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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

2. Prehľad činností vykonávaných v roku 2017 s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému
účelu Nadácie Národný pamätník slovenského vysťahovalectva


Zasadnutie Správnej rady NNPSV sa konalo v mesiaci marec, jún, september
















Členovia správnej rady a správca na pracovných stretnutiach (máj, jún, október ) konzultovali
súčasný stav príprav realizácie pamätníka.
Január - Nadácia NPSV zaslala opakovaný list predsedovi Národnej rady SR a predsedovi vlády
SR so žiadosťou o podporu realizácie pamätníka slovenského vysťahovalectva.
Február - Nadácia NPSV oslovila osobný listom 25 najbohatších Slovákov so žiadosťou
o podporu realizácie pamätníka slovenského vysťahovalectva
Marec – Zástupcov nadácie (C. Baláž, D. Mikolaj) prijal Dr. Lukáš Machala poradca predsedu
NR SR
Marec – Ekofin, s.r.o. spracovala účtovníctvo za rok 2016 a riadne schválená účtová uzávierka
NUJ v sústave PU bola elektronicky podaná do registra UZ.
Apríl – Zástupcov nadácie C. Baláž, J. Bílik) prijala Ing. Erika Jurinová predsedníčka výboru NR
SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Máj – Zástupcovia nadácie (C. Baláž, D. Mikolaj) navštívila ateliér akademického sochára
Mariána Polonského
Jún – Zástupcovia nadácie (C. Baláž, J. Bílik) boli na pracovnom rokovaní s Ing. Mariánom
Tkáčom predsedom Matice slovenskej
Júl - Nadácia Národný pamätník Slovenského vysťahovalectva, Matica slovenská, Združenie
nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov, Migrácia SK pripravili
a realizovali na pôde NR SR odborné podujatie 8. okrúhly stôl k problematike slovenského
zahraničia s dôrazom na Pamätník slovenského vysťahovalectva – pamätník migrácie
Júl - 5.júl, Deň zahraničných Slovákov (Pamätný deň Slovenskej republiky). Za priamej účasti
Slovákov zo zahraničia sa konalo tradičné stretnutie pri základnom kameni budúceho
pamätníka slovenského vysťahovalectva v Sade Janka Kráľa v Bratislave - Petržalke.
Október – vypracovanie anonymnej prieskumnej ankety k problematike pamätníka
vysťahovalectva a distribúcia do slovenského zahraničia
December - nadácia bola zapísaná do registra oprávnených právnických osôb na prijímanie
2% podielu zaplatenej dane s príjmu na zdaňovacie obdobie 2016.
Priebežne bola zabezpečovaná prevádzka web stránky nadácie www.vystahovalectvo.

PODPOROVATELIA:
Národná rada Slovenskej republiky
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)
Ročná účtovná závierka za rok 2017 je neoddeliteľnou súčasťou výročnej správy
Základné nadačné imanie
6 638,00 EUR
2. Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov
Príjem z darov 600.00 EUR

Príjem z podielu zaplatenej dane na osobitné účely (2 %) 9.60 EUR
Príjmy finančných prostriedkov od zriaďovateľa 0,00 EUR.
Príjem z dotácií: 1,000.00
3. Prehľad o darcoch a prijatých daroch v roku 2017
Finančné dary:
4. Ján Bílik – 200.00
5. Dušan Mikolaj – 200.00
6. Claude Baláž – 200.00
Nefinančné dary:
Nadácia v roku 2017 neobdŕžala žiadne nefinančné dary
Vecné dary:
V roku 2017 neboli poskytnuté žiadne vecné dary.
7. Právnické osoby, ktorým nadácia poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel
nadácia neposkytla prostriedky žiadnym právnickým osobám na verejnoprospešný účel
8. Výška výdavkov (nákladov) na správu nadácie vrátane rozhodnutia správnej rady podľa
§ 28 ods. 1 a v členení podľa § 28 ods. 2 a 3
Náklady (v eurách) v členení podľa § 28 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách v platnom
znení:
a) ochrana a zhodnotenie majetku 00.00 EUR
b) propagácia verejnoprospešného účelu 00.00 EUR
c) prevádzka 00.00 EUR
d) odmena za výkon funkcie správcu 00.00 EUR
e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu 331,00 EUR
f) na prevádzku charitatívnej lotérie 00.00 EUR
g) mzdové náklady 00.00 EUR
h) iné na ostatné činnosti spojené s prevádzkou (poplatky v registri nadácií, poplatky
notárovi, v banke, účtovné a audítorské služby) – výsledok hospodárenia po zdanení: 84.00 EUR
9. Odmena za výkon funkcie v orgánoch nadácie
V roku 2017 nebola správcovi nadácie vyplatená žiadna, ani žiadnemu inému orgánu
nadácie.

7. Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov
Nadácia v roku 2017 nevytvorila Nadačný fond.
8. Zmeny vykonané v Nadačnej listine
V roku 2017 neboli v Nadačnej listine vykonané žiadne zmeny.
Výročnú správu schválila Správna rada nadácie dňa 27.2. 2018.

