
DETSKÁ NADÁCIA MESTA KROMPACHY 

 

Výročná správa za rok 2020 

 
O nadácii 
 
Detská nadácia mesta Krompachy (ďalej len DNMK) je zapísaná do registra nadácií dňa 
28.8.1997 Ministerstvom vnútra SR pod číslom 203/Na-96/135 so sídlom: Námestie Slobody 
1, 05342 Krompachy, IČO: 30688701. 
 
Účelom DNMK je plnenie humanitnej pomoci zdravotne postihnutým a sociálne odkázaným 
deťom, podpora rozvoja a ochrany duchovných hodnôt u detí, v nasledovných aktivitách: 

 Podpora detí rodín postihnutých živelnými pohromami, 
 Podpora detí náhle osirelých, 
 Podpora detí zdravotne postihnutých, resp. sociálne odkázaných, najmä na zakúpenie 

nevyhnutných pomôcok pre ne (napr. invalidný vozík, špeciálne protézy a pod.) 

 Podpora detí zúčastnených na projektoch organizovaných v súlade s účelom nadácia. 
 
 
Orgány nadácie 

 
Správna rada: 
Mgr. Terézia Valeková, predseda 

Oľga Dzimková 

Anna Nemčíková 

Ing. Alena Ontková 

PhDr. Imrich Papcun 

Ing. Ján Zahuranec 

 
Správca nadácie: 
Mgr. Katarína Kiseľáková 

 
Revízor: 
Ing. Erika Balážová 

 
 
Činnosť nadácie 

 
Správna rada DNMK zasadala v roku 2020 online – prostredníctvom mailu 
(detska.nadacia@gmail.com). Schválená bola 1 žiadosť o poskytnutie finančného alebo 
vecného príspevku. Nadácia bola v r. 2020 opäť prijímateľom príspevku z podielu zaplatenej 
dane z príjmov fyzických osôb, teda 2%, a to vo výške 497,15 EUR. 
 
 



Darcovstvo pre DNMK v roku 2020 
                        
Nadácia nezískala v tomto roku finančné prostriedky z predaja tombolových lístkov v rámci 

podujatia Krompašského jarmoku, keďže sa podujatie nekonalo z dôvodu núdzového stavu – 

pandémia COVID 19. 

Fyzické a právnické osoby, ktorým DNMK poskytla podporu 

 p. Norbert Ferencz (za dcéru Nelu Ferenczovú): 1000,-EUR na rehabilitačný pobyt 

 

Činnosť nadačných fondov: DNMK nemá zriadené nadačné fondy. 

 

Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu: Správna rada v roku 2020 

neodsúhlasila žiadnu finančnú odmenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sumár základných údajov z účtovnej uzávierky, prehľad o nákladoch a výnosoch DNMK 

v roku 2020 

 

NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 454,00 

  

Pokladnica 178,66 

Bankové účty 10068,83 

OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 10247,49 

  

Základné imanie 6 639,00 

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 4568,72 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -960,23 

VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU 10247,49 

  

Iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie 119,4 

Príspevky poskytnuté fyzickým osobám 1337,98 

NÁKLADY SPOLU 1457,38 

  

Prijaté príspevky od iných organizácií 0 

Prijaté príspevky od fyzických osôb 0 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 497,15 

VÝNOSY SPOLU 497,15  

  

Hospodársky výsledok pred zdanením -960,23 

Hospodársky výsledok po zdanení -960,23 

 

Výročná správa za rok 2020 bola schválená Správnou radou na zasadnutí ku dňu 13.7.2021 

 

V Krompachoch, dňa 14.7.2021 

 
Mgr. Terézia Valeková                                                                         Mgr. Katarína Kiseľáková 

Predseda Správnej rady                                                                       Správkyňa DNMK 


