NADÁCIA ART.EAST, ČESKÁ 2628/9, 069 01 SNINA
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
IČO: 36 163 601, DIČ: 2021542732, e-mail: asgaleria.ba@nextra.sk, tel./fax: 057/762 4348

Výročná správa Nadácie ART.EAST za rok 2009
Nadácia ART.EAST Snina bola zaregistrovaná Ministerstvom vnútra SR dňa 17. 8. 1998 pod
číslom 203/Na – 96/516 podľa § 11 ods. 4 Zákona NR SR č. 207/1996 Z.z. o nadáciách.
Rozhodnutie o registrácii nadobudlo platnosť dňa 21. 8. 1998.
Zriaďovateľ Nadácie ART.EAST akademický maliar Andrej Smolák v zmysle štatútu je zároveň
správcom nadácie.
Dňa 12. júla 2006 Ministerstvo vnútra na základe žiadosti Nadácie MIRO rozhodlo pod č.
203/Na-96/516 o takto:
Vymazáva sa
názov : Nadácia MIRO,
sídlo: Námestie centrum, 069 01 Snina
a zapisuje sa:
názov: Nadácia ART.EAST
sídlo: Česká 2628/9, 069 01 Snina
Toto rozhodnutie nadobudlo platnosť dňa 12. júla 2006.
Celkovú činnosť Nadácie ART.EAST v roku 2009 hodnotíme pozitívne a konštatujeme vzostupnú
tendenciu podporných aktivít nadácie.
Zdroje príjmov tvorili nasledovné zdroje.
Príspevky 2% z odvedených daní
Mesto Snina - grant NPOA
Príspevky od fyzických a právnických osôb

30 208,16 €
12 500,00 €
6 000,00 €

Komentár k príjmom nadácie
Príspevky 2% z odvedených daní sú riadne evidované v účtovníctve, preto, že všetky príspevky
prišli na účet nadácie z jednotlivých daňových úradov.
Nadácia ART.EAST spolupracovala s mestom Snina na realizovaní projektu „Pilotný projekt
priateľstva na východnej hranici“, o účasti ukrajinských umelcov na 16. Medzinárodnom
výtvarnom festivale v Snine, na základe čoho jej mesto Snina vyplatilo dohodnutú čiastku 12 500 €,
z grantu, ktorý mesto získalo prostredníctvom Nádácie pre podporu občianskych aktivít.
Príspevky od fyzických a právnických osôb, ide o dobrovoľné príspevky na činnosť Nadácie
ART.EAST

Správa o činnosti a podporných aktivitách
Nadácie ART.EAST za rok 2009
Hlavné aktivity, ktoré nadácia v roku podporila boli tieto:
Medzinárodný výtvarný festival Snina 2009 – 16. ročník
Projekt Maľovaný rovník
LETAKUUM – letný tábor pre rusínske deti
Podporná činnosť umelcov – tvorivé štipendiá
Medzinárodný výtvarný festival Snina 2009 jeho 16. ročník sa konal v Snine v dňoch
27. september – 11. október 2009 a z prostriedkov nadácie boli podporené pravidelné aktivity ako
každoročne, a to nákup farieb a plátien pre umelcov, udelené tvorivé štipendiá domácim aj
zahraničným umelcom. Hlavným organizátorom festivalu je Galéria Andrej Smolák a nadácia
prispieva na jednotlivé aktivity festivalu.
Projekt Maľovaný rovník
Jeho realizácia prebieha už druhý rok, hlavným organizátorom je Galéria Andrej Smolák. Projekt je
o vytvorení pomyselnej celosvetovej reťaze mieru a priateľstva a to namaľovaním 40 075 ks
obrázkov o rozmere 20 x 20 cm.
LETAKUUM - Nadácia KREMENEC
Nadácia ART.EAST prispela na realizovanie letného tábora LETAKUUM, ide o tábor pre rusínske
deti zo sociálne slabších rodín s výtvarným zameraním.
Podporná činnosť – tvorivé štipendiá je jeden zo základných cieľov nadácie.. Boli poskytnuté
štipendia vo výške 19 150 €. Financie boli poukázané buď v hotovosti alebo bankovým prevodom
na účet umelca. Tieto prostriedky boli poukázané prevažne zo získaných prostriedkov z 2%
odvedených daní.

Tvorivé štipendiá vyplatené v roku 2009
V hodnotenom období t.j. od 1.1.2009 do 31.12.2009 Nadácia ART.EAST v zmysle svojich cieľov
podporila:
- udelila 32 jednomesačných štipendií á 100 € pre Sergej Raďko – Ukrajina
Marián Prešnajder – Slovensko
Emil Semanco – Slovensko
Mária Schlosserová – Slovensko
Dušan Roll – Slovensko
Roman Opalinský – Ukrajina
Viktor Tichonov – Bielorusko
Igor Sokolovský – Slovensko
Radovana Mihalovičová – Slovensko
Lukáš Pompa – Slovensko
Martin Král – Slovensko
Sergej Borysov – Rusko
Marina Suslova – Rusko
Alexej Giljarov – Rusko
Marloein Bos – Holandsko
Liliya Baleva – Bulharsko
Desi Deneva - Bulharsko
Andras Breznay – Maďarsko
Rygor Sitnica – Bielorusko
Jarmila Veľká – Slovensko
Stefania Novelli – Taliansko
Aleš Knotek – Česko
Ivan Didyk – Ukrajina
Daryna Skrynyk – Ukrajina
Julia Mironova – Ukrajina
Natalia Puchinda – Ukrajina
Oľga Padovská – Ukrajina
Natalia Tarnay – Ukrajina
Walther Smeitink – Holandsko
Ilona Kosobuko – Bielorusko
Siska-Szabo Hainalka – Maďarsko
Bystrik Míček - Slovensko
-

udelila 1 jednomesačné štipendium á 200 € pre
udelila 2 jednomesačné štipendiá á 300 € pre

-

udelila 1 jednomesačné štipendium á 500 € pre
udelila 2 jednomesačné štipendiá á 800 € pre

-

udelila 2 dvojmesačné štipendiá á 100 € pre

-

udelila 1 dvojmesačné štipendium á 300 € pre
udelila 1 dvojmesačné štipendium á 500 € pre
udelila 1 dvojmesačné štipendium á 750 € pre
udelila 1 trojmesačné štipendium á 250 € pre
udelila 1 trojmesačné štipendium á 200 € pre
udelila 1 trojmesačné štipendium á 500 € pre
udelila 1 trojmesačné štipendium á 1 300 € pre
udelila 2 štvormesačné štipendiá á 200 € pre

-

udelila 1 štvormesačné štipendium á 300 € pre

Igor Sokolovský - Slovensko
Melita Gwerková .- Slovensko
Petia Papazova - Bulharsko
Prokip Kolysnik - Ukrajina
Martin Pala – Slovensko
Ondrej Zimka - Slovensko
Elena Kľúčiková - Slovensko
Bohdan Rožak – Ukrajina
Ladislav Csiky – Slovensko
Viktor Tichonov
Petia Papazova - Bulharsko
Maia Muizniece – Litva
Roman Opalinsky – Ukrajina
Sergej Raďko – Ukrajina
Vladimír Latyncev
Martin Capovčák – Slovensko
Marína Vargo – Čierna Hora
Viktor Tichonov – Ukrajina

Výnosy a Náklady Nadácie ART.EAST v roku 2009 boli nasledovné:
VÝNOSY
Mesto Snina
12 500,00 €
Príspevok od fyzických a právnických osôb
6 000,00 €
Príspevky z podielu dane 2% za rok 2009
30 208,16 €
Suma prijatých úrokov na bankový účet za rok 2009
5,60 €
Kurzové zisky
1,54 €
-------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝNOSY SPOLU
48 715,30 €
NÁKLADY:
Spotreba materiálu
6 434,44 €
Cestovné
277,80 €
Poštovné
5,25 €
Tlačiarenské služby
48,06 €
Ostatné služby
2 148,60 €
Ekonomické a poradenské služby
657,00 €
Ostatné dane a poplatky
3,31 €
Kurzové straty
34,05 €
Bankové poplatky
210,28 €
Poskytnutý príspevok na projekt Maľovaný rovník, realizovaný
Galériou Andrej Smolák
27 100,00 €
Poskytnutý príspevok na 16. Medzinárodný výtvarný festival
15 800,00 €
Poskytnutý príspevok na Nadáciu KREMENEC
1 500,00 €
Poskytnuté štipendiá umelcom počas roka 2009
19 150,00 €
Daň z úrokov
0,99 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------NÁKLADY SPOLU
73 369,78 €
Výdavky na správu nadácie:
- zverejnenie v Obchodnom vestníku
3,31 €
- poplatky za vedenie bankového účtu
210,28 €
- daň z kreditných úrokov
0,99 €
- kurzová strata vo valutovej pokladni USD
34,05 €
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------SPOLU
248,63 €

Stav bankového účtu k 31.12.2009 v Slovenskej sporiteľni
číslo 0461108604/0900

7 614,69 €

Hotovosť v korunovej pokladni k 31. 12. 2009
Hotovosť vo valutovej pokladni USD k 31. 12. 2009 USD

480,01 €
1 447,08 €

-

-

V roku 2009 nebola vyplatená odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu,
nakoľko sa správca nadácie svojej odmeny vzdal v prospech nadácie.
Správna rada na svojom zasadnutí vo februári nevytvorila plán výdavkov na rok 2009 podľa
§ 28 ods.1 a v členení podľa § 28 ods. 2 a 3 a to z toho dôvodu, že nemala žiadnych zmluvných
partnerov, z ktorých by bolo jasné, aké príjmy nadácia v roku bude mať.
Na všetky uvedené príjmy - dary nadácia uzavrela zmluvy, respektíve má podklady o ich
pôvode.
Nadácia ART.EAST netvorila v účtovnom období roku 2009 žiadne nadačné fondy
V roku 2009 nebola vykonaná žiadna zmena v nadačnej listine a zložení orgánov nadácie
Všetky výdaje sú podložené zmluvami, faktúrami, podpismi umelcov.

Správna rada v hodnotenom období zasadala päťkrát. Zo zasadnutia sú riadne archivované
zápisnice.

V Snine, 11. mája 2010

......................................................
akad. mal. Andrej Smolák
správca nadácie

