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

Výročná správa Nadácie ART.EAST za rok 2011
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.
Činnosť Nadácie ART.EAST v roku 2011
Zdroje príjmov tvorili nasledovné zdroje.
- Príspevky 2% z odvedených daní
- Príspevky od fyzických a právnických osôb
- Prijaté príspevky od iných organizácii

4 627,12 €
270,00 €
500,00 €

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.
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 2011
Hlavné aktivity, ktoré nadácia v roku podporila boli tieto:
Medzinárodný výtvarný festival Snina 2011 – 18. ročník
Projekt Maľovaný rovník
Podporná činnosť umelcov – tvorivé štipendiá
Medzinárodný výtvarný festival Snina 2011 jeho 18. ročník sa konal v Snine v dňoch
25. september – 9. október 2011 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 – 1000 slovenských kilometrov celosvetovej reťaze
Jeho realizácia prebieha už tretí rok, hlavným organizátorom je Galéria Andrej Smolák. Projekt je
o vytvorení pomyselnej celosvetovej reťaze mieru a priateľstva a spočíva v namaľovaní 40 075
obrázkov o rozmere 20 x 20 cm. Jeden obrázok predstavuje 1 km na obvode zemegule. Tento rok
maľovali osobnosti Slovenska ako napr. J. Gašparovič, P. Bondra. Z Fialová, M. Sládek a mnoho
ďalších.
Podporná činnosť – tvorivé štipendiá je jeden zo základných cieľov nadácie. Boli poskytnuté
štipendiá vo výške 2 860 €. Financie boli poukázané buď v hotovosti alebo bankovým prevodom
na účet umelca. Tieto prostriedky boli poukázané prevažne zo získaných prostriedkov z 2%
odvedených daní.
Správca za svoju prácu poberal prvé tri mesiace v roku odmenu.

Tvorivé štipendiá vyplatené v roku 2011
V hodnotenom období t.j. od 1.1.2011 do 31.12.2011Nadácia ART.EAST v zmysle svojich cieľov
podporila:
-

udelila 2 jednomesačné štipendiá á 50 € pre

Anna Mária Železko – Bielorusko
Oľga Nechay - Bielorusko

-

udelila 4 jednomesačné štipendií á 100 € pre

-

udelila 2 jednomesačné štipendií po 150 € pre

Jarmila Veľká – Slovensko
Dušan Mikolaj – Slovensko
Katarína Birková – Slovensko
Mária Kovalčiková - Slovensko
Marek Cina – Slovensko
Veronika Šterbová - Slovensko

-

udelila 1 jednomesačné štipendium á 200 € pre
udelila 1 jednomesačné štipendium á 300 € pre
udelila 1 štvormesačné štipendium á 90 € pre
udelila 1 šesťmesačné štipendium á 200 € pre

Marek Bakajsa - Slovensko
Ladislav Skrak – Slovensko
Ivona Ravingerová – Slovensko
Monika Prikkelová - Slovensko

Výnosy a Náklady Nadácie ART.EAST v roku 2011 boli nasledovné:
VÝNOSY
Príspevok od fyzických a právnických osôb
270,00 €
Príspevky z podielu dane 2%
4 627,12 €
Prijaté príspevky od iných organizácií
500,00 €
Suma prijatých úrokov na bankový účet za rok 2011
0,87 €
Kurzové zisky
51,00 €
-------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝNOSY SPOLU
5 448,99 €

NÁKLADY:
Cestovné
1 428,52 €
Poštovné
1,40 €
Ostatné služby
3,31 €
Ekonomické a poradenské služby
320,00 €
Hrubé mzdy
757,94 €
Zdravotné poistenie
75,80 €
Sociálne poistenie
190,96 €
Zákonné sociálne náklady
4,54 €
Bankové poplatky
104,11 €
Poistné
18,60 €
Poskytnuté štipendiá umelcom počas roka 2011
2 860,00 €
Daň z príjmov
0,11 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------NÁKLADY SPOLU
5 765,29 €
Výdavky na správu nadácie:
- zverejnenie v Obchodnom vestníku
3,31 €
- poplatky za vedenie bankového účtu
104,11 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------SPOLU
107,42 €
Stav bankového účtu k 31.12.2011 v Slovenskej sporiteľni
číslo 0461108604/0900
Hotovosť v korunovej pokladni k 31. 12. 2011
Hotovosť vo valutovej pokladni USD k 31. 12. 2011 USD

-

-

7 123,43 €
1 509,63 €
1 611,15 €

V roku 2011 bola vyplatená odmena za výkon funkcie správcu nadácie
Správna rada na svojom zasadnutí vo februári nevytvorila plán výdavkov na rok 2011 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 2011 žiadne nadačné fondy
V roku 2011 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 štyrikrát. Zo zasadnutia sú riadne archivované
zápisnice.

V Snine, 11. mája 2012

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

