍlka
Tel: +421 24820 3511, Fax: +421248203549, E-mail: ta3(g'ta3,com
Web: nadacía,ta3,com
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