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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 184,50,- €.  



I. Prezentácia Nadácie 858 na ZMOS Spiš ... 

II. Výroba remeselného stánku  

III. TOUR 858 

IV. Sídlo Nadácie 858 



Dňa 16 júna 2016 sa v obci Nižné Repaše konalo 
zasadnutie ZMOS – Spiš na ktoré bola pozvaná i Nadácia  
858 starostkou obce Spišské Tomášovce a predsedníčkou 
ZMOS – Spiš  Mgr. Zuzanou Nebusovou. Našu 
organizáciu na tomto pre nás mimoriadnom stretnutí 
zastupovala správkyňa nadácie pani Nicol Lauf. 
 
Účelom tohto pozvania bolo na jednom mieste predstaviť ciele 
Nadácie 858 a zapojiť do nich všetkých primátorov a starostov 
miest a obcí v Spišskom regióne. Správkyňa nadácie v jednotlivých 
bodoch prezentovala víziu tejto spolupráce a niekoľko krát 
poukázala na potrebu vytvárania zdravého podnikateľského 
prostredia ktorého základom je spolupráca. 
 
 



 Dôležitou informáciou bola bezpochybne pripravovaná TOUR 858 kde 
momentálne prebieha schvaľovací proces podmienok potrebných pre 
účasť. Starostov zaujalo že nie každý záujemca má možnosť z rôznych 
dôvodov absolvovať  trhy a jarmoky konané v mestách a obciach počas 
roka. Navrhovaným riešením je projekt s príznačným názvom TOUR 
858 ktorý by bol skvelou príležitosťou prezentovať svoju tvorbu, vytvoriť 
alebo rozšíriť zákaznícke portfólio a týmto prispieť k tvorbe dobrého 
mena jednotlivého mesta a obce. 

  
 
Centrom tohto projektu bude 
sídlo Nadácie 858 v Spišskej 
Novej Vsi, ktorého otvorenie sa 
pripravuje pripravujeme v roku 
2017. V tomto centre je 
plánovaná realizácia predaja a 
prezentácie domácich výrobkov 
jednotlivcov, organizácií, miest a 
obcí. Správkyňa nadácie 
spomenula taktiež  pripravovanú 
sériu rôznych workshopov, 
tvorivých dielní a vzdelávacích 
programov z oblasti podnikania v 
remesle a službách. 



Tento stánok bude absolvovať tzv. tour po rôznych trhoch, 
jarmokoch, obchodných centrách, festivaloch atď. Chceme 

týmto dostávať do povedomia domácich výrobcov, tam kde oni 
sami nemajú prístup a vytvoriť im tak čo najširšie portfólio 

zákazníkov. 



Predaj predmetov sa uskutočnil formou zbierky, pre 
zachovanie ľudového remesla, prírodných a kultúrnych 

hodnôt 

 reg. číslo zbierky : 805-2016-009148  

 

 

v nasledujúcich termínoch a podujatiach: 



Dni mesta 26.,27.8.2016 v meste Spišská 
Nová Ves a naša premiéra s remeselným 
stánkom Nadácie 858. V stánku sme 
prezentovali tvorbu rôznych domácich 
výrobcov, ktorí nemali to šťastie 
zúčastniť sa osobne z rôznych dôvodov.  

Zastrešili sme takto invalidných dôchodcov, 
dôchodcov, maminky na materskej 
dovolenke, nezamestnaných, či 
šikovných výrobcov, ktorí sa svojej láske 
venujú popri zamestnaní.  

Predstavili sme aj náš prvý vlastný nadačný 
produkt, ktorý je súčasťou jedinečného 
projektu na Slovensku.  

Návštevníci trhu mohli domácich výrobcov 
podporiť kúpou ich vlastných výrobkov, 
ktoré sme predávali formou zbierky.  



 6., 9., 14.9.2016 s 
remeselným stánkom 

nadácie, ktorý stál 
pred Levočskou 
bránou v meste 

Spišská Nová Ves od 
14:00 do 19:00. Ponuku 
sme rozšírili aj o ručne 
vyrobené výrobky a to 

nielen z mesta Sp. 
Nová Ves 



15.9.2016 - 17.9.2016 od 10:00 do 18:00 /štvrtok, piatok, 
sobota/ - Podlesok, v obci Hrabušice 





Okrem šikovných 
výrobcov nielen z 

nášho okolia ... boli v 
remeselnom stánku 

výrobky aj občianských 
združení ako Maják 

nádeje, Verbum 
Bonum, Holubica 
svetla, chránenej 

dielne Iskra ale aj od 
skupinky mamičiek s 
deťmi s aspergerovým 
syndrómom (veríme, 
že ak sa všetko podarí, 

tak ako budúceho 
združenia "Matej" ❤). 





 Chceme srdečne poďakovať za finančnú podporu na zriadenie 
nášho sídla nadácii "Keď potrebujete pomôcť" 
(www.kedpotrebujetepomoct.sk) osobne Katarína Zeleňákova za 
jej srdečný a motivačný prístup. Veľké ďakujeme patrí aj 
spoločnosti "Embraco Slovakia" za ústretovosť pri riešení fin. 
podpory.  

 
 V roku 2016 sme pracovali na vytváraní jedinečného systému a 

spôsobu prezentácie pre domácich výrobcov. Záleží nám na 
kvalite prostredia v ktorom oni budú svoju vlastnú tvorbu 
prezentovať ale aj na tom ako sa budú ďalej rozvíjať a rásť. Tento 
projekt sme spojili a stále spájame s partnermi, ktorí svojimi 
vedomosťami a praxou spoločne tento projekt obohatili 
spôsobom, ktorý dotvára jeho kvalitu a jedinečnosť. Nezabudli 
sme ani na zákazníkov, na ktorých čakajú milé prekvapenia. 
Prekvapenia týkajúce sa aj kvality poskytovaných služieb.  
 





Opäť v roku 2016 sme sa 

uchádzali o zápis do 

registra oprávnených 

právnických osôb na 

prijímanie príslušného 

podielu zaplatenej 

dane z príjmu za 

zdaňovacie obdobie 

roku 2016. 



 
Dátum zbierky 25., 26.8. – Dni mesta 

Forma TOUR 858 

Náklady spojené s vykonaním zbierky 

Vyzbieraná suma 

Peňažné dary 

Dátum zbierky 6., 9., 14.9. – Lev. Brána  

Forma TOUR 858 

Náklady spojené s vykonaním zbierky 

Vyzbieraná suma 

Peňažné dary 

Dátum zbierky 15., 16., 17.9. 

Forma TOUR 858 - Podlesok 

Náklady spojené s vykonaním zbierky 

Vyzbieraná suma 

Peňažné dary 



Dátum zbierky 22.9. 

Forma TOUR 858 – Krompachy  

Náklady spojené s vykonaním zbierky 

Vyzbieraná suma 

Peňažné dary 

Dátum zbierky 20., 21.12. 

Forma TOUR 858 – Tesco  

Náklady spojené s vykonaním zbierky 

Vyzbieraná suma 

Peňažné dary 



Náklady spojené s vykonaním zbierok 

Hrubý výnos zbierky (vyzbieraná suma) 

Čistý výnos zbierky (peňažné dary) 

č.: 805-2016-009148 
 
Zrealizované zbierky v dvoch formách: 
1. Podporné akcie t.j. TOUR 858 pre rozvoj remesla a slobodného podnikania v počte 10, 

v termínoch 25., 26.8, 6., 9., 14., 16, 17., 22.9., 20., 21.12.2016 



NÁKLADY Počiatočný 
stav 

Obraty za 
obdobie MD 

Obraty za 
obdobie D 

Obraty rozdiel Koncový stav 

Spotrebné nákupy 

Služby 

Ostatné náklady 

Poskytnuté príspevky 

Náklady celkom 

VÝNOSY 

Prijaté dary – ostatné 
výnosy 

Prijaté príspevky – verejné 
zbierky 

Výnosy celkom 

Hospodársky výsledok za obdobie  

Hospodársky zisk 



 
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 2.5.2017 na svojom riadnom zasadnutí správna rada prerokovala účtovnú závierku za rok 
2016. Ďalej správna rada prerokovala plán aktivít a rozpočet na rok 2017 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  
________________  


