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Výročná správa za rok 2019 
 
 

Nadácia IS – Industry Solutions., IČO: 50086731 
M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina 

Registračné číslo: 203/Na-2002/1128  
 

 

 

 

 
Nadácia IS – Industry Solutions bola založená 29. decembra 2015. 
 

 
   

 

Účel Nadácie IS – Industry Solution je podpora a napĺňanie nasledovných verejnoprospešných cieľov:  
 realizácia a ochrana ľudských práv, 

 ochrana a tvorba životného prostredia, 

 zachovanie prírodných hodnôt,  

 ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, 

 ochrana zdravia, 

 ochrana práv detí a mládeže, 

 rozvoj vedy, vzdelania a telovýchovy, 

 plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa 

ocitli v ohrození života, alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou 

 
Prehľad činnosti vykonávaných v roku 2019: 

 individuálna pomoc pre jednotlivca, 

- zlepšenie kvality života,  
- integrácia postihnutého do života spoločnosti, 

- príspevok na vianočný nákup potravín darčekov a oblečenia, 

 ochrana zdravia, 

- jednoduchšie zvládnutie životných situácií,  
 - pozitívne formovať postoje spoločnosti k ľuďom s postihnutím, 

- pokrytie nákladov súvisiacich s rehabilitáciami, 
 

 

V nadačnej listine a v zložení orgánov v roku 2019 nenastali žiadne zmeny. 
Nadácia k 31. 12. 2019 nevlastnil žiaden dlhodobý majetok. 

Nadácia v roku 2019 nezamestnávala zamestnancov, nevyplácala odmenu za výkon funkcie správcu 
nadácie. 

V roku 2019 nebol vytvorený nadačný fond. 

 

  

 
I. Ročná účtovná závierka   

V roku 2019 Nadácia účtovala v podvojnom účtovníctve. Prílohou výročnej správy je Účtovná závierka 

neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva. 
 

Nadácia v roku 2019 nemusí podávať daňové priznanie podľa §41 odst.1 Zákona č595/2003 Z.z. o 
dani z príjmov.  
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II. Celkové výnosy podľa jednotlivých druhov činností  

1. Finančné príspevky prijaté od FO 

2. Finančné príspevky prijaté od PO 

3. Príjem 2% zaplatenej dane 

Výnosy celkom 

 190 

0 

7 171 

7 361 

 

 

A. Prehľad o darcoch  

a)   V roku 2019 boli prijaté príspevky od fyzických osôb: 

 Možutík Daniel – príspevok zo zákazníckej akcie 190 EUR (vklad na účet nadácie) 

 
b)   V roku 2019 neboli prijaté príspevky od právnických osôb: 

 

 

III. Celkové náklady podľa jednotlivých druhov činností  

1. Finančné príspevky 
2. Náklady na správu 

 
Náklady celkom 

19 572 
202 

 
19 774 

 

 

A. Prehľad o poskytnutých daroch  

Príspevky poskytnuté v roku 2019:  

a) Finančné príspevky poskytnuté FO 

 Finančný príspevok „Helena Ziavková“                                                           98 EUR 

Príspevok  bol poskytnutý za účelom pokrytia nákladov na nákup potravín. 
 Finančný príspevok „Štefan Baláž“                                                                 83 EUR 

Príspevok bol poskytnutý za účelom pokrytia nákladov na nákup športového balíka. 

 Finančný príspevok „Radoslav Petrák“                                                          108 EUR 

Príspevok bol poskytnutý za účelom pokrytia nákladov na nákup oblečenia. 
 Finančný príspevok „Helena Ziavková“                                                          213 EUR 

Príspevok bol poskytnutý za účelom pokrytia nákladov na nákup vianočných darčekov. 

 Finančný príspevok „Dagmar Sakajtová“                                                         26 EUR 

Príspevok  bol poskytnutý za účelom pokrytia nákladov na nákup potravín. 
 Finančný príspevok „Iveta Balážová“                                                             90 EUR 

Príspevok  bol poskytnutý za účelom pokrytia nákladov na nákup potravín. 

 Finančný príspevok „Erika Balážová“                                                            323 EUR 

Príspevok bol poskytnutý za účelom zaplatenia nájomného. 

 Finančný príspevok „Iveta Balážová“                                                            108 EUR 

Príspevok  bol poskytnutý za účelom pokrytia nákladov na nákup potravín. 
 Finančný príspevok „Anna Kekelyová“                                                           501 EUR 

Príspevok bol poskytnutý za účelom nákupu práčky a vysávača. 

 Finančný príspevok „Anna Fučková“                                                              113 EUR 

Príspevok bol poskytnutý za účelom pokrytia nákladov na nákup prístrojov. 
 Finančný príspevok „Žofia Trembošová“                                                           99 EUR    

Príspevok bol poskytnutý za účelom nákupu oblečenia. 

 Finančný príspevok „Viera Sikorová“                                                                53 EUR 

Príspevok bol poskytnutý za účelom pokrytia nákladov na nákup vianočných darčekov. 
 Finančný príspevok „Zuzana Lazarová“                                                             71 EUR 

Príspevok bol poskytnutý za účelom  pokrytia nákladov na vianočný nákup. 
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 Finančný príspevok „Božena Ferancová“                                                           83 EUR 

Príspevok bol poskytnutý za účelom pokrytia nákladov na vianočný nákup. 
 Finančný príspevok „Marko Podolan“                                                              970 EUR 

Príspevok bol poskytnutý za účelom nákupu zdravotníckej pomôcky. 

 Finančný príspevok „Lucia Počiatková“                                                             54 EUR 

Príspevok bol poskytnutý za účelom  pokrytia nákladov na vianočný nákup. 
 Finančný príspevok „Miroslav Mika“                                                                  68 EUR 

Príspevok bol poskytnutý za účelom  pokrytia nákladov na vianočný nákup. 

 Finančný príspevok „Monika Godálová“                                                           314 EUR 

Príspevok bol poskytnutý za účelom nákupu práčky. 
 Finančný príspevok „Lenka Prístavková“                                                          690 EUR 

Príspevok bol poskytnutý za účelom pokrytia nákladov na rehabilitačný pobyt. 

 Finančný príspevok „Tamara Bobovská“                                                        1 500 EUR 

Príspevok bol poskytnutý za účelom pokrytia nákladov na nákup invalidného vozíka. 

 Finančný príspevok „Dominik Holtán“                                                            1 500 EUR 

Príspevok bol poskytnutý za účelom pokrytia nákladov na rehabilitačný pobyt. 
 Finančný príspevok „Lucia Počiatková“                                                            600 EUR 

Príspevok bol poskytnutý za účelom zaplatenia nájomného. 

 Finančný príspevok „Gizela Škulcová“                                                           1 500 EUR 

Príspevok bol poskytnutý za účelom pokrytia nákladov na vybudovanie šikmej plošiny. 
 Finančný príspevok „Adelka Čulová“                                                             1 500 EUR 

Príspevok bol poskytnutý za účelom pokrytia nákladov na rehabilitáciu Vojtovou metódou. 

 Finančný príspevok „Lukáš Slyško“                                                                 500 EUR 

Príspevok bol poskytnutý za účelom pokrytia nákladov na cestovné. 

 Finančný príspevok „Juraj Turza       “                                                          1 500 EUR 

Príspevok bol poskytnutý za účelom pokrytia nákladov na liečbu. 
 

 SPOLU v celkovej sume ..........................................................................     12 665 EUR  

 

b) Finančné príspevky poskytnuté PO 

 Finančný príspevok Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan n.o.                       1 000 EUR 
Príspevok poskytnutý na kúpu terapeutického koňa.  

 Finančný príspevok Fyzio Family SVaLZ                                                        1 000 EUR 

Príspevok na rehabilitačné cvičenia. 

 Finančný príspevok Občianske združenie Detská komunita                             1 000 EUR 

Príspevok  na hipoterapiu v jazdeckom areáli. 

 Finančný príspevok Liberta, n.o.                                                                  1 200 EUR 

Príspevok na intenzívny rehabilitačný program 
 Finančný príspevok OZ Nie sme sami                                                              900 EUR 

Príspevok na pokrytie nákladov za účelom realizácie canisterapie. 

 Finančný príspevok Dobrý Pastier – Kláštor pod Znievom, o.z.                        1 000 EUR 

Príspevok na nákup čistiacich prostriedkov. 
 Finančný príspevok ANO PRE ŽIVOT n.o.                                                        807 EUR 

Príspevok na nákup skriniek IKEA. 

 
 

 SPOLU v celkovej sume …………………………………………………………………………    6 907 EUR 

 

B. Náklady na správu  

Náklady na správu roku 2019 sú účtovne vedené oddelene.   

Náklady čerpané na správu v roku 2019:  

a) notárske poplatky 

b) bankové poplatky 

 

58 EUR 

144 EUR 
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IV. Základné údaje ročnej uzávierky 

 Počiatočný stav finančných účtov        38 515 

 Príjmy                                               7 361 

o  príspevky prijaté od FO             190 

(rozpísané v časti II/A) 

o  príspevky prijaté od PO                0 

(rozpísané v časti II/A) 

o  príjem 2% zaplatenej dane     7 171 

 

 Výdavky                                           19 774 

o  finančné príspevky                19 572 

(rozpísané v časti III/A) 

o  náklady na správu                     202 

 Konečný stav finančných účtov           26 102 

 

 

V. Ďalšie údaje  

V nasledujúcich rokoch bude nadácia vykonávať činnosti v súlade s Nadačnou listinou.  

 

V Žiline dňa 29.05.2020  

Prílohy: 1. Účtovná závierka Úč NUJ 
 

Vypracoval: Jana Barancová 

                    správca nadácie  

 

 

 

 

 

 
 


