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Úvod
Účelom nadácie je podpora a rozvoj vzdelávania. Nadácia podporuje vzdelávacie aktivity zamerané prevažne
na žiakov základných a stredných škôl ako aj prípravu organizátorov týchto aktivít. Sústreďuje sa hlavne na
záujmové aktivity v oblasti prírodných vied. Zároveň tým podporuje zmysluplné využitie voľného času detí a
mládeže.
Nadácia si uvedomuje potrebu podchytenia širokého spektra činností, ktoré sú zamerané na plnenie uvedeného
účelu.
Častokrát sa totiž stáva, že mladí ľudia, ktorí organizujú aktivity pre deti a mládež, nemajú dostatočné základné
vedomosti z oblasti pedagogiky a didaktiky, chýba im podpora zo strany skúsených pedagógov a ďalších
odborníkov. Mnohokrát ale jednoducho narážajú len na nedostatok zdrojov a to zdrojov
- literatúry a poznatkov
- ľudských zdrojov
- materiálnych
- finančných
- informač- ných
Nadácia samozrejme nemôže zabezpečovať všetky tieto potreby. Všetkými silami sa ale snaží vytvárať
predpoklady na sprístupnenie uvedených zdrojov ich potenciálnym využívateľom.

Príhovor správcu
Milé dámy, vážení páni,
na Slovensku funguje viacero vzdelávacích aktivít pre deti a mládež, ktorých cieľom je najmä vychovávať
kvalitných mladých ľudí. Vychovať rozumného, tvorivého, spokojného a slušného človeka. To sú ciele nejedného
nadšenca vychovávajúceho dnešnú mládež.
Treba si však uvedomiť, že takýchto nadšencov čoraz väčšmi ubúda. Je to spôsobené hlavne veľkým úspechom ich
predchodcov, ale aj sociálno-politickým trendom. Práve kvalitní mladí ľudia odchádzajú do rôznych kútov sveta
a neodovzdávajú svoje skúsenosti doma. Ak sa niekto usiluje vzdelávať a vychovávať deti a jeho práca vychádza
zo srdca, spravidla nepotrebuje veľa iných prostriedkov ku svojmu šťastiu. Táto práca je veľmi vyčerpávajúca,
užitočná a neoceniteľná. Pomôžte aj Vy motivovať a inšpirovať ľudí k zmysluplnej práci. Aby sme neorali cudziu
zem.
Ten kto orie svoje pole, má chleba nadostač.

Ivan Masaryk
Správca Nadácie Ingenium

Prehľad činnosti
Nadácia Ingenium vznikla ako iniciatíva organizátorov korešpondenčných seminárov najmä z matematiky.
Cieľom nadácie je združenie dostatočného majetku na zabezpečenie dlhodobého financovania záujmových aktivít
v oblasti prírodných vied. Okrem združenia finančných prostriedkov nadácia sústreďuje aj duševný majetok
– odborníkov na rôzne oblasti.
Podľa nového zákona č. 34 / 2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov sme preregistrovali nadáciu Ingenium a zvýšili sme nadačné imanie na 200 000 Sk. Podali sme viacero
žiadostí o poskytnutie grantov a oslovili sme i vyše 300 podnikov. Väčšinu príspevkov sme získali z darov
fyzických osôb.
Počas roku 2002 sa Nadácií Ingenium zatiaľ nepodarilo venovať sa grantovej činnosti. Napriek tomu však
ďalej rozvíjala svoju činnosť. Organizovala a podporovala organizovanie prednášok na FMFI UK v Bratislave,
víkendových školení, stretnutí vedúcich matematických krúžkov a i naďalej rozvíjala internetové stránky.
Školenia Nadácie Ingenium
Nadácia Ingenium je odborným garantom Školení Nadácie Ingenium. Tieto školenia sme rozdelili na Víkendové
školy Nadácie Ingenium, Zimné škôlky Nadácie Ingenium a na týždňovú Letnú školu Nadácie Ingenium.
Uskutočnili sme jednu Zimnú škôlku Nadácie Ingenium so zameraním na precvičenie si metodík výučby a dve
Víkendové školy Nadácie Ingenium so zameraním na psychológiu a odbornú zručnosť účastníkov. Tieto tri
pobytové školenia sa konali pri Trenčianskom Jastrabí v Patrovci. Zúčastnilo sa ich spolu vyše 100 ľudí vrátane
prednášateľov.
Menovite ďakujeme prednášateľom, ktorými boli:
RNDr. Ivan Košinár, CSc.
RNDr. Ivan Kupka, CSc.
RNDr. Peter Cvik, CSc.
RNDr. Hynek Bachratý
RNDr. Katarína Bachratá
PaedDr. Ján Žabka
Ing. Peter Halák
František Kardoš

Základné kurzy Nadácie Ingenium
Z nedostatku ľudských zdrojov – dobrovoľníkov, avšak najmä z nedostatku záujmu sme zrušili Základné kurzy
Nadácie Ingenium. Uskutočnil sa len dva kurzy. Kurz prvej pomoci a kurz o platnej legislatíve.
Menovite ďakujeme školiteľom, ktorými boli:
Peter Valach
Kvetoslava Javorská
Ing. Peter Halák
Prednášky na FMFI UK
Pre učiteľov, vedúcich seminárov a študentov sme v roku 2002 zorganizovali 4 prednášky na FMFI UK
v Bratislave. Cieľom prednášok je rozšírenie obzorov zanieteným ľudom ako i nadviazanie nových kontaktov
medzi účastníkmi. Tešíme sa medzinárodnej účasti prednášateľov ako i vysokej kvalite prednášok.
Menovite ďakujeme prednášateľom, ktorými boli:
RNDr. Márie Kubínová, CSc.
RNDr. Ivan Ježík
Mgr. Mária Šimčáková
Doc. RNDr. Peter Bero, CSc.
Stretávanie vedúcich krúžkov
Raz mesačne sa stretávajú vedúci matematických krúžkov, aby si vymenili skúsenosti, nabrali inšpiráciu pri
intenzívnej práci s deťmi a navzájom si pomohli pri riešení problémov. Stretnutia sa volajú Kolieska a vedie
ich vždy skúsený vedúci. Tiež je možnosť požičať si literatúru k danej problematike. V roku 2002 sa Koliesko
uskutočnilo 10 krát. Na každom Koliesku bolo približne desať vedúcich. V Bratislave funguje niekoľko
matematických krúžkov pre deti od tretej triedy až po deviatu triedu ZŠ.
Menovite ďakujeme skúseným vedúcim, ktorými boli:
Mgr.Vlasta Gubášová
Ing. Peter Halák
Www stránky nadácie
Zhromažďujeme na stránkach výučbové materiály záujmového, konštruktívneho vzdelávania. Zriadili sme
viacero mailinglistov, s cieľom lepšej komunikácie a informovanosti. Do mailinglistu priatelia@ingenium.sk je
možné prihlásiť sa aj cez naše internetové stránky. Na našich www stránkach robili viacerí dobrovoľníci, ktorí
vyvinuli nový dizajn a naprogramovali i nové jadro.
Menovite ďakujeme tvorcom stránok, ktorými boli:
Michal Palát
Peter Gašparík
Mgr. Eva Rosíková
Mgr. Pavel Ondrejovič

Kampaň PROFESOR SLOVÁK
V troch kolách sme oslovili vyše tristo podnikov s listom, letáčikom i brožúrkou, s cieľom spropagovať Nadáciu
Ingenium a získať finančné prostriedky na našu činnosť. Najmä z nedostatku finančných prostriedkov sa nám
však zatiaľ nepodarilo z tejto kampane získať finančnú podporu od oslovených podnikov.
Ďakujeme však organizácií P-MAT, n.o. za zabezpečenie poštovného a reklamnej agentúre Ark Thomson za
vnuknutie myšlienky.
Všetky aktivity Nadácie Ingenium boli zamerané na rozvoj osobnosti v oblasti spolupráce, komunikácie a
kreatívneho myslenia. Zároveň sme motivovali rôznych ľudí, ktorí majú záujem o rozvoj kreatívneho vzdelania.
Cieľom je skvalitnenie a zintenzívnenie práce s deťmi v oblasti prírodných vied ako aj definovanie a ujasnenie si
cieľov doterajších aktivít.

Ročná účtovná závierka
Súvaha
Aktíva
Obežné aktíva
- finančný majetok
- prechodné účty aktívne
AKTÍVA CELKOM

31.12.2001
128
128
0
128

31.12.2002
206
204
2
206

Pasíva
Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív
- fondy organizácie (základné imanie)
- hospodársky výsledok
Cudzie zdroje
- krátkodobé záväzky
PASÍVA CELKOM

31.12.2001
127
100
27
1
1
128

31.12.2002
205
200
5
1
1
206

v tis. Sk

Výkaz ziskov a strát
Tržby
Spotreba materiálu a energie
Náklady na služby
Pridaná hodnota
Osobné náklady
Dane a poplatky
Hrubý prevádzkový výsledok
Ostatné výnosy
Ostatné náklady
Prijaté príspevky
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

2001
46
1
47
-2
1
2
-5
0
0
32
27

2002
21
3
43
-25
8
5
-38
14
1
102
77

v tis. Sk

Hospodárenie organizácie bolo v roku 2002 do veľkej miery ovplyvnené novým zákonom o nadáciách. Najneskôr
do konca roku 2002 bolo treba navýšiť základné imanie nadácie v súlade s týmto novým zákonom na minimálne
200 tisíc korún.
Nadácii sa podarilo zabezpečiť príspevky v dostatočnej výške tak, aby bola schopná z vlastných zdrojov navýšiť
základné imanie v zákonom stanovenej lehote. Na navýšenie základného imania sa použila aj časť hospodárskeho
výsledku roku 2001.
Oproti roku 2001 sa zvýšilo základné imanie zo 100 tis. Sk na 200 tis. Sk. Zároveň došlo k poklesu nerozdeleného
hospodárskeho výsledku z 27 tis. Sk na 5 tis. Sk.
Majetok nadácie bol k 31.12.2002 tvorený prevažne finančným majetkom (204 tis. Sk) – termínované vklady
a bežný účet v banke. Iba 2 tis. Sk tvoria prechodné účty aktívne, ktoré súvisia s koncoročnými účtovnými
operáciami za účelom verného zobrazenia majetku pričom sa zohľadňuje časová súvislosť výnosov a nákladov.
Zdroje krytia majetku nadácie sú základné imanie (200 tis. Sk), nepoužitý hospodársky výsledok (5 tis. Sk) a
cudzie zdroje (1 tis. Sk), ktoré sú tvorené záväzkami voči zamestnancovi a daňovému úradu z titulu decembrovej
výplaty, ktorá bola splatná v januári 2003.
Tržby nadácie vznikli z organizovania vzdelávacích podujatí – víkendovej školy nadácie Ingenium. V druhej
polovici roku 2002 sa víkendová škola a zimná škôlka organizovali v spolupráci s neziskovou organizáciou
P-MAT, ktorá zabezpečila organizovanie týchto podujatí, pričom nadácia prispela účastníkom na účastnícke
poplatky. Tržby nadácii teda z týchto podujatí nevznikli. Z tohto dôvodu klesli tržby nadácie na 21 tis. Sk.
Náklady na služby predstavujú náklady na organizovanie víkendových škôl a zimnej škôlky (ubytovanie,
stravovanie, účastnícke poplatky). V roku 2002 dosiahli 43 tis. Sk.
Osobné náklady sú vo výške 8 tis. Sk, predstavujú náklady na mzdu správcu nadácie. Dane a poplatky sa zvýšili
na 5 tis. Sk z dôvodu registrácie nadácie ako prijímateľa podielu 1% dane z príjmov ako aj preregistrácie nadácie
podľa nového zákona.
Ostatné výnosy boli tvorené úrokmi (6,6 tis. Sk) a výnosmi z 1% dane (7,6 tis. Sk)
Celkové prijaté príspevky od fyzických osôb dosiahli 102 tis. Sk.
Hospodársky výsledok nadácie v roku 2002 teda bol 77 tis. Sk. Z toho 72 tis. Sk sa použilo na navýšenie
základného imania.

Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu
Tržby za služby
Úroky
1% dane
Prijaté príspevky a dary
VÝNOSY CELKOM

2001
45,7
0,2
0,0
32,2
78,1

2002
21,2
6,6
7,6
102,2
137,6

v tis. Sk

V roku 2002 sa podarilo zvýšiť podiel prijatých príspevkov a darov na takmer 75%, pričom v roku 2001 to bolo
len 41%. Rovnako pozitívne možno hodnotiť zvýšenie podielu úrokov na výnosoch na takmer 5% a podiel 1%
dane na viac ako 5%. V dôsledku týchto zlepšení došlo k poklesu podielu tržieb z 59% na 15%.
V ďalšom období sa očakáva minimalizácia tržieb nadácie, teda dôjde k ďalšiemu poklesu ich podielu. Nadácia
sa bude zameriavať na zvýšenie príjmov z prijatých príspevkov a darov, úrokov a z 1% dane.

Prehľad o darcoch
Ing. Vilma Burgerová
RNDr. Vladimír Burjan
Ing. Igor Burger
Ing. Peter Halák
Ostatní (dary do 10 000 Sk)
SPOLU

50 000
20 000
20 000
12 000
200
102 200

v Sk

Okrem finančných darov významnou mierou podporili činnosť nadácie najmä svojou intelektuálnou podporou
mnohí ďalší sympatizanti.

Na tomto mieste ďakujeme všetkým našim darcom, nielen vyššie uvedeným, za ich príspevky k činnosti nadácie,
či už išlo o finančné dary, nefinančné dary alebo morálnu podporu.

Prehľad o FO a PO, ktorým nadácia poskytla prostriedky
Nadácia v roku 2002 poskytla prostriedky formou príspevku k účastníckemu poplatku na víkendovú školu a
na zimnú škôlku Nadácie Ingenium. Išlo o príspevky v celkovej výške 11 tis. Sk. Príspevky boli poskytnuté
priamo organizátorovi týchto podujatí – P-MAT, n.o. Prebytok finančných prostriedkov sa použil na navýšenie
základného imania.

Členenie celkových výdavkov (nákladov)
Odborné prednášky
VŠNI
Príspevky na VŠNI, ZŠNI
ČINNOSŤ SPOLU
Propagácia verejnoprospešného účelu
nadácie – kampaň PROFESOR SLOVÁK
prevádzka nadácie
odmena za výkon funkcie správcu
SPRÁVA SPOLU
NÁKLADY CELKOM

2002
1,0
28,3
11,2
40,5
1,6
12,9
6,0
20,5
61,0

Náklady nadácie sú delené na náklady na činnosť a na správu.
Náklady na činnosť predstavujú náklady na odborné prednášky (1 tis. Sk), náklady na víkendovú školu Nadácie
Ingenium (28,3 tis. Sk) a príspevky na víkendovú školu a zimnú škôlku (11,2 tis. Sk). Náklady na činnosť dosiahli
v roku 2002 dve tretiny celkových nákladov.
Náklady na správu nadácie na rok 2002 boli určené rozhodnutím správnej rady v celkovej výške 18 tis. Sk ešte
pred zverejnením zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov. Tieto náklady správna rada špecifikovala svojim rozhodnutím na náklady na prevádzku nadácie (12 tis.
Sk) a na odmenu za výkon funkcie správcu (6 tis. Sk). V júli 2002 správna rada schválila dodatočné prostriedky
vo výške 5 tis. Sk na propagáciu činnosti nadácie. Z tejto schválenej sumy bolo vyčerpané 1,6 tis. Sk. Náklady
na prevádzku nadácie (12,9 tis. Sk) mierne prevýšili pôvodne schválenú sumu. Zvýšené náklady na prevádzku
nadácie boli spôsobené nákladmi vyplývajúcimi zo zákona č.34/2002 Z.z. (poplatky za zmeny v registrácii,
poplatok audítora) Náklady na odmenu správcu (6 tis. Sk) boli v súlade rozhodnutím správnej rady. Náklady na
správu predstavovali 14,9 % výnosov.

Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov
Od 19.12.2002 je Nadácia Ingenium preregistrovaná podľa nového zákona č.34/2002 Z.z.. o nadáciách. Nadácia
má platnú nadačnú listinu. Od 19.12.2002 má správna rada 7 členov. Zloženie iných orgánov nadácie sa v roku
2002 nezmenilo.

Odmena za výkon funkcie správcu nadácie
Správu nadácie zabezpečuje správca na základe dohody o pracovnej činnosti. Jeho odmena je stanovená na 500
Sk mesačne na rozsah 10 hodín mesačne. Výkon práce nad uvedený rozsah zabezpečuje správca dobrovoľne.
Celkové náklady nadácie na odmeny správcu dosiahli za rok 2002 výšku 6 tisíc korún.

Prehľad o činnosti nadačných fondov
Nadácia zatiaľ nevytvorila žiadne nadačné fondy. Vytvorenie nadačných fondov sa plánuje až v ďalších rokoch.

Prehľad dobrovoľníkov
Dobrovoľníci:
Katarína Antoničová
RNDr. Hynek Bachratý
RNDr. Katarína Bachratá
Stanislav Gunár
Ing. Peter Halák
Mgr. Dagmar Horáková
Peter Jacko
Prednášatelia:
RNDr. Ivan Košinár, CSc.
RNDr. Ivan Kupka, CSc.
RNDr. Peter Cvik, CSc.
RNDr. Hynek Bachratý
RNDr. Katarína Bachratá
PaedDr. Ján Žabka
Ing. Peter Halák
František Kardoš

Ivan Masaryk
Zuzana Megliťová
Michal Palát
Mgr. Eva Rosíková
Ing. Juraj Suchánek
Mgr. Martin Vagaský
a mnohí ďaľší
Peter Valach
Kvetoslava Javorská
RNDr. Márie Kubínová, CSc.
RNDr. Ivan Ježík
Mgr. Maria Šimčáková
Doc. RNDr. Peter Bero, CSc.
Mgr. Vlasta Gubášová

Ďakujeme.

Členovia orgánov
Správna rada
Mgr. Dagmar Horáková - predsedkyňa
RNDr. Hynek Bachratý
RNDr. Vladimír Burjan
Peter Jacko
RNDr. Ivan Ježík
Michal Palát
PaedDr. Ján Žabka
Správca
Ivan Masaryk
Dozorná rada
Mgr. Martin Vojtek - predseda
RNDr. Katarína Bachratá
Ing. Vilma Burgerová

Záver
Legislatívne zmeny spomalili napĺňanie nášho cieľa v grantovej oblasti. Veríme však, že naše nadšenie
a odhodlanie podporovať vzdelávanie detí a mládeže v oblasti prírodných vied už čoskoro nájde na Slovensku
pozitívne ohlasy.

Kontakt:
Sídlo nadácie:

Nadácia Ingenium
Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava

Tel./fax:
WWW:
E-mail:

02 / 446 34 383
http://www.ingenium.sk
ingenium@ingenium.sk

