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NADÁCIA NÁRODNÝ PAMÄTNÍK SLOVENSKÉHO VYSŤAHOVALECTVA (NNPSV) 
 
 
VÝROČNÁ SPRÁVA 2014  
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1. Vznik Nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva(NNPSV) 

Nadácia Národný pamätník slovenského vysťahovalectva ( NNPSV) bola založená 22.apríla 2013, 
zaregistrovaná Ministerstvom vnútra 26.7.2013 pod č,203/Na-2002/1060 so sídlom Segnerová 1/b, 
841 04 Bratislava, Slovenská republika. 
Nadácia  vznikla s cieľom  združovanie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne 
prospešného účelu v oblasti rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, rozvoja vedy a 
vzdelania, spočívajúca v nasledujúcich aktivitách: 
a) podpora národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, 
b) podpora vybudovaniu a prevádzke Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Slovenskej 
republike,  
c) ochrana a využitie kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich  v zahraničí, 
d) podpora slovenského zahraničia v oblastiach, zahraničnej migrácie, vzdelávania a školstva, 
vedeckovýskumnej,  muzeálnej, kultúrnej,   osvetovej,  výstavnej, prezentačnej a edičnej činnosti, 
e) podpora vzájomných vzťahov a spolupráce medzi slovenským zahraničím a Slovenskou republikou, 
f) rozvoj a podpora medzinárodných stykov s organizáciami obdobného zamerania v Európe a vo 
svete. 
Zakladatelia nadácie sú: Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných  
Slovákov (ZNE), Matica slovenská, Migrácia SK 

Orgány Nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva  
Správna rada nadácie:    Ing. Marián Tkáč, PhD. 
                                             Ing. Ján Bílik 
                                             Mgr. Dušan Mikolaj 
Správca nadácie:              PhDr. Claude Baláž 
Revízor:                              Dáša Laurenčíková 
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1. Prehľad činností vykonávaných v roku 2014 s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu 
Nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva 

 Newsletter NNPSV – január 2014 

 14.mája 2014 bola v zmysle zákona o nadáciách, vypracovaná Výročná správa a správa 
nezávislého audítora o účtovej uzávierke, verejnosti prístupná na internetovej stránke 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a na webovskej stránke NNPSV  

 V prvom štvrťroku bol vypracovaný projekt, ktorým sa nadácia uchádzala o dotáciu 
u Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, za účelom vypísania medzinárodnej súťaže na 
urbanisticko – architektonické a výtvarno – sochárske riešenie Národného pamätníka 
slovenského vysťahovalectva, žiadosť nesupela a bola zamietnutá.  

 3.júl 2014 Prezentácia štúdie Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Národnej rade 
Slovenskej republiky. Prvým výrazným zviditeľnením aktivít nadácie NPSV bola 
prezentácia štúdie Pamätníka slovenského vysťahovalectva. Pripravila ju v partnerskej 
spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Vážnosť a spoločenskú 
váhu podujatiu dodala skutočnosť, že sa uskutočnilo v budove Národnej rady Slovenskej 
republiky pod záštitou podpredsedníčok parlamentu Jany Laššákovej a Eriky Jurinovej. 
Prezentácie sa zúčastnili viaceré osobnosti slovenského kultúrneho a spoločenského 
života, ktoré jednoznačne podporili myšlienku a naliehavú potrebu vybudovania 
pamätníka.  

 5.júl 2014 Pamätný deň zahraničných Slovákov (Pamätný deň Slovenskej republiky). Za 
priamej účasti Slovákov zo zahraničia (Česko, Rakúsko, Srbsko, Sýria, Taliansko, Ukrajina) 
sa konalo tradičné stretnutie pri základnom kameni budúceho pamätníka v Sade Janka 
Kráľa v Bratislave - Petržalke.  

 Dňa 24. septembra 2014 sa uskutočnilo na pôde Národnej rady SR ďalšie pracovné 
stretnutie za účasti  Jany Laššákovej, podpredsedníčky NR SR, predsedníčky klubu SMER-
SD a členky Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Dušana  Jarjabka, 
predsedu Výboru NR SR pre kultúru a médiá a člena Stálej delegácie NR SR v Organizácii 
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Dušana Čaploviča, člena Výboru NR SR pre 
vzdelávanie, vedu, mládež a šport a člena Osobitného kontrolného výboru NR SR na 
kontrolu činnosti NBÚ,  so zástupcami nadácie Národný pamätník slovenského 
vysťahovalectva (C. Baláž, J. Bilik, D. Mikolaj). Obsahom rokovania bol  širší okruh  otázok 
spojených  s prípravou  i  podporou realizácie Pamätníka slovenského vysťahovalectva v 
Bratislave a obe strany sa plne stotožnili v oblasti ďalšieho spoločného a koordinovaného 
postupu.  

 10.októbra 2014, nadácia Národný pamätník slovenského vysťahovalectva spolu 
s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí,  predložili Magistrátu hlavného mesta SR 
Bratislavy, písomnú žiadosť o zaradenie materiálu „Návrh na vytvorenie nového 
námestia a Pamätníka slovenského vysťahovalectva“ na rokovanie príslušných komisii 
a následne do programu zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava.  

 V dňoch 30. – 31. októbra 2014 sa konala Stála Konferencia Slovenská republika a Slováci 
žijúci v zahraničí, ktorú organizoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Nosnou 
témou bol prístup štátov, v ktorých žijú a pôsobia Slováci, k národnostným menšinám 
a krajanským komunitám. Delegáti konferencie diskutovali o myšlienke pamätníka 
a múzea slovenského zahraničia.. Za nadáciu Národný pamätník slovenského 
vysťahovalectva predniesol referát jej správca Claude Baláž 

 V novembri 2014 bola nadácia zapísaná sdo registra oprávnených právnických osôb na 
prijímanie 2% podielu zaplatenej dane s príjmu na zdaňovacie obdobie 2014.  

 V roku 2014 
PARTNERI: 
Matica slovenská 

http://www.matica.sk/
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Migrácia SK 
Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov 
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 
Spolok architektov Slovenska 
PODPOROVATELIA: 
Národná rada Slovenskej republiky 
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 
Nadácia Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva  
Matica slovenská 
Migrácia SK 
Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Spolok architektov Slovenska 
Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava 
Mestská časť Bratislava – Petržalka 
A1 ReSpect, a.s. 
 

2.Finančná správa 
 

Základné nadačné imanie                                           6 638,00 EUR 

Prehľad príjmov za rok 2014 

Prijaté príspevky od iných organizácií a FO                          0,00 EUR 

Úroky z banky v hodnote                                                         0,50 EUR 

Spolu príjmy 

Prehľad o darcoch a prijatých daroch v roku 2013 

Finančné dary: 

Darca : Marián Tkáč                                                                   Čiastka daru v 500,11 EUR 

Spolu: 500,11 EUR 

Nefinančné dary  

Nadácia v roku 2014 neobdŕžala žiadne nefinančné dary 

Vecné dary 

V roku 2014 neboli poskytnuté žiadne vecné dary. 

 

 

NNPSV                                                                                                                                                                       

Prehľad o celkových výdavkoch za rok 2014 

Rozhodnutie správnej rady o výške rozpočtu na správu nadácie a jeho čerpaní za rok 2014 

Náklady                                                                                     Rozpočet v EUR             Čerpanie v EUR 

Odborné a externé služby                                                                                                      436,42 

http://slovenskamigracia.sk/sk
http://www.diaspora.sk/
http://www.diaspora.sk/
http://www.uszz.sk/
http://www.sasarch.sk/
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Bankové poplatky                                                                                                                      49,07 

Spolu                                                                                                                                          485,49 

Príjem z vlastnej činnosti nadácie                                                                                             0,00 

Rezerva na nepredvídané okolnosti                                                                                         0,00 

Do položky „odborné a externé služby“ sa započítali výdavky, správa audítora za schválenie výročnej 
správy za rok 2013, správa audítora za preverenie poskytnutia finančných prostriedkov z podielu 
dane „špecifikácia použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb“ 
povinných zverejniť podľa §50 ods.13 zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, poplatok notárovi za 
registráciu nadácie pre 2%.. 

Náklady na správu nadácie v EUR 

Audit                                                                                                                                       367,01 EUR 

Služby IT, notár a kolky, opravy                                                                                            69,41 EUR 

Prenájom priestorov na dobročinné akcie                                                                            0,00 EUR 

Bankové poplatky                                                                                                                    49,07 EUR 

Náklady za správu celkom:                                                                                                    485,49 EUR 

3.  Odmena za výkon funkcie  v orgánoch nadácie 

V roku 2014 nebola správcovi nadácie vyplatená  žiadna , ani žiadnemu inému orgánu nadácie.  

5.  Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov 

Nadácia v roku 2014 nevytvorila Nadačný fond. 

 

NNPSV 

6.  Zmeny vykonané v Nadačnej listine 

V roku 2014 neboli v Nadačnej listine vykonané žiadne zmeny. 

Výročnú správu schválila Správna rada nadácie dňa 18.februára 2015. 


