Výročná správa Nadácie MIRO za rok 2005
Nadácia MIRO 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 MIRO akademický maliar Andrej Smolák v zmysle štatútu je
zároveň správcom nadácie.
Celkovú činnosť Nadácie MIRO v roku 2005 hodnotíme veľmi pozitívne a konštatujeme
vzostupnú tendenciu podporných aktivít nadácie.
Medzi hlavné zdroje príjmov zaraďujeme nasledovné zdroje.
Na prvé miesto zaraďujeme dobré aktivity manažmentu nadácie a to vypracovanie a získanie
grantu na projekt Poznaj svojho suseda.
Grant MvaRR na projekt Poznaj svojho suseda
1 631 280,- Sk
Príspevky 2% z odvedených daní
484 366,- Sk
Príspevok mesta Snina
105 000,- Sk
Grant – príspevok z Konta Orange
40 000,- Sk
Dobrovoľné príspevky fyzických osôb
15 000,- Sk
Vrátenie DPH z projektu Poznaj svojho suseda
150 192,- Sk
Príspevok správcu nadácie
522 000,- Sk
Komentár k príjmom nadácie
Grant MVaRR bol určený na projekt Poznaj svojho suseda, ktorý bol riadne vyúčtovaný
ministerstvu, a vlastne financie mohli byť použité iba na tie aktivity, ktoré boli napísané
v návrhu projektu a rozpočtu. Celkovú sumu 1 631 280,- Sk tvoria sumy z priameho grantu a
doúčtovanie vo výške 196 282,- Sk,
Príspevky 2% z odvedených daní sú riadne evidované v účtovníctve, preto, že všetky
príspevky prišli na účet nadácie z jednotlivých daňových úradov.
Príspevok mesta sa skladá zo sumy 100 000,- Sk. Uznesenie Mestského zastupiteľstva –
príspevok na 12. Medzinárodný výtvarný festival a 5 000,- Sk je príspevok na činnosť, priame
rozhodnutie primátora mesta.
Príspevok k Konta ORANGE na základe našej žiadosti na vytvorenie INFORMAČNÉHO
SYSTÉMU Galérie monumentálnych sôch. Bol riadne vyúčtovaný Kontu ORANGE:
Príspevky od fyzických osôb boli jednoduché poslané priamo na účet od priateľov nadácie
z Košíc, a to od p. Krempu, Timka a Pinčáka – v prepočte 5 000,- Sk na osobu.
Príspevok od správcu bol nevyhnutný z vlastných prostriedkov na dofinancovanie grantu.
Tento moment bol vyvolaný nasledovnými faktormi.
1. faktor:
Bol vyvolaný tvorbou a skutočným čerpaním rozpočtu projektu Poznaj svojho
suseda. Rozpočet bol tvorený aj s DPH. Nový výklad tvorby a čerpania
rozpočtu však neumožnil platiť faktúry, respektíve vyúčtovať grant
ministerstva aj s 19% DPH. Nový výklad smerníc nám nedovolil platiť DPH
z rozpočtu – európskych fondov.
2. faktor:
To bolo vlastne vyvolané tým, že na DPH sme nemali vlastné prostriedky,
preto sme si museli požičať.
3. faktor:
Podmienkou doúčtovania grantu, aby nám ministerstvo poslalo ďalších 20%
finančných prostriedkov, bolo, že sme mali mať zaplatené všetky faktúry aj
s DPH, za aktivity projektu, aj keď tieto aktivity ešte neboli zrealizované.
Napríklad výroba videofilmu atď. (Poznámka: Projekt mal byť ukončený do
30. júna a vyúčtovaný do jedného mesiaca. Ale film sa za taký krátky čas nedá
urobiť, preto bol vyúčtovaný a museli sme mať zaplatenú celú faktúru, aby sme
mohli žiadať doúčtovanie.)
Z týchto dôvodov došlo účtovne ku vkladu zriaďovateľa 522 000,- Sk. Zriaďovateľ si na to
zobral pôžičku 200 000,- Sk z Tatrabanky a od priateľov a osobné financie.

Správa o činnosti a podporných aktivitách nadácie MIRO za rok 2005
Hlavné aktivity nadácie v roku boli tieto:
Projekt Poznaj svojho suseda
Medzinárodný výtvarný festival Snina 2005 – 12. ročník
Podporná činnosť umelcov – tvorivé štipendiá
Projekt Informačný systém Galérie monumentálnych sôch
Projekt Poznaj svojho suseda bol najväčšia aktivita nadácie v roku 2005. Podrobne
o jednotlivých aktivitách a položkách v tejto správe nebudeme písať. Projekt bol financovaný
prostredníctvom MVaRR z gratnu Phare CBC Spoločný fond malých projektov SR-PL
2002/2003. Zmluva o projekte bola podpísaná správcom nadácie 30. júla 2004. Realizácia
projektu začala v septembri 2004 a ukončený bol v júni 2005.
Vyúčtovanie projektu bolo v termíne predložené Ministerstvu výstavby a regionálneho
rozvoja SR, kde boli prekontrolované všetky položky a bol uhradený doplatok na účet
nadácie. Kópia záverečnej technickej správy projektu Poznaj svojho suseda tvorí prílohu tejto
výročnej správy Nadácie MIRO za rok 2005.
Nadácia zatiaľ principiálne nezamestnáva žiadnych pracovníkov. V tomto roku sme však
oficiálne zamestnali na dohodu štyroch pracovníkov, čo si vyžadovali zmluvné podmienky
realizovania projektu Poznaj svojho suseda. Boli riadne vyplatené mzdy, odvedené odvody
a zaplatené dane.
Medzinárodný výtvarný festival Snina 2005 jeho 12. ročník sa konal v Snine v dňoch
5. – 17. septembra 2005 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 miestna galéria a nadácia
prispieva na jednotlivé aktivity festivalu.
Podporná činnosť – tvorivé štipendiá je jeden zo základných cieľov nadácie. V tomto roku
nadácia prispela na tvorivú činnosť 43 umelcom. Najnižšia čiastka 1 000,- Sk bol príspevok
umelcom a študentom počas plenéra v rámci projektu Poznaj svojho suseda. Ďalej sme udelili
umelcom na ich požiadanie prevažne 5 000 až 10 000,- Sk sumy na jeden až štyri mesiace.
Výnimku v roku 2005 tvoril umelec Alexander Bohó, ktorý pripravoval svoju veľkú – možno
celoživotnú výstavu v Rimavskej Sobote. Má veľmi ťažké životné podmienky a v roku 2005
zároveň bojoval s vážnou chorobou. Financie boli poukázané bankovým prevodom na účet
umelca. Tieto prostriedky boli poukázané prevažne zo získaných prostriedkov z 2%
odvedených daní. Celkovo sme prijali na účet 484 366,- Sk a na štipendiách sme umelcom
vyplatili 338 652,- Sk, čo považujeme za dobre účelovo využité prostriedky.
Projekt Informačný systém Galérie monumentálnych sôch bol realizovaný v rámci
grantového programu Konta ORANGE Šanca pre Váš región. Správna rada – správca Andrej
Smolák vypracoval projekt podľa podmienok Konta ORANGE a získali sme tak príspevok
40 000,- Sk na zrealizovanie informačných tabúľ a smeroviek o Galérii monumentálnych
sôch. Dokumentácia o realizovaní projektu tvorí prílohu tejto správy.

Tvorivé štipendiá vyplatené v roku 2005
V hodnotenom období t.j. od 1.1.2005 do 31.12.2005 Nadácia MIRO v zmysle svojich cieľov
podporila:
- udelila 2 polročné štipendium á 5 000,- Sk pre Emil Semanco – Slovensko
Jozef Tomko - Slovensko
- udelila 1 štvormesačné štipendium á 10 000,- Sk pre Vasiľ Skakandij - Ukrajina
- udelila 1 trojmesačné štipendium á 10 000,- Sk pre Alexander Bohó - Slovensko
- udelila 3 dvojmesačné štipendium á 10 000,- Sk pre Marek Pažitný Slovensko
Pavel Hajko - Juhoslávia
Pavel Cicka - Juhoslávia
- udelila 1 dvojmesačné štipendium á 5 000,- Sk pre Igor Sokolovský – Slovensko
- udelila 1 jednomesačné štipendium á 25 000,- Sk pre Alexander Bohó – Slovensko
- udelila 1 jednomesačné štipendium á 20 000,- Sk pre Alexander Bohó – Slovensko
- udelila 2 jednomesačné štipendium á 10 000,- Sk pre Martin Markov – Juhoslávia
Vladimír Litvín - Česko
- udelila 1 jednomesačné štipendium á 8 000,- Sk pre Alexander Bohó – Slovensko
- udelila 2 jednomesačné štipendium á 5000,- Sk pre Ladislav Staňo – Slovensko
Tatiana Žitňanová - Slovensko
- udelila 3 mesačné štipendium á 3 000,- Sk pre Emil Semanco – Slovensko
Emil Horniak – Slovensko
Mária Schlosserová - Slovensko
- udelila 2 jednomesačné štipendiá á 2 500,- Sk pre Vladislav Klein – Slovensko
Július Klein – Slovensko
- udelila 30 mesačných štipendií á 1 000,- Sk pre Kaja Sawická – Poľsko
Agnieszka Osipa – Poľsko
Natalia Kolodzej - Poľsko
Jolanta Malwina Wan – Poľsko
Pawel Woznica – Poľsko
Zuzana Petrová – Slovensko
Silvia Oštromová – Slovensko
Michal Goroľ – Slovensko
Martina Citriaková – Slovensko
Tomáš Hriciga – Slovensko
Miriam Gamburd – Izrael
Ľubomír Kepič – Slovensko
Krištof Czerwiak – Poľsko
Alexandra Karvat - Poľsko
Andrej Kozyra – Poľsko
Emil Semanco – Slovensko
Anna Burlikowska – Poľsko
Joanna Galecká – Poľsko
Božena Wojtowicz – Poľsko
Filip Konieczny – Poľsko
Anna Bačová – Slovensko
Ryszard Gancarz – Poľsko
Eva Goľová – Slovensko
Igor Sokolovský – Slovensko
Jadwiga Kukuľa – Poľsko
Ladislav Staňo – Slovensko
Miriam Havrilová – Slovensko
Ľubomíra Oberučová – Slovensko
Helmut Bistika – Slovensko
Alicja Magdziak - Poľsko
- - udelila 1 trojmesačné štipendium á 100 Eur pre Alicja Magdziak – Poľsko

Výnosy Nadácie MIRO v roku 2005 boli nasledovné:
VÝNOSY
Mesto Snina – 12. MVF Snina
Mesto Snina
Grant MVaRR POZNAJ SVOJHO SUSEDA
Grant POZNAJ SVOJHO SUSEDA – vyúčtovanie
Žiadosť o vrátenie DPH projekt POZNAJ SVOJHO SUSEDA
Suma prijatých úrokov na bankový účet za rok 2005
Kurzový zisk rok 2005
Konto ORANGE – grant Šanca pre Váš región
Príspevky z podielu dane 2% rok 2004
Halierové vyrovnanie
Príspevky od fyzických osôb:
A.Krempa, Timko, Pinčák
Andrej Smolák
VÝNOSY SPOLU
NÁKLADY:
Nákup maliarskeho materiálu – Poznaj svojho suseda
Nákup ostatného materiálu – Poznaj svojho suseda
Tlač katalógov a prospektov – Poznaj svojho suseda
Výroba pútačov, transparentov – Poznaj svojho suseda
Cestovné a stravné – Poznaj svojho suseda
Služby umeleckých agentúr – Poznaj svojho suseda
Ubytovacie služby – Poznaj svojho suseda
Fotografické a filmovacie služby – Poznaj svojho suseda
Prenájom priestorov a ateliérov – Poznaj svojho suseda
Spracovanie účtovníctva
Preklad textov – Poznaj svojho suseda
Uskutočnený audit Nadácie MIRO rok 2004
Prepravné služby – Poznaj svojho suseda
Prekladateľské služby – Poznaj svojho suseda
Iné služby – Poznaj svojho suseda, Konto ORANGE
Poštovné – Poznaj svojho suseda
Stravovanie účastníkov – Poznaj svojho suseda
Mzdové náklady – Poznaj svojho suseda
Zákonné sociálne náklady – odvody – Poznaj svojho suseda
Kurzové straty
Bankové poplatky
Halierové vyrovnanie
Odpisy – videoprojekcia BENQ
Odpisy – počítač
Tvorivé štipendiá a honoráre umelcom počas roka 2005
Daň z príjmov
NÁKLADY SPOLU

100 000,- Sk
5 000,- Sk
1 435 000,- Sk
196 281,62 Sk
150 192,35 Sk
1 031,10 Sk
22 248,05 Sk
40 000,- Sk
484 366,- Sk
0,20 Sk
15 000,- Sk
522 000,- Sk
2 971 119,32 Sk

390 342,80 Sk
2 997,50 Sk
426 972,- Sk
69 853,- Sk
222 781,42Sk
65 750,- Sk
414 986,50Sk
150 300,- Sk
36 638,- Sk
36 000,- Sk
3 960,- Sk
10 000,- Sk
28 943,- Sk
41 840,- Sk
276 737,50Sk
37 050,- Sk
78 960,- Sk
191 784,- Sk
1 537,- Sk
17 325,53Sk
7 631,99Sk
0,20Sk
9 223,- Sk
20 284,60Sk
338 651,80 Sk
194,- Sk
2 880 743,84Sk

Výdavky na správu nadácie:
- uskutočnený audit účtovnej závierky a výročnej správy r. 2004
- notársky poplatok za registráciu 2% daní
- poplatky za vedenie bankového účtu
- daň z kreditných úrokov
- kurzové straty v pokladni EUR k 31. 12. 2005
- kurzová strata v pokladni PLN k 31.12.2005
- kurzová strata - pohľadávky z dotácie k 01.12.2005
Spolu

10 000,- Sk
1 059,- Sk
7 631,99Sk
194,- Sk
9 141,74 Sk
890,- Sk
7 293,79Sk
36 210,52Sk

Stav bankového účtu k 31.12.2004 v Slovenskej sporiteľni
Stav grantového účtu k 31.12.2004 v Slovenskej sporiteľni
Stav devízového bankového účtu USD k 31.12.2004

207 208,69 Sk
2 196,12 Sk
7 203,- Sk

Hotovosť v korunovej pokladni k 31. 12. 2005
Hotovosť vo valutovej pokladni EUR k 31. 12. 2005 EUR
Hotovosť vo valutovej pokladni USD k 31. 12. 2005 USD
Hotovosť vo valutovej pokladni PLN k 31. 12. 2005 PLN

203,50Sk
10 748,83 Sk
6 389,60 Sk
0,- Sk

-

-

V roku 2005 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 2005
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. Dve
percentá z daní boli poukázané na účet v júni 2005 a nevedeli sme aká suma príde.
Príspevok mesta 100 000,- Sk každoročne podlieha schváleniu mestského zastupiteľstva.
Môže sa stať, že príspevok nebude schválený.
Na všetky uvedené príjmy - dary nadácia uzavrela zmluvy, respektíve má podklady o ich
pôvode.
Nadácia MIRO netvorila v účtovnom období roku 2005 žiadne nadačné fondy
V roku 2005 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, 15. mája 2006

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

