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Register účtovných závierok

Vec:
Výročná správa za rok 2015 - predloženie
V prílohe Vám zasielam výročnú správu a výkazy za rok 2015 neinvestičného fondu s názvom
FOND KULTÚRY N.F. so sídlom Dostojevského rad 2550/19, 811 09 Bratislava .

..........................................................
Dušan Hégli

Kontakt:
Tel: +421 903 716 137
E-mail: fondkultury.nf@gmail.com

Výročná správa za rok 2015

1. Úvod
Fond kultúry n.f. so sídlom Dostojevského rad 2550/19, 811 09 Bratislava vznikol 7. 2. 2012,
bol zaregistrovaný Okresným úradom Bratislava pod registračným číslom OVVS5552/212/2012-NF.
Účel neinvestičného fondu: Zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.
Účelom fondu je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne
prospešného účelu v oblasti zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory
národnostných menšín. Zameria sa najmä na:
-‐ podporu materiálno-technického zabezpečenian kultúrnych podujatí,
-‐ podporu organizácie kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí (festivaly,
prehliadky, sympóziá, výstavy, školenia, tréningy, výmenné podujatia),
-‐ podporu filmového a zvukového archívu zozbieraných materiálov.
Správna rada prerokovala a jednohlasne schválila dňa 22. 3. 2016 predloženú výročnú
správu za rok 2015.

2. Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením
vzťahu k účelu fondu
Neinvestičný fond počas roka 2015 podporil v súlade s účelom fondu:
Jedným z hlavných oblastí účelu fondu je podpora materiálno-technického zabezpečenia
kultúrnych podujatí. Počas roka 2015 Fond kultúry n.f. podporil v tomto zmysle 9 kultúrnych
podujatí, dvojakého charakteru.
2.1. Tanečno-hudobné predstavenie Tanečného divadla Ifjú Szivek pre deti a mládež
2.2. V. Medzinárodné sympózium ľudového tanca a ľudovej hudby
2.1. Tanečno-hudobné predstavenie Tanečného divadla Ifjú Szivek pre deti a mládež
Predstavenie programu s názvom Kukučie vajíčko sa podporilo väčšinou prostredníctvom
dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky – Poukážkový systém podpory
prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám. Na 8
predstaveniach sa zúčastnilo 805 divákov/žiakov.

Zoznam podporených kultúrnych podujatí a zúčastnených škôl:
Dátum Zúčastnená škola
1
2
3
4
5
6

26.1.2015
24.4.2015
25.5.2015
9.10.2015
3.12.2015
3.12.2015

ZŠ s MŠ s VJM Podunajské Byskupice
ZŠ Lajosa Pongrácza s VJM, Šahy
ZŠ a Gymnázium s VJM, Bratislava
ZŠ S MŠ Istvána Széchenyiho s VJM, Horné Saliby
Súkromná stredná odborná Škola, Sládkovičovo
ZŠ Zoltána Kodálya s VJM, Galanta

Počet
predstavení
1
1
2
1
1
2

Počet
divákov
60
227
122
200
72
124

2.2. V. Medzinárodné sympózium ľudového tanca a ľudovej hudby
Medzinárodné sympózium ľudového tanca a ľudovej hudby sa uskutočnil v roku 2015 už
piaty krát, v organizácii Fondu kultúry n.f. to bol prvý ročník. Podujatie sa konalo od 16. do
20.6.2016 v Doborgazsziget (Maďarsko) a v Bratislave. Počas piatich dní sympózia mali
účastníci možnosť zúčastniť sa prednášok a workshopov v oblasti tradičnej tanečnej
a hudobnej kultúry Strednej Európy vedením špičkových predstaviteľov žánru. Medzinárodné
sympózium sa uskutočnilo za účasti 117 milovníkov tradičnej kultúry, väčšina účastníkov
patrila do vekovej kategórie od 15 do 25. Fond kultúry n.f. sa uchádzalo a dotáciu projektu
v Grantovom sytéme Úradu vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny, avšak
komisiou ešte v prvom polroku r. 2015 schválené finančné zdroje Fond kultúry n.f. do konca
roka neobdržal. Z uvedeného dôvodu bolo podujatie financované z vlastných zdrojov Fondu
kultúry n.f..
3. Ročná účtovná závierka a vyhodnotenie základných údajov v nej
zahrnutých a výrok audítora k nej
V prílohe prikladáme Výkaz o majetku a záväzkoch, Výkaz o príjmoch a výdavkoch. Ročnú
účtovnú závierku nebolo potrebné overovať audítorom vzhľadom na objem finančných
prostriedkov.
4. Prehľad o daroch a príspevkoch poskytnutých fondu
Dary, príspevky a príjmy získané v hodnotenom období sa nachádzajú v prílohe.
5. Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu a prehľad výdavkov
v členení podľa jednotlivých druhov činností fondu a osobitne výšku
výdavkov na správu fondu
Počiatočný stav k 1.1.2015: 2 247,18 €
Prehľad príjmov – príloha k výročnej správe.

Príjmy
-‐ pôžička zakladateľa: 950 €
-‐ 2% z podielu zaplatenej dane z príjmov: 572,49 €
-‐ z dotácií: 1 689,00 €
-‐ z organizovania podujatí: 2 061,95 €
-‐ ostatné (kreditné úroky na bankovom účte): 0,15 €
Príjmy za rok 2015 spolu: 5 273,59 €
Výdavky:
1. Výdavky na správu fondu:
-‐ poplatok za vedenie účtu: 94,-‐ nákup kancelárskych potrieb: 50,74 €
2. Výdavky na účel fondu
-‐ podpora organizácie podujatí: 6 500,41 €
-‐ vrátenie pôžičky zriaďovateľovi: 580 €
Výdavky za rok 2014 spolu: 7 225,15 €
1. Konečný zostatok v pokladni k 31. 12. 2015: 183,90 €
2. Konečný zostatok na účte k 31. 12. 2015: 111,72 €
3. Konečný zostatok spolu k 31. 12. 2015: 295,62 €
6. Stav majetku a záväzkov fondu
Fond kultúry n.f. nedisponuje žiadnym majetkom. Majetok tvoria iba finančné prostriedky na
účte a v pokladni, v celkovej sume k 31. 12. 2015 : 295,62 €.
Záväzok neinvestičného fondu k 31. 12. 2015 je 950 €, pôžička zriaďovateľa.
7. Zmeny vykonané v štatúte a v zložení orgánov
V sledovanom období nedošlo k žiadnym zmenám v štatúte a v zložení orgánov fondu.
8. Vyjadrenie správnej rady
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje na zverejnenie vo výročnej správe.
9. Vyjadrenie revízora
Revízor preskúmal hospodárenie neinvestičného fondu a nemá pripomienky.

V Bratislave 22. 3. 2016
.......................................................
Dušan Hégli, správca
.......................................................
Gábor Gálik, predseda správnej rady
.......................................................
Judita Fitosová, revizor

