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Výročná správa Nadácie ART.EAST za rok 2013 

 
 

     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 2013  

 

Zdroje príjmov tvorili nasledovné zdroje.  

 

- Tržby z predaja služieb     7 925,00 € 

- Prijaté príspevky od iných organizácii   1 100,00 € 

- Prijaté príspevky od fyzických osôb    1 700,00 €    

- Príspevky 2% z odvedených daní    3 104,57 € 

 

Komentár k príjmom nadácie 

 

Tržby z predaja služieb – na realizáciu školy a kurzov kreslenia a maľovania. 

 

Prijaté príspevky od iných organizácií – jednorazový príspevok na podporu aktivít nadácie. 

Nadácia ART.EAST získala v roku 2013 dar – finančné prostriedky vo výške 1 100,- €, slovom 

jedentisícsto eur, od darcu - firmy ADAD REAL, s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, Česká 

republika, v zastúpení Milan Koškovský. Nadácia ART.EAST využila prostriedky na podporu 

realizácie Medzinárodného výtvarného festivalu Snina 2013. Darca bol propagovaný formou 

uverejnenia názvu firmy a jej produktov v propagačných materiáloch Nadácie ART.EAST 

a priamo na výtvarnom festivale v Snine počas jednotlivých akcií. 

 

Prijaté príspevky od fyzických osôb - ide o dobrovoľné príspevky na činnosť Nadácie 

ART.EAST. 

Nadácia ART.EAST získala v roku 2013 finančné prostriedky od fyzických osôb vo výške       

1 700,- €, slovom jedentisícsedemsto eur, od dvoch prispievateľov:  Ľubomír Focko, 

Náprstkova 2, 110 00  Praha 1, Česká republika a Ing. František Korček, Slovensko. Nadácia 

ART.EAST využila prostriedky na podporu realizácie Medzinárodného výtvarného festivalu 

Snina 2013 a na podporu umelcov formou štipendií. Prispievatelia boli propagovaní formou 

uverejnenia názvu firmy a jej produktov v propagačných materiáloch Nadácie ART.EAST 

a priamo na výtvarnom festivale v Snine počas jednotlivých akcií.  



 

Príspevky 2% z odvedených daní sú riadne evidované v účtovníctve, preto, že všetky 

príspevky prišli na účet nadácie z jednotlivých daňových úradov. Prostriedky boli použité na 

podporu umelcov formou tvorivých štipendií. 

 

Správa o činnosti a podporných aktivitách 

Nadácie ART.EAST  za rok 2013 
 

Hlavné aktivity, ktoré nadácia v roku podporila boli tieto: 

 

Medzinárodný výtvarný festival Snina 2013 – 20. ročník 

Projekt Maľovaný rovník – propagácia na Slovensku i v zahraničí 

Podpora realizácie kurzov 

Podporná činnosť umelcov – tvorivé štipendiá 

 

 

Medzinárodný výtvarný festival Snina 2013 – jeho jubilejný 20. ročník sa konal v Snine 

v dňoch 22. september – 6. október 2013 a z prostriedkov nadácie boli kúpené sochy Cirochy – 

Ceny Tibora Bartfaya, ktoré sú každoročne udeľované na záver festivalu za výtvarné umenie – 

autorskú tvorbu, za podporu výtvarného umenia, za zásluhy a propagáciu projektov Galérie 

Andrej Smolák a projektov Nadácie ART.EAST. Ako vždy, boli 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 niekoľko rokov, 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. V tomto roku boli prezentácie a realizácia projektu na Slovensku, v Rusku 

a na Ukrajine.  

 

Podpora realizácie kurzov  

Nadácia podporila činnosť výtvarného školstva a realizovanie výtvarných kurzov poskytnutím 

priestorov a kúpou výtvarného materiálu na tieto aktivity. 

 

Podporná činnosť – tvorivé štipendiá je jeden zo základných cieľov nadácie. Boli poskytnuté 

štipendiá vo výške 8 378 €.  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 2013 

 

V hodnotenom období t.j. od 1.1.2013 do  31.12.2013 Nadácia ART.EAST v zmysle svojich 

cieľov podporila: 

 

P.č. Meno Priezvisko Krajina Výška 

štipendia 

1. Otília Malárová Slovensko 800 € 

2. Silvie Matesová Slovensko 2 188 € 

3. Tatiana Žitňanová Slovensko 600 € 

4. Bystrík Míček Slovensko 1 200 € 

5. Slávka Zakuťanská Slovensko 400 € 

6. Jana Porezaná Slovensko 70 € 

7. Marian Jarzemsky Poľsko 500 € 

8. Dorota Jarzemska Poľsko 500 € 



9.  Emília Ňaňková Slovensko 1 170 € 

10. Jarmila  Veľká Slovensko 450 € 

11. Vladimir Latyncev Rusko 500 € 

 SPOLU   8 378 € 

 

 

 Výnosy a Náklady  Nadácie  ART.EAST v roku 2013 boli nasledovné: 

 

 

VÝNOSY 

 

Tržby z predaja služieb              7 925,00 €  

Prijaté príspevky od iných organizácií            1 100,00 € 

Prijaté príspevky od fyzických osôb             1 700,00 € 

Príspevky z podielu dane 2%                                            3 104,57 € 

Suma prijatých úrokov na bankový účet za rok 2013                           0,05 € 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

VÝNOSY SPOLU             13 829,62 € 

 

NÁKLADY:  

 

Spotreba materiálu       2 495,00 € 

Cestovné                   1 721,66 € 

Poštovné               1,90 € 

Nájomné Kovoprojekt      4 262,23 € 

Ostatné služby          276,64 € 

Ekonomické a poradenské služby          60,00 € 

Ostatné dane a poplatky                         3,50 € 

Kurzové straty            68,39 € 

Osobitné náklady       2 000,00 € 

Bankové poplatky            82,38 € 

Poistné             20,30 € 

Poskytnuté príspevky ostatné         200,00 €  

Poskytnuté štipendiá umelcom počas roka 2013              8 378,00 € 

Daň z príjmov           268,58 € 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

NÁKLADY SPOLU                19 838,58 € 

 

 

Výdavky na správu nadácie: 

-     poplatky za vedenie bankového účtu           82,38 € 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

SPOLU               82,38 €  

 

Stav bankového účtu k 31.12.2013 v Slovenskej sporiteľni               654,45 € 

číslo 0461108604/0900  

Hotovosť v tuzemskej pokladni v eurách k 31. 12. 2013                         8,67 €  

Hotovosť vo valutovej pokladni USD k 31. 12. 2013   USD           1 511,62 € 

 

- V roku 2013 nebola vyplatená odmena za výkon funkcie správcu nadácie.  

- Správna rada na svojom zasadnutí vo februári nevytvorila plán výdavkov na rok 2013 

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 2013 žiadne nadačné fondy. 



- V roku 2013 nebola  vykonaná žiadna zmena v nadačnej listine a zložení orgánov nadácie.  

- Všetky výdaje sú podložené zmluvami, faktúrami, podpismi umelcov. 

 

     Nadácia mala ku dňu 31.12.2013 na bankovom účte iba 654,45 eur, čo netvorí hodnotu 

základného imania. Avšak 2. januára 2014 vkladom na účet vo výške 6 000 eur sa tento 

nedostatok odstránil, nadácia mala na svojom účte k 31.1.2014 sumu 6 784, 57 eur, čo 

potvrdzujeme priloženým výpisom z bankového účtu za mesiac január 2014.  

 

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

zápisnice. 

 

 

V Snine, 15. mája 2014 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             ......................................................                                                                    

                                                                                                   akad. mal. Andrej Smolák  

                                                                                                správca nadácie  

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Výpis z bankového účtu za január 2014    


