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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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2. Prehľad činností vykonávaných v roku 2016 s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému
účelu Nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva



















Zasadnutie správnej rady sa konalo v mesiaci marec a máj.
Členovia správnej rady a správca na pracovných stretnutiach (február, september)
konzultovali súčasný stav príprav realizácie pamätníka a predložili návrhy na ďalší postup
poslancom Národnej rady Slovenskej republiky (Erika Jurinová, Jana Laššáková, Anton
Hrnko).
Správca nadácie v apríli konzultoval ďalší postup a možnosti podpory projektu Pamätníka
na Bratislavskom samosprávnom kraji.
14.júna 2016 prijal zástupcov nadácie (Baláž, Mikolaj) Igor Adamec, štátny tajomník
Ministerstva kultúry SR, ktorý prisľúbil pomoc a podporu projektu Pamätníka.
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.
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.
Na pôde Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave sa 13.apríla uskutočnilo
pracovné stretnutie s predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Predseda
odmietol predĺžiť Dohodu o vzájomnej súčinnosti pri realizácii Pamätníka a prejavil
odmietavý postoj aj k jeho realizácii.
V septembri zástupcovia nadácie rokovali v Bratislave s Aristídom Zelenayom členom
predsedníctva Únie Slovákov v zahraničí o možnej podpore a spolupráci pri realizácii
projektu Pamätníka.
5. októbra nadácia požiadala osobným listom Andreja Danka, predsedu NR SR a Róberta
Fica predsedu vlády SR o podporu pri realizácii Pamätníka slovenského vysťahovalectva –
pamätníka migrácie.
V októbri sa konala Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí
2016, ktorá v prijatých záveroch odporučila venovať pozornosť dobudovaniu pamätníka
slovenského vysťahovalectva a Slovákov v zahraničí.
V novembri nadácia spracovala a predložila projekt so žiadosťou o dotáciu na podporu
Pamätníka na Bratislavský samosprávny kraj.
Nadácia spracovala a predložila návrh materiálu Návrh na realizáciu Pamätníka
slovenského vysťahovalectva potenciálnym predkladateľom materiálov na rokovanie
vlády (Národná rada Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry SR). Materiál nebol
predložený, ani zaradený na rokovanie vlády.
Ako podklad pre budúcu medzinárodnú architektonicko – sochársku súťaž bolo
vypracované Libreto Pamätníka slovenského vysťahovalectva – pamätníka migrácie.
Priebežne bola zabezpečovaná prevádzka web stránky nadácie www.vystahovalectvo.sk
V novembri bola nadácia zapísaná do registra oprávnených právnických osôb na
prijímanie 2% podielu zaplatenej dane s príjmu na zdaňovacie obdobie 2016.
PARTNERI:
Matica slovenská
Migrácia SK
Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov
Spolok architektov Slovenska
PODPOROVATELIA:
Národná rada Slovenskej republiky
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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
Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí

1. Finančná správa – účtová uzávierka 01.2016 – 12.2016 (príloha)
Základné nadačné imanie

6 638,00 EUR

Prehľad o darcoch a prijatých daroch v roku 2016
Finančné dary:
Žiadne finančné dary
Nefinančné dary
Nadácia v roku 2016 neobdŕžala žiadne nefinančné dary
Vecné dary
V roku 2016 neboli poskytnuté žiadne vecné dary.
3. Odmena za výkon funkcie v orgánoch nadácie
V roku 2016 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 2016 nevytvorila Nadačný fond.
5. Zmeny vykonané v Nadačnej listine
V roku 2016 neboli v Nadačnej listine vykonané žiadne zmeny.
Výročnú správu schválila Správna rada nadácie dňa 2.marca 2017.
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