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Pre mňa boli, sú aj budú výstavy prínosom v tom, 
že som spoznala super ľudí, že môžem ukázať, že 
aj ja viem niečo vytvoriť a takisto obdivovať prácu 
a šikovnosť iných. Ľudí z Nadácie 858 si vážim, že 
dokážu a hlavne chcú pre nás robiť maximum :)  
 

El 

Prínos Nadácie 858 pre mňa? V prvom rade chcem nadácii zo srdca poďakovať, za to 
že ma nakopla a pomohla mi plniť si svoj sen. Ako? Prvá zorganizovaná predajná 
výstava Nadáciou 858 v deň Mikuláša r.2013 ma poriadne naštartovala a len mi 
potvrdila ,že to čo robím je správne, že to je cesta po ktorej mám ďalej kráčať, keď 
chcem žiť pokojný život a plniť si svoje sny. Kopec pozitívnych ohlasov na moju 
tvorbu a v neposlednom rade aj celkom slušný zisk z predaja, to bolo to čo mi dodalo 
sebavedomie potrebné pre môj ďalší rast a radosť z toho čo robím. Ďakujem 
 

Durbaky 



Prínosom Nadácie 858 v mojom prípade bolo v prvom rade získanie sebavedomia v 
tom čo robím, že robím dobre a že sa to mnohým ľuďom páči, čo nadobudlo pre 
mňa osobne ešte väčší zmysel tvoriť. Získala som mnoho motivácie, uznania, 
obdivu, plno nových známych a kontaktov na ďalší rozvoj mojej tvorby. Vo 
všeobecnosti obrovské obohatenie mi prinieslo robiť konečne niečo ZMYSLUPLNE ! 
 

Aďka 

Mne ako ID nedobrovoľne vyradenej z pracovného procesu Nadácia 858 pomohla 
hlavne po psychickej stránke, umožnila mi znova sa integrovať do spoločenského 
života, stretávať sa s ľuďmi rovnakých záujmov, prezentovať svoje diela a hlavne 
mať pocit užitočnosti. Veľmi pekne ďakujem zakladateľom tejto nadácie za krásnu 
myšlienku pomáhať aj iným a nemyslieť iba na seba a svoje záujmy. 
 

Jarmilka 
 



Vďaka Nadácii 858 a jej tímu u mňa osobne spustilo ešte väčšiu chuť do tvorenia a 
dokázať tak svoju šikovnosť a precíznosť v tvorbe a prezentovať sa tak na výstavách. 
Spoznala som veľa skvelých a kreatívnych ľudí. Nadácia voviedla nás tvorivých ľudí do 
podvedomia aspoň obyvateľov Spišskej Novej Vsi. Že aj novovešťanky sú tvorivé duše, 
tým, že prostredníctvom Nadácie 858 sa zúčastňujeme rôznych výstav a tak sa môžeme 
prezentovať svojimi ručne vyrobenými výrobkami. Aj takto sa snažia podporiť kúpu 
ručne vyrobených výrobkov z kvalitného materiálu v ktorých je to najlepšie z nás. 
 

Anička 



Minulý mesiac som išla na trhovisko kúpiť si zeleninu a všimla som si, že sú tu 
vystavené akési výrobky. Háčkované vecičky pre moju vnučku ma natoľko oslovili, že 
som si kúpila svetrík a s mladou šikovnou pani som sa dohodla, že na mesiac mi 
pripraví aj čiapočku :) veľmi oceňujem túto akciu Nadácie 858 a som rada, že som 
mohla potešiť kúpou seba, moju rodinku a pomôcť aj naším vlastným ľuďom.  
 

Veľmi pekné, skutočne neuveriteľne krásne 
veci, myslím, že to robíte skvele, hneď by 
som kúpila všetko. Koľko krát prídem na 
Slovensku páčia sa mi tu ľudia, vaše ručné 
práce, jedlo, skrátka chodím sem rada.  
 

Veľmi rada podporujem ľudí, ktorí robia vlastnými rukami a myslím, že ich treba 
podporiť. 



V roku 2014 sa Nadácia 858 v súlade so svojimi cieľmi sústredila na : 

 podporu rozvoja výroby a propagáciu predaja domácich slovenských 
výrobkov, 

 zvyšovanie povedomia spotrebiteľov o slovenských výrobkoch, 

 výchovu spotrebiteľa k uprednostňovaniu produktov domácej výroby. 

 

Podporila aktivity v oblastiach: 

 rozvoja a ochrany produkčného potenciálu krajiny, 

 rozvoja a podpory vzdelávania v oblasti spotrebiteľských návykov, 

 podpory domácich výrobcov, 

 ochrany zdravia obyvateľstva, 

 regionálneho rozvoja. 

 

 

 



Na základe poskytnutých darov realizovala prezentačné a predajné 
aktivity a nákup potrebného materiálneho zabezpečenia na vykonávanie 
zbierok. Nadácia 858 finančne podporila jednotlivých výrobcov  v oblastí 
domácej tvorby. 
 
Nadácia 858 v roku 2014  získala od sympatizantov a súkromných osôb 
malé finančné príspevky v celkovej sume  184,50,- €.  
 





Dňa 28.3.2014 sme úspešne zrealizovali našu druhú akciu a zároveň prvú v 
roku 2014 PREDAJ A VÝSTAVA vlastných výrobkov inšpirovaný Veľkou 
nocou.  Na akcií sa zúčastnilo viac ako tridsať predajcov, čo bolo viac ako 
prvý krát.  
  



 Túto akciu materiálne podporili: 

 
PD  „Čingov“ Smižany  Zabezpecenie priestorov pre konanie akcie 

Mesto Spišská Nová Ves Ičko_uverjnenie informácie o konaní trhu 

Eurobus Umiestnenie letákov v MHD 

Tentoraz sme akciu spropagovali 
letákmi, ktoré rozniesli naši 
dobrovoľníci po sídliskách, okolitých 
obciach a vyvesili v linkách MHD 
Eurobusu mesta Spišská Nová Ves. 
Akciu spestrilo veselé vystúpenie 
country domácej kapely TIMID a 
brušká návštevníkov potešili 
ochutnávky PD „ Čingov “ Smižany  
vo forme domácich klobások na rôzne 
spôsoby.  





V mesiaci Máj sa tím Nadácie 858 dohodol s primátorom mesta Spišská 
Nová Ves na možnosti prezentácie domácich výrobcov na starom 
trhovisku na Radničnom námestí v Spišskej Novej Vsi. Keďže stoly mali 
slúžiť na prezentáciu domácej tvorby výrobcov, nebolo vhodné 
samotné použitie značne opotrebovaných stolov. Preto z dôvodu  
opotrebenia stolov sme navrhli rekonštrukciu časti trhoviska, 
presnejšie šiestich stolov. Do rekonštrukcie sa zapojilo 15 násť 
dobrovoľníkov z radov domácich výrobcov a dobrovoľníkov. Činnosť 
dobrovoľnej práce spočívala v prebrúsení stolov a ich následnom 
ošetrení farbou. Náklady na materiál sme hradili z vlastných zdrojov 
a časť preplatilo mesto Spišská Nová Ves. 



Realizácia rekonštrukcie starého trhoviska na Radničnom námestí 
v Spišskej Novej Vsi prebehla v dňoch: 

3. Júla 2014 / 16:30 – 20:00  

5. Júla 2014 / 14:00 – 20:00  

 

Na prácach na trhovisku sa priamo zúčastnili 15 dobrovoľníkov. 
 

V roku 2015 by sme sa radi podujali na rekonštrukcií celého trhoviska, 
vybrúsenia a natretia stolov, výmeny dosák, a nastriekaní nosnej strešnej 
konštrukcie.  



Veríme, že celé trhovisko takto nadobudne formu prezentačného 
podnikateľského prostredia, kde sa dobre bude cítiť nielen výrobca, 
predajca ale aj zákazník. Trhovisko v takejto forme sa dá využiť na rôzne 
predajné, prezentačné a kultúrne podujatia, ktoré zvýšia  svojím zatiaľ 
driemajúcim potenciálom životnú úroveň nielen miestneho obyvateľstva.  
V našom okolí žije veľa šikovných a zručných ľudí, preto veríme, že ak im 
dáme priestor realizovať svoje jedinečné zručnosti, budú to práve tí ktorí 
budú inšpirovať nielen mladé generácie k zrealizovaniu svojich snov. Nič 
nemôže byť krajšie ako zvyšovať potenciál krajiny a dávať prácu ľuďom v 
odvetví, ktoré ich napĺňa. 





Keďže našou prioritou je podpora domácich výrobcov formou rôznych akcií, 
je existenčne dôležitá pre týchto výrobcov znalosť zákona v oblasti v ktorej 
sa pohybujú. Pri realizácii akcií sme sa stretávali s neznalosťou ich 
povinnosti a práv. Preto sme sa rozhodli zorganizovať informačné školenie 
z oblastí podnikania, ktoré sa ich priamo týka. Forma prezentácie priniesla 
svoje ovocie v podobe spokojnosti a vyriešenia nie jedného problému. 

 

Bezplatné informačné školenie o zmenách v zákonoch v podnikaní HAND 
MADE z 3.6.2014 

TÉMY: 
1.  povinnosti voči daňovému a živnostenskému úradu 
2.  možnosti poskytnutia dotácií z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre 
začínajúcich podnikateľov 
3.  platby do sociálnej a zdravotnej poisťovni 

 

 

 





V roku 2014 boli ohlásené dve zbierky Nadácie 858 pre zachovanie 
ľudového remesla, uskutočnené na územnom obvode mesta Spišská 
Nová Ves, konajúce sa na starom trhovisku na Radničnom námestí 
a obchodnom centre OC Madaras, Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves.  
Zaregistrované zbierky pod číslom: 

 Zbierka registračné číslo: 805-2014-08579  

 Zbierka registračné číslo: 805-2014-013229 

Význam zbierok spočíval hlavne v prezentácií jednotlivých výrobcov, ich 
osobného kontaktu s potencionálnymi zákazníkmi a ukážke ich tvorby, 
popr. predaja ich tvorby.  

 

Pre podporu a zachovanie remesla sme individuálne podporili: 



11.07.2014 / od 9:00 do 17:00/ Staré trhovisko, Radničné námestie,  

Spišská Nová Ves 

Správa zbierky 

Náklady spojené s vykonaním zbierky        0,00 € 

Vyzbieraná suma     301,00 € 

Peňažné dary    296,00 € 

Čistý výnos zbierky        5,00 € 

Sumár 14/5* 

Dobrovoľníci: Nový * 



08.08.2014 / od 9:00 do 17:00/ Staré trhovisko, Radničné námestie,  

Spišská Nová Ves 

Správa zbierky 

Náklady spojené s vykonaním zbierky     0,00 € 

Vyzbieraná suma   76,00 € 

Peňažné dary   76,00 € 

Čistý výnos zbierky      0,00 € 

Sumár 8/2* 

Dobrovoľníci: Nový * 



Správa zbierky 

Náklady spojené s vykonaním zbierky        0,00 € 

Vyzbieraná suma     175,00 € 

Peňažné dary     175,00 € 

Čistý výnos zbierky         0,00 € 

12.09.2014 / od 9:00 do 17:00/ Staré trhovisko, Radničné námestie,  

Spišská Nová Ves 

Sumár 12/5* 

Dobrovoľníci: Nový * 



10.10.2014 / od 9:00 do 17:00/ Staré trhovisko, Radničné námestie,  

Spišská Nová Ves 

Zbierka sa neuskutočnila z dôvodu rekonštrukcie 
starého trhoviska na Radničnom námestí v Spišskej 
Novej Vsi. 



22.11.2014 / od 9:00 do 18:00/ OC Madaras, Mlynská 39,  

Spišská Nová Ves 

Správa zbierky 

Náklady spojené s vykonaním zbierky         0,00 € 

Vyzbieraná suma      414,93 € 

Peňažné dary     404,50 € 

Čistý výnos zbierky        10,43€ 

Sumár 9/4* 

Dobrovoľníci: Nový * 



6.12.2014 / od 9:00 do 18:00/ OC Madaras, Mlynská 39,  

Spišská Nová Ves 

Správa zbierky 

Náklady spojené s vykonaním zbierky          0,00 € 

Vyzbieraná suma        311,30 € 

Peňažné dary       295,50 € 

Čistý výnos zbierky          15,80 € 

Sumár 17/5* 

Dobrovoľníci: Nový * 



13.12.2014 / od 9:00 do 18:00/ OC Madaras, Mlynská 39,  

Spišská Nová Ves 

Správa zbierky 

Náklady spojené s vykonaním zbierky         0,00 € 

Vyzbieraná suma      301,26 € 

Peňažné dary     296,00 € 

Čistý výnos zbierky          5,26 € 

Sumár 8/0* 

Dobrovoľníci: Nový * 



20.12.2014 / od 9:00 do 18:00/ OC Madaras, Mlynská 39,  

Spišská Nová Ves 

Správa zbierky 

Náklady spojené s vykonaním zbierky         0,00 € 

Vyzbieraná suma       811,70 € 

Peňažné dary      805,50 €  

Čistý výnos zbierky          6,20 € 

Sumár 12/ 3* 

Dobrovoľníci: Nový * 



805-2014-08579 

Spolu dobrovoľníci / výrobcovia                34 

Noví dobrovoľníci / výrobcovia                  12 

Podpora                                                        24 

805-2014-013229 

  46 

   12 

  36 

KOMPELTNÝ SUMÁR za rok 2014  
805-2014-08579 a 805-2014-013229 

Spolu dobrovoľníci / výrobcovia 80 

Noví dobrovoľníci / výrobcovia 24 

Podpora 60 

JEDNOTLIVÝ SUMÁR za rok 2014 
Zbierka registračné číslo:  

*nový účastník - dobrovoľník sa počíta ak je na akcií po prvý krát, následne už je započítaný 
ako stály. Do zbierky boli započítaní účastníci ako stáli všetci tí, ktorí boli na výstave 
v Decembri 2013 a Marci 2014. 



Náklady          5,00 € 

Hrubý výnos zbierky     552,00 € 

Čistý výnos zbierky / Prerozdelená suma     547,00 € 

Zostatková suma: účet č.: 1266130026/1111         5,00 € 

         5,00 € 

    1612,99 € 

    1581,50 € 

       31,49 €  účet č.: 266130018/1111 

KOMPELTNÝ SUMÁR za rok 2014  
805-2014-08579 a 805-2014-013229 

Náklady         10,00 € 

Hrubý výnos zbierky     2164,99 € 

Čistý výnos zbierky / Prerozdelená suma     2128,50 € 

Zostatková suma na účtoch        41,49 € 

JEDNOTLIVÝ SUMÁR za rok 2014 
Zbierka registračné číslo:  

805-2014-08579 
/zbierka ukončená 10.2014/ 

805-2014-08579 
/zbierka ukončená 10.2014/ 

Okrem individuálnej podpory výrobcov sme svojpomocne zabezpečili pomôcky a drobný materiál 
realizovanie zbierok. 



Výročná torta predajných a 
prezentačných akcií domácich 
výrobcov pre Nadáciu 858 od 
výrobcov a predajcov.  

Záverečná podporná akcia pre 
rozvoj remesla a slobodného 
podnikania v roku 2014. 



Stanovený rozpočet nákladov na správu nadácie na rok 2014 v zmysle § 28, odst.1 a 2 
zákona č. 34/2002 Z . z. 

NÁKLADY Počiatočný 
stav 

Obraty za 
obdobie MD  

Obraty za 
obdobie  D 

Obraty 
rozdiel 

Koncový 
stav 

Spotrebné nákupy      0,00     192,00      0,00  192,00     192,00 

Služby      0,00       53,02      0,00      0,00       53,02 

Ostatné náklady      0,00       34,39      0,00      0,00       34,39 

Poskytnuté príspevky      0,00  2.348,00      0,00      0,00  2.348,00 

Náklady celkom      0,00  2.627,91      0,00      0,00  2.627,50 

VÝNOSY 

Prijaté dary – ostatné výnosy    0,00         0,00   238,00   238,00    238,00 

Prijaté príspevky – verejné 
zbierky 

   0,00         0,00 2.381,19 2.381,19   2.381,19 

Výnosy celkom    0,00         0,00 2.619,19 2.619,19   2.619,19 

Hospodársky výsledok za obdobie       -8,72 

Hospodársky zisk       -8,72 



V nadačnej listine počas roku 2014 v mesiaci Máj došlo ku zmenám 
v zložení orgánov správnej rady: 
 
Ing. Ľubomír Zacher 
Katarína Zacherová 
 
Zloženie novej správnej rady: 
Marek Gura 
Mária Oravcová 
Marek Gura bol zvolený za predsedu správnej rady Nadácie 858. 
 
 
Za výkon funkcie správcu nadácie ani iného orgánu nebola vyplatená 
odmena. 
 
 



Prítomní členovia správnej rady:  
Dária  Zacherová– člen správnej rady 
Mária  Oravcová – člen správnej rady     
Jarmila  Hričišinová – člen správnej rady  
Martin Kaščák – člen správnej rady  
Eva  Starnová – predseda správnej rady  

Pozvaní: 

       Nicol Lauf – správkyňa nadácie 

       Ján Lauf – revízor nadácie 

V  Januári 2015 došlo ku zmene správnej rady Nadácie 858. Členovia správnej 
rady zvolali dňa 29. Januára 2015, riadne zasadanie správnej rady, kde odvolali 
predsedu správnej rady Mareka Guru. Do  správnej rady nadácie prijali nových 
členov Evu Starnovú, Jarmilu Hričišinovú a Martina Kaščáka. Následne správna 
rada zvolila jednohlasne za nového predsedu správnej rady Ing. Evu Starnovú. 



Počet hlasov 

Prítomní 7 

Za  7 

Proti  0 

Zdržali sa 0 

Výsledok hlasovania : 

 
    

   Eva Starnová 
 Predseda správnej rady 

V Spišskej Novej Vsi, 4. Mája 2015 
    

Program zasadnutia správnej rady:  
1. Schválenie účtovnej závierky za rok 2014 a schválenie rozpočtu a plánu aktivít 
na rok 2015. 
 
 
 
Dňa 4.5.2015 na svojom riadnom zasadnutí správna rada prerokovala účtovnú 
závierku za rok 2014. Ďalej správna rada prerokovala plán aktivít a rozpočet na 
rok 2015 plným počtom hlasov členov správnej rady. 



Výročnú správu vypracovala správkyňa Nadácie 858 

Nicol Lauf 

 

________________ 

 

 

Výročnú správu skontroloval revízor Nadácie 858 

Ján Lauf 

 

________________ 

 


