VÝROČNÁ SPRÁVA
2019

Výročná správa 2019

1.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Názov nadácie:
Adresa:
Dátum vzniku nadácie:
Dátum zápisu nadácie:
Identifikačné číslo (IČO):
Zápis v registri nadácií:
Hodnota nadačného imania:
Zakladateľ:
Štatutárny orgán:
Kontakt:
Bankové spojenie:

Medeko Nadácia
Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica
03.12.2014
12.12.2014
42375827
Ministerstvo vnútra SR,
registračné číslo 203/Na-2002/1099
6 638€
MEDEKO CAST s.r.o.
Ing. Kristína Lang, správca nadácie
0905 237 085
www.medekonadacia.sk
nadacia@medeko.sk
SK5102000000003411245559

Účelom nadácie je:
- podpora zlepšovania životného prostredia a kvality života mesta Považská Bystrica, najmä
prostredníctvom výchovno-osvetových a kultúrno-spoločenských aktivít - priama podpora
vybraných projektov súčinných s oblasťou pôsobenia nadácie
- podpora v rozvoji aktívnych mladých ľudí, a to prostredníctvom poskytovania štipendií,
bezplatných stáží a naturálnej výpomoci pre maturantov a absolventov vysokých škôl, najmä
v oblasti techniky
- podpora pôsobenia nadácie zabezpečovaním organizovania a realizácie dobrovoľných zbierok

2 / 10

Výročná správa 2019

2.

PREDSLOV SPRÁVCU
Naša nadácia ukončila ďalší rok svoje činnosti. Ako aj predchádzajúce roky aj
v roku 2019 bol naším najväčším projektom, ktorý sme my ako nadácia
organizovali, Mladý Talent Považskej Bystrice.
Okrem toho sa snažíme napĺňať naše poslanie aj finančnou podporou
vybraných podujatí, občianskych združení a talentov v našom meste a okolí.
Podporujeme komunitu, v ktorej žijeme, a snažíme sa robiť svet okolo nás
lepším aspoň malými dobrými skutkami. Nie všetkým sme schopní vyhovieť
a prispieť finančne na ich aktivitu, projekt či ťažkú životnú situáciu v rodine.

Nie vždy je jednoduché povedať nie, ale snažíme sa držať dvoch oblastí, ktoré sme sa rozhodli aktívne
podporovať a to sú činnosti, ktoré zvyšujú kvalitu života v Považskej Bystrici a mladé talenty hlavne
z oblasti techniky.

Ing. Kristína Lang (správca nadácie)
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3.

PREHĽAD PRÍJMOV A PRIJATÝCH DAROV V PRIEBEHU BEŽNÉHO OBDOBIA

Darca
Koval Systems a.s.
Bonfiglioli Slovakia, a.s.
SATES a.s.
MEDEKO CAST s.r.o.
Viktor Kvaššay VK-SOK
thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s.
Danfoss Power Solutions a.s.
IMC Slovakia s.r.o.
EPOTEX s.r.o.
FUTURUM, s.r.o.
Mgr. Ľubica Kukučková - FO
Gabriela Magyarová - FO
Príspevky z podielu zaplatenej dane
Spolu

4.

Suma
500,00 €
1 000,00 €
500,00 €
500,00 €
1 500,00 €
1 000,00 €
1 700,00 €
1 500,00 €
550,00 €
1 500,00 €
2 550,00 €
300,00 €
3 111,92 €
16 211,92 €

POSKYTNUTÉ DARY V PRIEBEHU BEŽNÉHO OBDOBIA A PREHĽAD ČINNOSTI

Obdarovaný
AD Astra, n.o.

Účel
Podpora rozvoja talentov školy-nákup
školských pomôcok

OZ Detský Park

Zabezpečenie akcie Vereda Night Run
2019

Rádioklub Manín o.z.

Podpora a rozvoj rádioamatérskych
aktivít

MŠK Považská Bystrica
Horolezecký klub Manín
Dominika Podolanová - WakiVaky
Spolok priateľov Imra Weinera-Kráľa
Športovo strelecký klub POBYS
Jakub Pleško
Dominik Stroka
Ivan Wallenfels
Barbora Kulichová
Lýdia Špániková
Pavol Adamík
Miloš Rác
Martin Hrtánek
Nikoleta Trníková

Účasť žiakov na SWAN Slovak Open
Handball 2019
Nákup horolezeckých potrieb
Podpora projektu
Podpora kultúry
Podpora talentov v športovej streľbe
Podpora rozvoja plaveckého talentu
Podpora rozvoja tanečného talentu
Podpora rozvoja talentu - stolný tenis
Podpora účasti na ME mládeže v šachu
Podpora rozvoja talentov ZŠ Školská
Nákup športových potrieb
Podpora umeleckej výstavy
Nákup cyklistického vybavenia
Rozvoj talentu – Mladý talent 2019

Suma
200,00 €
36,00 €
300,00 €
250,00 €
200,00 €
250,00 €
200,00 €
38,08 €
150,00 €
150,00 €
300,00 €
500,00 €
200,00 €
300,00 €
150,00 €
300,00 €
500,00 €
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Vladimír Drblík
Róbert Miškech
Dominika Dorincová
Dária Knížatová
Ema Pavlíková
Tereza Košíková
Šimon Mitašík
Spolu

Rozvoj talentu – Mladý talent 2019
Rozvoj talentu – Mladý talent 2019
Rozvoj talentu – Mladý talent 2019
Rozvoj talentu – Mladý talent 2019
Rozvoj talentu – Mladý talent 2019
Rozvoj talentu – Mladý talent 2019
Podpora a rozvoj talentov

500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
2 550,00 €
9 574,08 €

Všetky prostriedky nadácie boli poskytnuté výlučne za účelom, na ktorý je nadácia zriadená.

5.

POSKYTNUTÉ PRÍSPEVKY Z PODIELU ZAPLATENEJ DANE

Obdarovaný
OZ Zrniečka pre sny
SRRZ-RZ pri Základnej umeleckej škole
IWK

Účel
Podpora programových cieľov
Podpora rozvoja talentov školy-nákup
školských pomôcok

OZ pri ZŠ Školská

Podpora rozvoja talentov školy-nákup
školských pomôcok

200,00 €

HOROMIL – klub cestovateľov a
dobrodruhov

Zabezpečenie filmového festivalu
Horomil Fest 2019

250,00 €

MFF Eko, s.r.o.

Zabezpečenie podujatia EkotopfilmEnvirofilm TOUR

200,00 €

VMČ Podvažie

Zabezpečenie cyklistických pretekov pre
deti

300,00 €

Zabezpečenie projektu "Záhradná
cukráreň"
Podpora plaveckých talentov
Podpora rozvoja talentov školy-nákup
školských pomôcok

Detský charitný dom
Považskobystrický plavecký oddiel
SOŠ strojnícka Považská Bystrica

Zabezpečenie kultúrneho festivalu
"Hviezdne noci"
Podpora talentov v športovej streľbe

OZ Filmový klub Bytča
Športovo strelecký klub POBYS
Spolu

6.

Suma
500,00 €
700,00 €

100,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
261,92 €
3 111,92 €

NÁKLADY NA SPRÁVU NADÁCIE

Názov
Poštovné, overenie podpisov
Bankové poplatky

Suma
42,64 €
4,30 €
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Žiadne iné výdavky spojené so správou nadácie za účtovné obdobie 2019 neboli vykázané. Správna
rada rozhodla o výške nákladov na správu nadácie pre rok 2020 v sume 300 €.

7.

PREHĽAD ČINNOSTI NADÁCIE

SÚŤAŽ MLADÝ TALENT POVAŽSKEJ BYSTRICE
Naša Medeko nadácia aj tento rok organizačne zabezpečila pekný projekt a to regionálnu súťaž
Mladý talent Považskej Bystrice. Prispeli sme aj finančne spolu s ďalšími firmami z nášho mesta.
Cieľom projektu Mladý Talent Považskej Bystrice je podporiť mladých ľudí v rôznych odvetviach a
tento rok sa súťažilo v ôsmych kategóriách:
- Veda a technika
- Šport
- Literárno-dramatické umenie
- Hudobno-tanečné umenie
- Výtvarné umenie
- Zručnosť v odbore
- Podnikateľský zámer
- Špeciálna kategória: Inovátor junior určená pre žiakov 7.-9.ročníka základných škôl
Každá kategória má svoju hodnotiacu komisiu a hlavná komisia v prípade pochybností rozhoduje
hlasovaním. Ocenení získali prémiu päťsto eur, pamätnú sošku odliatu u nás v Medeku a hradenú
exkurziu do europarlamentu v Štrasburgu. Medzi gratulantmi, ktorí odovzdávali ocenenia, bol aj
poslanec Európskeho parlamentu Igor Štefanec. Podľa jeho slov je súťaž inšpiráciou aj pre ostatné
mestá, ako prejaviť vzťah k rodisku a zároveň prijať zodpovednosť za budúcnosť.
Súťaž je pre mnohých ocenených odrazovým mostíkom k väčším úspechom. Cenu v kategórii
dramatickej odovzdával športový redaktor Denníka N Lukáš Vráblik. On sám pred tromi rokmi získal
rovnaké ocenenie. „Bola to vtedy pre mňa veľká motivácia. Ľudia už vedeli, že píšem, tak som sa
snažil v tom čo najlepšie pokračovať, aby som dokázal, že tá cena nebola náhodná,“ povedal.
Podobne sa o potrebe podpory mladých vyjadrila aj Dominika Mirgová, ktorá bola hudobným hosťom
súťaže. Ako mladá zvíťazila v talentovej súťaži, zažila podobný stimul. Úspech v súťaži jej pomohol
nájsť miesto v živote. „Naskytlo sa mi strašne veľa príležitostí, otvorilo sa mi veľa dvier, spoznala som
veľa skvelých ľudí, muzikantov. Ak sa ale chce človek venovať svojmu cieľu, súťaž nestačí, musí byť
vytrvalý, priebojný, cieľavedomý a zodpovedný,“ povedala.
Tohtoročnými víťazmi sa stali:
- Veda a technika: Ema Pavlíková
- Šport: Nikoleta Trníková
- Literárno-dramatické umenie: Terézia Košíková
- Hudobno-tanečné umenie: Dominika Dorincová
- Výtvarné umenie: Dária Knižatová
- Podnikateľský zámer: na základe rozhodnutia poroty cena nebola udelená
- Zručnosť v odbore: Vladimír Drblík
- Inovátor Junior: Róbert Miškech
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FINANČNÁ PODPORA:
Zároveň sa nám v roku 2019 podarilo finančne podporiť aj nasledovné aktivity:
- Športovo strelecký klub POBYS
- Envirofilm tour Považská Bystrica
- OZ Zrniečka pre sny – Beh nádeje a Obdarovací vianočný stromček
- Festival Hviezdne noci v Bytči
- Horomil Fest – festival horských filmov
- WakiVaky – projekt „Pomôž dať odpadu druhú šancu“
- Horolezecký klub Manín
- Sochár Miloš Rác
- Dobrovoľný hasič Pavol Adamík
- Spolok priateľov Imra Weinera Kráľa
- WMČ Podvažie – akcia MDD a cyklistické preteky
- Detský charitný dom – akcia Záhradná cukráreň
- MŠK – účasť hádzanárov na Slovak turnaji Open Handball 2019
- Rádioklub Manín
- Vereda night run – nočný beh Považskou Bystricou

8 / 10

Výročná správa 2019

9 / 10

Výročná správa 2019

8.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

V roku 2019 bola vykonaná zmena v Nadačnej listine a to z dôvodu zmeny osoby revízora nadácie
a z dôvodu zmeny trvalého bydliska členov správnej rady a správcu nadácie.
V roku 2019 Nadácia neudelila odmenu za výkon funkcie správcovi ani inému orgánu Nadácie.
Nadácia v roku 2019 nezriadila žiadne nadačné fondy.

10 / 10

