
 
 
Vysvetlenia:  
 
Údaje sme čerpali z výročných správ, ktoré sú nadácie podľa zákona č. 34/2002 Z.z. 
povinné predkladať do 31. mája nasledujúceho roka Ministerstvu vnútra SR (MV SR) 
a z výročných správ uverejnených na internete. Na spracovanie údajov boli využité 
výročné správy 315 nadácií z evidencie Ministerstva vnútra SR.  
Údaje sú zapísané v tis. Sk, pretože daňové priznanie bolo v roku 2008 potrebné 
predložiť v mene slovenskej koruny. 
  

1. Aktíva nadácie tvoria všetok finančný a nefinančný majetok nadácie, finančné 
zdroje na účtoch, v podielových fondoch, ale aj pozemky, budovy a iný majetok 
vrátane nadačného imania. 

 
2. Výnosy predstavujú vlastné príjmy nadácií v podobe prijatých darov, dotácií, 

podielu  2% zaplatenej dane z príjmu, úrokov a pod.  
 

3. Výnosy z 2% podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb 
predstavujú prostriedky, ktoré boli v priebehu r. 2008 pripísané nadáciám na účet 
v rámci mechanizmu tzv. daňovej asignácie podľa ustanovení zákona o dani 
z príjmov 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. V r. 2008 boli poskytované 
na tieto účely: a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, b) ochrana ľudských práv, 
c) ochrana a tvorba životného prostredia, d) ochrana a podpora zdravia a 
vzdelávania, e) podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých, 
f) poskytovanie sociálnej pomoci, g) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt. 
Použitie týchto prostriedkov je limitované do konca nasledujúceho roka po ich 
poukázaní.  

 
4. Náklady na správu nadácie zahŕňajú všetky výdavky na ochranu a zhodnotenie 

majetku nadácie, propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie alebo účelu 
nadačného fondu, prevádzku nadácie, odmenu za výkon funkcie správcu, náhrady 
výdavkov podľa osobitného predpisu, mzdové náklady a iné náklady na ostatné 
činnosti spojené s prevádzkou nadácie. Náklady na správu musí viesť nadácia 
oddelene a je povinná ich zo zákona (34/2002 Z.z. § 35 f)) uvádzať vo výročnej 
správe oddelene od nákladov na činnosť nadácie.  

 
5. Celkové náklady pozostávajú z nákladov na poskytnutú finančnú podporu tretím 

osobám, nákladov na inú nadačnú činnosť a nákladov na správu nadácie.  
 

6. Jednou zo základných nadačných činností je poskytovanie peňažnej (i nepeňažnej) 
podpory tretím osobám, nazývané aj ako poskytovanie grantov na realizáciu 
verejnoprospešných účelov.  Mnohé nadácie poskytujú granty v podobe 
grantových programov,  do ktorých sa môže prihlásiť každý, kto spĺňa kritériá 
podpory. Iné poskytujú dary priamo obstaraním predmetov pre podporované 
zariadenie (napr. zdravotnícke prístroje).  

 
7. Nadačné imanie je majetok nadácie zapísaný do registra nadácií a jeho minimálna 

výška je 200 000 Sk. Nadačné imanie nad túto sumu môžu tvoriť nielen finančné 
prostriedky ale aj hnuteľné veci, cenné papiere ako aj iné majetkové práva 
a hodnoty oceniteľné peniazmi.  

 
 
 
 


