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NADÁCIA NÁRODNÝ PAMÄTNÍK SLOVENSKÉHO VYSŤAHOVALECTVA (NNPSV) 
 
 
VÝROČNÁ SPRÁVA 2015  
 

Obsah výročnej správy: 
 
1. Vznik a ciele nadácie  
2. Prehľad činnosti 
3. Finančná správa – účtová uzávierka 
4. Odmena za výkon funkcie  v orgánoch nadácie 
5. Zmeny vykonané v Nadačnej listina 
 
 
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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2. Prehľad činností vykonávaných v roku 2015 s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému 
účelu Nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva 

 V zmysle zákona o nadáciách, vypracovaná Výročná správa a správa nezávislého audítora 
o účtovej uzávierke za rok 2015, verejnosti prístupná na internetovej stránke 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a na webovskej stránke NNPSV. 

 Vo februári, júni a novembri 2015 zástupcovia nadácie informovali Janu Laššákovú 
podpredsedníčku NR SR o aktuálnom stave príprav vybudovania pamätníka.  

 Komisia hl. mesta Bratislavy pre pamätníky a zásahy do verejného priestoru   , ktorá 
zasadala dňa 25.3.2015 posúdila návrh na realizáciu pamätníka slovenského 
vysťahovalectva. materiál na komisiu opätovne predložila nadácia Národný pamätník 
slovenského vysťahovalectva, ktorú zastúpil na rokovaní dr. C. Baláž.) Upravený návrh 
bol na komisiu predložený po tretíkrát. Predkladateľ od posledného zasadania, upustil 
od myšlienky vytvorenia pomníka spolu s múzeom slovenského vysťahovalectva. 
Rozhodol sa postaviť len pomník. Na základe predložených návrhov, komisia odporúča 
priestor medzi Landererovou, Čulenovou ul. a Olejkárskou ul. (parcela č.9155/20), za 
vhodný pre umiestnenie Pomníka slovenského vysťahovalectva. Podmienkou je 
vypísanie medzinárodnej súťaže na realizáciu pomníka. Predkladateľ bude pri zadávaní 
súťažných podmienok pre pomník, komunikovať s autormi projektu parkových úprav. 
V súťažnej komisii, ktorá bude predložené návrhy posudzovať, bude pomníková komisia 
zastúpená svojim členom.  

 Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného 
mesta SR Bratislavy. Zápisnica z rokovania Komisie kultúry a ochrany historických 
pamiatok MsZ konaného dňa 22. 04. 2015 K bodu 2 Návrhy na umiestnenie a 
premiestnenie pomníkov a pamätníkov na území mesta Bratislavy 2/a Pamätník 
slovenského vysťahovalectva Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnili za Úrad pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí: PhDr. Peter Prochácka - podpredseda úradu a Ing. Pavel 
Meleg, ako aj PhDr. Claude Baláž ako zástupca Nadácie Národný pamätník slovenského 
vysťahovalectva. 2 Uznesenie Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ  
berie na vedomie zámer postavenia pamätníka slovenského vysťahovalectva v Bratislave  
súhlasí s umiestnením pamätníka v lokalite vymedzenej ulicami Landererova, Olejkárska, 
Čulenova, za novostavbou SND,  odporúča vypísanie medzinárodnej súťaže na realizáciu 
pamätníka slovenského vysťahovalectva, pričom predkladateľ materiálu by mal pri 
zadávaní súťažných podmienok pre tento pamätník komunikovať s autormi projektu 
parkových úprav; v súťažnej komisii, ktorá bude predložené návrhy posudzovať, bude 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ zastúpená svojim členom,  
poveruje člena komisie JUDr. Milana Vetráka, PhD. komunikovať s Úradom pre Slovákov 
žijúcich v zahraničí vo veci pamätníka slovenského vysťahovalectva. 

  21.mája 2015 prijal zástupcov nadácie (Baláž, Mikolaj) Ivan Sečík štátny tajomník 
Ministerstva kultúry SR. 

 V júni 2015 nadácia spracovala materiál k návrhu na vybudovanie a umiestnenie 
pamätníka slovenského vysťahovalectva, ktorý bol zaradený na rokovanie mestského 
zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy. 

 Informácia o súhlase s vybudovaním a umiestnením Pamätníka slovenského 
vysťahovalectva v Bratislave. Uznesenie č. 224/2015 zo dňa 24. - 25.6.2015 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie súhlas komisie 
kultúry a ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy s vybudovaním a umiestnením Pamätníka slovenského vysťahovalectva v 
Bratislave, v lokalite vymedzenej ulicami Landererova, Olejkárska, Čulenova, za 
novostavbou Slovenského národného divadla, vyjadrený v uznesení komisie kultúry a 
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ochrany historických pamiatok Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
zo dňa 22.4.2015. 

 21.mája 20105 prijal zástupcov nadácie (BaLáž, Mikolaj) Ivan Sečík štátny tajomník 
Ministerstva kultúry SR. 

 5.júl 2014 Deň zahraničných Slovákov (Pamätný deň Slovenskej republiky). Za priamej 
účasti Slovákov zo zahraničia sa konalo tradičné stretnutie pri základnom kameni 
budúceho pamätníka v Sade Janka Kráľa v Bratislave - Petržalke. V prívetoch, 
zamysleniach, výzvach i prejavoch odzneli inšpiratívne, kritické, mobilizujúce aj 
"preventívne" opatrné, skôr uvážlivo optimistické myšlienky, podnety a postrehy. Určite 
ale mali spoločného menovateľa - odhodlanie byť konštruktívnymi, akcieschopnými, 
tvorivými. A tak aj v tomto duchu vyzneli práve v Deň zahraničných Slovákov slová Petra 
Prochácku, podpredsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Stanislava Bajaníka, 
dlhoročného vedecko-výskumného pracovníka Matice slovenskej, vystúpivšieho v mene 
Svetového združenia Slovákov v zahraničí, Milana Vetráka, poslanca mestského 
zastupiteľstva Hlavného mesta Bratislavy, ako aj Claude Baláža zo Správnej rady Nadácie 
Národného pamätníka slovenského vysťahovalectva. 

 Na pôde Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave sa v stredu 23. septembra 
2015 uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia ÚSŽZ s predstaviteľmi Nadácie Národný 
pamätník slovenského vysťahovalectva. Kľúčovou témou debaty zúčastnených 
partnerských strán konajúcich s ďalšími relevantnými štátnymi orgánmi a inštitúciami vo 
veci realizácie návrhu Pamätníka slovenského vysťahovalectva v Bratislave, bolo 
zhodnotenie doterajšej etapy ich vzájomnej súčinnosti a načrtnutie najbližšieho postupu 
a zámerov v tomto projekte vrátane komunikácie s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy. 

 V októbri nadácia spracovala návrh materiálu na rokovanie vlády Návrh na realizáciu 
Pamätníka slovenského vysťahovalectva a odovzdala Úradu pre Slovákov žijúcich 
v zahraničí ako potencionálnemu predkladateľovi, v roku 2015 bez akejkoľvek odozvy. 

 V novembri 2015 bol vypracovaný projekt, ktorým sa nadácia uchádzala o dotáciu na rok 
2016 u Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, za účelom vypísania medzinárodnej 
súťaže na urbanisticko – architektonické a výtvarno – sochárske riešenie Národného 
pamätníka slovenského vysťahovalectva. Žiadosť evidovaná pod číslom 0293/SK/2016 
neuspela a bola  podobne ako v roku  2015 zamietnutá. 

 V novembri 2015 bola nadácia zapísaná do registra oprávnených právnických osôb na 
prijímanie 2% podielu zaplatenej dane s príjmu na zdaňovacie obdobie 2016. Za rok 2015 
nadácia získala 76,57 €. 
 
 
PARTNERI: 
Matica slovenská 
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 
Vláda 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 

http://www.matica.sk/
http://slovenskamigracia.sk/sk
http://www.diaspora.sk/
http://www.diaspora.sk/
http://www.uszz.sk/
http://www.sasarch.sk/
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Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Spolok architektov Slovenska 
Mestský ústav ochrany pamiatok Bratislava 
Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 
 
 

1. Finančná správa – účtová uzávierka 01.2015 – 12.2015 (príloha) 
 
Základné nadačné imanie                                           6 638,00 EUR 
 

Prehľad o darcoch a prijatých daroch v roku 2015 

Finančné dary: 

Žiadne finančné dary 

Nefinančné dary  

Nadácia v roku 2015 neobdŕžala žiadne nefinančné dary 

Vecné dary 

V roku 2015 neboli poskytnuté žiadne vecné dary. 

3.  Odmena za výkon funkcie  v orgánoch nadácie 

V roku 2015 nebola správcovi nadácie vyplatená  žiadna , ani žiadnemu inému orgánu nadácie.  

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

Nadácia v roku 2015 nevytvorila Nadačný fond. 

5.  Zmeny vykonané v Nadačnej listine 

V roku 2015 neboli v Nadačnej listine vykonané žiadne zmeny. 

Výročnú správu schválila Správna rada nadácie dňa 3.mája 2016. 


