
Výročná správa Nadácie MIRO za rok 1998 
 

 

 

     Nadácia MIRO bola zaregistrovaná Ministerstvom vnútra SR dňa 17. 8. 1998 pod č. 

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 sa v zmysle štatútu stáva 

zároveň správcom nadácie. 

     V hodnotenom období t.j. od 17.8.1998 do  31.12.1998 Nadácia MIRO v zmysle svojich 

cieľov podporila iba 5. medzinárodný výtvarný festival Snina ´98 a to tým, že osemnástim 

umelcom zúčastneným na tomto festivale poskytla tvorivé štipendium vo výške 36 000,- Sk. 

Žiadne iné kultúrne aktivity nadácia MIRO v roku 1998 nepodporila. 

 

 

     Príspevky na účet Nadácie MIRO v roku 1998 boli nasledovné: 

 

PRÍJMY 

Z likvidačného zostatku inej organizácie  k 28.8.1998    585,50 Sk 

Vklad zriaďovateľa Nadácie MIRO            10 000,-   Sk 

Osobný dar zriaďovateľa Nadácie MIRO           26 000,-   Sk  

Nadácia karpatského euroregiónu            86 522,-   Sk 

Mestský úrad Snina              85 000,-   Sk 

Vihorlat, a.s. Snina              20 000,-   Sk 

VÚB, a.s. Bratislava              100 000,-   Sk 

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

Príspevky spolu             328 107,50 Sk 

Suma prijatých úrokov na bankový účet za rok 1998                               1 972,40 Sk 

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

CELKOM             330 079,90 Sk 

 

VÝDAJE: 

Tvorivé štipendiá umelcom na Výtvarnom festivale                                36 000,-   Sk 

 

ZOSTATOK:              249 079,90 Sk 

 

Výdavky na správu nadácie: 

-  poplatky za vedenie bankového účtu         69,-  Sk 

-  úhrada faktúry za prípravu podkladov na založenie nadácie                   5 000,- Sk 

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

VÝDAJE   CELKOM:               41 069,- Sk 

 

Stav bankového účtu k 31.12.1998                      289 010,90 Sk  

 

Z uvedeného prehľadu  o hospodárení vyplýva: 

  

- Nadácia MIRO nemá žiadny hmotný a nehmotný investičný majetok 

- Na všetky uvedené príjmy – dary Nadácia MIRO uzavrela zmluvy, respektíve má podklady          

o ich pôvode.  

   



     Ďalej konštatuje, že v hodnotenom období nenastali zmeny v štatúte ani v zložení jej 

orgánov. Správna rada v hodnotenom období zasadala jedenkrát. Zo zasadnutia je riadne 

archivovaná zápisnica. 

 

     Činnosť Nadácie MIRO organizuje správca v sídle t.j. v Galérii MIRO v Snine, respektíve 

vo svojej kancelárii v Bratislave, a vzdal sa dobrovoľne finančnej odmeny za prácu. V roku 

1998 si správca nenárokoval na preplatenie žiadne režijné náklady ani úhradu cestovných 

výdajov. 

 

     Túto výročnú správu prerokovala na schôdzi správna rada Nadácie MIRO v Snine dňa 

11.04.1999 za účasti správcu Nadácie MIRO a všetkých členov správnej rady. 

 

 

 

 

 

 

V Snine, 11. apríl 1999 

 

 

 

 

 

 

  

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

         Andrej Smolák       Rudolf Čižmárik 

             správca            predseda správnej rady 

 

 

 


