
Výročná správa za účtovné 
obdobie 

k 31.12.2015



Sídlom: 

Za Hornádom 878/6
052 01 Spišská Nová Ves

Korešpondenčná adresa:

Hutnícka 2712/8
052 01 Spišská Nová Ves

Web:

www.nadacia858.sk

Mail:

info@nadacia858.sk

Mobil:

+421 944 213 780

Názov účtovnej jednotky:

NADÁCIA 858

Sociálne siete:

Facebook
Google+
Twitter 



ZAKLADATELIA NADÁCIE 858

 Dr. Dária Zacherová

 Ing. Ľubomír Zacher

 Nicol Lauf

SPRÁVNA RADA NADÁCIE 858

 Martin Kaščák

 Ing. Jarmila Hričišinová

 Mária Oravcová

PREDSEDA SPRÁVNEJ RADY NADÁCIE 858

 Eva Starnová

SPRÁVKYŇA NADÁCIE 858

 Nicol Lauf

REVÍZOR NADÁCIE 858

 Ján Lauf



Nadácia 858 sa 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 238,- eur.



I. Predajné a výstavné trhy Nadácie 858, súťaže, darčekové koše, 

divadelné predstavenie ...

II. SPŠ – Drevárska v Spišskej Novej Vsi a dar pre 858 drevené urny

III. Tvorivé dielne – Detský svet OC Madaras Sp. Nová Ves

IV. Návštevy na remeselných trhov – vytváranie portfólia, oslovovanie 

výrobcov na spoluprácu s Nadáciou 858

V. Symbolické darčeky, Andersenová noc, SPIŠ fest 2015



Počas roka 2015 sme zrealizovali niekoľko PAVT v OC Madaras v 

spolupráci s vedením centra Ing. Katarínou Šutaríkovou. Za 

spoluprácu a podporu, ďakujeme.

Termíny PAVT: 

 10. Januára, 13. a 14. Februára, 14., 20., 21., 22. Marca, 11. Apríla,  

2015, 10., 30., 31. Október, 14., 25., 27., 28. November, 5., 12., 19. 

December.





Táto podporná Valentínska akcia 13., 14. Február 2015, v 
spolupráci s obchodným centrom Madaras sa niesol v 
duchu LÁSKY K SLOVENSKEJ DOMÁCEJ TVORBE.

O programe sme informovali listom ale aj priamo 
riaditeľov stredných škôl, ktorým sa myšlienka 
podpory prezentácie Nadácia 858 OC Madarasom 
páčila a spoluprácu vo forme propagácie prijali.

Možnosť vystúpiť a odprezentovať sa prijala lokálna 
country skupina Country AS za ktorou nasledovala 
skvelá dvojka pán Dušan Farkaš a Ján Dračka.







Počas aprílovej podpornej akcie v obchodnom centre 
Madaras sa prezentovali svojou výrobou ďalší šikovný 
tvorcovia. Čakala na Vás háčkovaná tvorba, bylinkové 
dekoračné mydielka, vankúše, šperkovnice, rezbár s 
prezentáciou drevených húb, maliar maľujúci krásy nášho 
okolia Spiš a šikovný výrobca drevených a kožených 
príveskov a domácich doplnkov.

V mesiaci Marec sa v obchodnom centre OC Madaras v 
Spišskej Novej Vsi odprezentovali títo šikovní domáci 
výrobcovia - tvorcovia. Na mieste nám ukázali aj svoje 
zručnosti vo výrobe kožených náramkov, maľovaných 
kraslíc a maľovania priamo na ešte nevypálenú keramiku.







Od mesiaca Marec mal každý výrobca k dispozícií tzv. 
visačky, ktoré svojím prevedením prezentovali 
myšlienku Nadácie 858 s odprezentovaním výrobcov, 
ktoré slúžia ako marketingová podpora pre Nadáciu 
858, výrobcov a partnerov.



Od Októbra 2015 ....

Zákazníci Predajných a výstavných trhov 
Nadácie 858, sa nákupom dostávali do 
žrebovania o hodnotné darčekové koše.

Likér od spoločnosti Karloff s.r.o., čipsy od 
spoločnosti SlovChips, háčkovaná ovečka 
od ADII a lebo remeselné výrobky, 
jedinečné sviečky z chránenej dielne 
ISKRA, obaly na mobilné telefóny od firmy 
BENESPORT ,plus novinka kniha od Petra 
Karpinského Skala útočiska Povesti a 
príbehy zo Spišskej Novej Vsi a okolia, to 
všetko v našich darčekových košoch a 
ďalšie milé prekvapenia ..





V piatok 30.10 v obchodnom centre 
Madaras, sme zorganizovali 
humorné divadelné predstavenie 
ČARODEJNICA A GAZDINÉ s 
DIVADLOM TEATRÁLNEJ 
SKRATKY v réžií Petra Karpinského 
, niet pochýb o tom, že to stálo za to 
.. ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu 
spoluprácu.  
Gazdiné a čarodejnica
Hoci bolo 19. storočie označované 
ako vek osvietenstva, obyčajný ľud 
ešte stále veril na rôzne povery a 
bosoráctva. Národní buditelia sa vo 
svojich dielach často snažili bojovať 
aj proti tomu ...



Hlavnou myšlienkou tejto súťaže, ktorá 
sprevádzala PAVT bola propagácia firiem, 
ktoré majú na Slovensku svoje výrobné 
podniky, čím vytvárajú pracovné miesta.
PREČO FIAT 500X ?
Magneti Marelli Slovakia spoločnosť 
postavila v Kechneci závod s celkovou 
rozlohou 29,000 m2, z ktorej 13,900 m2 
tvorí zastavaná plocha ...
PREČO SLOVCHIPS?
Spoločnosť SlovChips vznikla v roku 2008 
so zámerom prevziať výrobu Spišských 
zemiakových lupienkov, ktoré sa vyrábajú 
od roku 1984 ...



Veľká tipovačka koľko balíčkov čipsov Slovchips sa 
nachádzalo v aute FIAT 500X , výhrou boli hodnotné 

darčekové koše pre malých aj veľkých.









ktoré sprevádzala Čačina ...





Pri príležitosti 36. ročníka súťaže o najzručnejšieho žiaka

DREVÁRKY sme sa so strednou školou dohodli na výrobe

drevených truhlíc pre Nadáciu 858 určených pre zbierky na

podporu slovenskej tvorby. Nadácia 858 ocenila zručnosť týchto

mladých ľudí a prvých troch ocenila tričkom a gravírovanými

perami. Sme radi, že naše zbierky budú zdobiť drevené truhlice

žiakov strednej priemyselnej školy Drevárskej v Spišskej Novej Vsi a

budú tak niesť posolstvo spolupráce mladých ľudí pri budovaní

prosperujúcej krajiny plnej šikovných a úspešných ľudí. Nadácia

takto odštartovala spoluprácu so strednými školami a prezentáciou

remesiel, kde žiaci aj touto tvorbou dokázali, že budúcnosť je v

našich rukách. Remeslo má zlaté dno, nech sila tejto vety sa stane

naším odhodlaním v podpore mladých šikovných ľudí.





Tvorivé dielne sme pre deti pripravili v spolupráci s 
tvorilkami v oblasti Hand made. V tvorivej dielni si 

deti okrem iného vyskúšajú rôzne aktivity s použitím 
aj niektorých tradičných výrobných postupov a 

prírodných materiálov (drevo, slama, koža, prútie, 
papier, textil), ktoré súvisia s ročným obdobím alebo 
jednotlivými etapami kalendárneho zvykoslovia. V 

našej tvorivej dielni sme pripravení rozvíjať výtvarnú 
tvorivosť vášho dieťaťa. Deti sa formou rozhovoru a 

názorných ukážok oboznámia s pracovným náradím a 
materiálom.







V roku 2016 budete 
vedieť viac o 
projekte OBRAZY 
Nadácie 858







Podujatie SPIŠ fest 2015 v Madaras parku v 
meste Spišská Nová Ves je mierené nielen 
pre rozvoj kultúry ale aj pre rozvoj lokálnych 
domácich výrobcov s prínosom pre rozmach 
regiónu.



8 darčekových košov:
KARLOFF, s.r.o.
- SUAVE LIQUEUR COFFEE 25%
alebo
- SUAVE LIQUEUR MARZIPAN 25%
SlovChips, s.r.o., Spišské zemiakové 
lupienky
- Solené
- Gazdovské
- Smotanovo – cibuľové
Darčekový kôš II. (3 kusy)
- ADIA, Háčkovaná ovečka
SlovChips, s.r.o., Spišské zemiakové 
lupienky
- Solené
- Gazdovské
- Smotanovo – cibuľové

Časťou vstupného na SPIŠ fest 2015 symbolickým 1 
EUROM podporíte domácich výrobcov v oblasti 
remeselnej výroby. Prvých 500 návštevníkov pri 
úhrade vstupného dostane SYMBOLICKÝ DARČEK 
od domáceho výrobcu. SYMBOLICKÝ DARČEK je 
nový projekt Nadácie 858, ktorý dokáže vytvoriť min. 
100 pracovných miest ročne v oblasti domácej 
remeselnej výroby. Tento projekt v sebe nesie 
posolstvo vzostupu slovenskej domácej výroby s 
následnou tvorbou pracovných miest a ich stability 
na domácom trhu práce..





25.11.2015 sme sa

uchádzali o zápis do

registra oprávnených

právnických osôb na

prijímanie príslušného

podielu zaplatenej

dane z príjmu za

zdaňovacie obdobie

roku 2015.



V roku 2015 sme pokračovali v 
zbierke, ktorá bola ohlásená v 
roku 2014 858 pre zachovanie 
ľudového remesla, uskutočnené 
na územnom obvode mesta 
Spišská Nová Ves, konajúce sa na 
území mesta Spišská Nová Ves. 
Zbierka zaregistrovaná pod 
číslom: 

 Zbierka registračné číslo: 805-
2014-013229 

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



Dátum zbierky 10.01.2015

Forma PAVT

Náklady spojené s vykonaním zbierky 0,00

Vyzbieraná suma 85,10

Peňažné dary 75,50

Počet dobrovoľníkov - predajcov 4

Dátum zbierky 13.02.2015

Forma PAVT

Náklady spojené s vykonaním zbierky 0,00

Vyzbieraná suma 433,69

Peňažné dary 407,00

Počet dobrovoľníkov - predajcov 9

Dátum zbierky 14.02.2015

Forma PAVT

Náklady spojené s vykonaním zbierky 0,00

Vyzbieraná suma 605,58

Peňažné dary 597,50

Počet dobrovoľníkov - predajcov 16
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Dátum zbierky 14.03.2015

Forma PAVT

Náklady spojené s vykonaním zbierky 0,00

Vyzbieraná suma 437,29

Peňažné dary 416,00

Počet dobrovoľníkov - predajcov 10

Dátum zbierky 20.03.2015

Forma PAVT

Náklady spojené s vykonaním zbierky 0,00

Vyzbieraná suma 190,98

Peňažné dary 164,50

Počet dobrovoľníkov - predajcov 5

Dátum zbierky 21.03.2015

Forma PAVT

Náklady spojené s vykonaním zbierky 0,00

Vyzbieraná suma 438,10

Peňažné dary 436,00

Počet dobrovoľníkov - predajcov 12
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Dátum zbierky 22.03.2015

Forma PAVT

Náklady spojené s vykonaním zbierky 0,00

Vyzbieraná suma 194,01

Peňažné dary 179,50

Počet dobrovoľníkov - predajcov 6

Dátum zbierky 27.03.2015

Forma SD

Náklady spojené s vykonaním zbierky 0,00

Vyzbieraná suma 30,00

Peňažné dary 30,00

Počet dobrovoľníkov - predajcov 1

Dátum zbierky 11.04.2015

Forma PAVT

Náklady spojené s vykonaním zbierky 0,00

Vyzbieraná suma 363,11

Peňažné dary 345,00

Počet dobrovoľníkov - predajcov 6
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Dátum zbierky 02.06.2015

Forma SD

Náklady spojené s vykonaním zbierky 0,00

Vyzbieraná suma 30,00

Peňažné dary 30,00

Počet dobrovoľníkov - predajcov 1

Dátum zbierky 22.06.2015

Forma SD

Náklady spojené s vykonaním zbierky 0,00

Vyzbieraná suma 199,00

Peňažné dary 189,10

2

Dátum zbierky 18.08.2015

Forma SD

Náklady spojené s vykonaním zbierky 0,00

Vyzbieraná suma 450,00

Peňažné dary 430,00

Počet dobrovoľníkov - predajcov 5
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Náklady spojené s vykonaním zbierok 154,45 €

Hrubý výnos zbierky (vyzbieraná suma) 5,256,05 €

Čistý výnos zbierky (peňažné dary) 5,101,60  €

č.: 805-2014-013229

Zrealizované zbierky v dvoch formách:
1. Podporné akcie pre rozvoj remesla a slobodného podnikania v počte 12, v termínoch 

22.11.2014, 06.12.2014, 13.12.2014, 20.12.2014, 10.01.2015, 13.02.2015, 14.02.2015, 14.03.2015, 
20.03.2015, 21.03.2015, 22.03.2015, 11.04.2015, v čase od 09:00 do 19:00 h / OC Madaras, 
Mlynská 39, Spišská Nová Ves

2. *Symbolický darček, realizovaný 4 krát, v termínoch 27.03.2015, 02.06.2015, 22.06.2015, 
17.08.2015

Vysvetlenie:
*Symbolický darček, záujemca mimo podporných akcií na území Sp. Novej  Vsi, prejavil záujem 
o podporu vybraných výrobcov kúpou ich symbolických výrobkov v hodnote 1€ za kus. 



NÁKLADY Obraty za 
obdobie MD

Obraty za 
obdobie D

Spotrebné nákupy 472,73

Služby 407,57

Ostatné náklady 56,0

Poskytnuté príspevky 3528,30

Náklady celkom 4464,60

VÝNOSY

Prijaté dary 916,0

Výnosy ostatné 350,0

Verejné zbierky 2747,86

Výnosy celkom 4013,86

Hospodársky výsledok za obdobie -450,74 eur



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 Spišskej Novej Vsi, 2. Mája 2016 
Program zasadnutia správnej rady: 
1. Schválenie účtovnej závierky za rok 2015 a schválenie rozpočtu a plánu aktivít na rok 2016. 

Výsledok hlasovania:
Prítomný     7 
Za                 7
Proti             0
Zdržali sa     0

Plán aktivít 2016
- Predajné a výstavné trhy 
- Sieť predajných miest
- Symbolické darčeky
- Vzdelávanie
- E-shop
- Obnova ovocných sadov

Dňa 2.5.2016 na svojom riadnom zasadnutí správna rada prerokovala účtovnú závierku za rok 
2015. Ďalej správna rada prerokovala plán aktivít a rozpočet na rok 2015 plným počtom hlasov 
členov správnej rady. 

Eva Starnová
Predseda správnej rady



Výročnú správu vypracovala správkyňa Nadácie 858 
Nicol Lauf 
________________ 

Výročnú správu skontroloval revízor Nadácie 858 
Ján Lauf 
________________ 




