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1. Základné údaje 

 

Názov nadácie:    Nadácia TA3 

Sídlo nadácie:   Gagarinova ul. č. 12, 820 15  Bratislava 

Právna forma:   117 Nadácia 

IČO:     42 257 760 

DIČ:     2820018201 

Dátum založenia:   15. 02. 2011 

Dátum vzniku:   22. 02. 2011 

Hodnota nadačného imania: 6 638,00 EUR 

Štatutárny orgán:   Mgr. Peter Káčer – správca nadácie 

Nadácia zapísaná: v Registri nadácií pod č. 203/Na-2002/993 

Ministerstva vnútra SR, sekcia verejnej 

správy 

 

2. Členovia orgánov 

 

Správna rada:  Igor Čekirda  
Krížna 3, 811 07  Bratislava 

 
Martina Kyselová  
Romanova 33, 851 02  Bratislava  
 
Andrej Bodžár 
Majerský rad 60, 963 01 Krupina 
 

Správca nadácie:  Mgr. Peter Káčer 
Kovácsova 34, 851 10  Bratislava 
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Dozorná rada:  Pavol Zachar  
Stará Černicová 35, 821 05 Bratislava 

 (do 14. 04. 2019) 
 

Ľubomíra Oravová  
Bulharská 76, 821 04 Bratislava 
(do 14. 04. 2019) 
 
Peter Kováč 
Bošániho 15, 841 01 Bratislava 
(do 14. 04. 2019) 
 
Lukáš Grešš 
Komenského14, 821 07 Bardejov 
(od 15. 04. 2019) 
 
Katarína Meszárosová 
Rajecká 18, 821 07 Bratislava 
(od 15. 04. 2019) 
 
Ľudovít Trusina 
Rybárska 617/44b, 900 43 Hamuliakovo 
(od 15. 04. 2019) 
 

3. O Nadácii TA3 

 

Nadácia TA3 bola založená 15. 2. 2011. Jej zakladateľom je spoločnosť: C.E.N. 

s.r.o., so sídlom Gagarinova 12, 821 05 Bratislava, IČO: 35 780 886, zapísaná v 

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 21029/B.  

Nadácia TA3 bola založená výlučne na podporu verejnoprospešného účelu. 

Účelom nadácie je:  

a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt 

b) rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt 
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c) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov 

d) ochrana zdravia a podpora a rozvoj zdravotníctva 

e) ochrana práv detí a mládeže, vytváranie prostredia priaznivého pre 

zdravý a sociálne prospešný  vývoj detí a mládeže 

f) ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, 

výchovná, vzdelávacia a  propagačná činnosť v danej oblasti 

g) podpora a rozvoj školstva a vzdelania 

h) podpora a rozvoj vedy a umenia 

i) podpora a rozvoj telovýchovy a športu 

j) podpora a rozvoj podnikateľského prostredia 

k) podpora a rozvoj medzinárodných vzťahov, medzištátnej a regionálnej 

spolupráce 

l) podpora a rozvoj európskej integrácie 

m) individuálne určená humanitná pomoc pre jednotlivca alebo skupiny 

osôb, a to najmä ktoré sa  ocitli v ohrození života alebo potrebujú 

naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. 

 

Svoj účel plní Nadácia TA3 najmä poskytovaním finančných prostriedkov 

formou grantov a štipendií jednotlivcom, neziskovým inštitúciám, zdravotníckym 

a vzdelávacím inštitúciám, samosprávam a iným združeniam poskytujúcim 

verejnoprospešné služby. 
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4. Prehľad činností vykonaných v roku 2020 

 

Rok 2020 bol pre Nadáciu TA3 výnimočný z viacerých hľadísk -  musela sa 

adaptovať na podmienky, ktoré so sebou priniesla koronakríza a operatívne 

reagovať na novovzniknutú situáciu v oblasti poskytovania charitatívnej pomoci.  

Do plánov a zámerov na rok 2020, vychádzajúcich z predchádzajúcich 

dlhoročných skúseností a tradície, preto zaradila aj pomoc samosprávam, ktoré sa 

na prvú vlnu pandémie – počas jari 2020 – nestihli dostatočne materiálne pripraviť. 

V tomto období Nadácia TA3 v súčinnosti so Združením miest a obcí Slovenska 

zareagovala na aktuálnu kritickú situáciu, vyvolanú nariadeniami a opatreniami, 

ktoré súviseli s elimináciou šírenia koronavírusu. Obmedzenie pohybu na verejnosti 

a minimalizácia kontaktu s okolím v tom čase výrazne zasiahla najmä seniorov ako 

najzraniteľnejšiu časť populácie. 

Keďže má Nadácia TA3 vo svojom štatúte aj pomoc odkázaným 

a ohrozeným skupinám obyvateľstva, podala v apríli 2020 pomocnú ruku najmä 

tým samosprávam, ktoré v komplikovanom období zabezpečovali seniorom 

nákupy. Obzvlášť pre menšie obce, ktoré mali napäté rozpočty, to predstavovalo 

problém. Náklady mali najmä na služobné autá, pohonné hmoty a pracovnú silu. 

Nadácia TA3 pripravila SMS zbierku, ktorá sa aj v minulosti osvedčila ako 

vysoko účinný a adresný nástroj pomoci. S mediálnou podporu Televízie TA3 

vysielala mobilizačný spot, ktorým vyzývala darcov, aby zaslaním prázdnej SMS na 

číslo 832 prispeli sumou 1 euro na náklady, ktoré mali samosprávy pri 

zabezpečovaní nákupov pre svojich starších občanov, odkázaných na pomoc 

okolia. Kampaň trvala do 3. mája 2020 a počas tohto obdobia sa podarilo vyzbierať 
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desiatky tisíc eur, ktoré boli následne na základe žiadostí prerozdelené malým 

obciam na zabezpečenie služieb a materiálnej pomoci počas prvej vlny pandémie. 

Ďalším kľúčovým projektom Nadácie TA3 v roku 2020 bolo tradičné 

charitatívne podujatie Káčer na bicykli. Napriek nevypočítateľnosti situácie 

v období pandémie sa Nadácia TA3 po zrelej úvahe rozhodla, že tradíciu podujatia 

Káčer na bicykli nepreruší a 7. ročník  zorganizuje aj napriek sťaženým 

podmienkam.  

Na prelome júna a júla 2020 sa správca Nadácie TA3 Peter Káčer preto opäť 

vybral  na svojom špeciálne upravenom bicykli po Slovensku, aby pomáhal a 

motivoval k pomoci aj iných. Športovec s hendikepom, filantrop a ambasádor 

projektu Káčer na bicykli už siedmy rok po sebe prešiel počas siedmych dní sedem 

etáp, z ktorých každá bola venovaná pomoci konkrétnej rodine či jednotlivcovi. 

Peter Káčer bicykloval pre deti, ktoré sa narodili so zdravotnými problémami 

a potrebovali nákladnú liečbu, ale aj pre niekoľkých dospelých mladých ľudí, 

odkázaných na pomoc rodiny a okolia. Ich životné osudy a potreby, boli tak ako 

každý rok, prezentované formou príbehov vo vysielaní Televízie TA3 a na webe 

podujatia Káčer na bicykli.  

Príprava a plánovanie 7. ročníka charitatívnej cyklotour boli v neistom a 

ťažko predvídateľnom období vrcholiacej pandémie. Nadácia TA3 a Peter Káčer sa 

preto museli pripraviť na viacero variantov podujatia. Skloňovalo sa najmä 

bezpečnostné a epidemiologické hľadisko. Podujatie Káčer na bicykli v roku 2020 

modifikovala Nadácia TA3  do podoby, aká dovtedy ešte nebola a mala v sebe aj 

silnú symboliku. Peter Káčer bicykloval sám – na rozdiel od predchádzajúcich 

ročníkov, keď ho sprevádzali stovky cyklistov a atmosféru podujatia dopĺňali 
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vystúpenia umelcov a detí nielen na námestiach obcí a miest, ale aj pozdĺž trasy. 

Správca Nadácie TA3 odštartoval svoju charitatívnu tour 27. júna 2020 na Spiši a 

ukončil ju 3. júla 2020 na západnom Slovensku. Každý, kto by chcel Petra Káčera 

podporiť v jeho snažení a prispieť tým, ktorým v roku 2020 pomáhal, mohol poslať 

smsku na číslo 832 v hodnote 1 eura. Napriek špeciálnemu režimu podujatia, 

sťaženým podmienkam a komornej podobe charitatívnej akcie, sa 7. ročník Káčera 

na bicykli zaradil k najviac úspešným z hľadiska odozvy verejnosti.  

Charitatívnu tour celý týždeň tradične monitorovala vo svojom vysielaní 

Televízia TA3. Z celého podujatia koncom roka 2020 pripravila Nadácia TA3 

dokument do vysielania Televízie TA3. 

Tretím kľúčovým projektom pre Nadáciu v roku 2020 bola spolupráca 

s Asociáciou pomoci postihnutým (APPA). Obe organizácie viaže dlhoročné 

partnerstvo a participácia na príprave a realizácii tradičného Charitatívneho 

aukčného salónu. Aj v tomto prípade museli Nadácia TA3 a APPA prispôsobiť 

plánované podujatie aktuálnemu vývoju epidemiologickej situácie. Charitatívny 

aukčný salón – konkrétne už jeho 10. ročník -  termínovo spadal do obdobia, keď 

na Slovensku udrela druhá vlna pandémie a s ňou prišiel aj zákaz hromadných 

podujatí.  

Dražba umeleckých diel – reprezentatívneho výberu súčasného  

slovenského umenia – preto neprichádzala do úvahy. Pomoc, na ktorú čakali klienti 

organizácie APPA, však nezniesla odklad. Preto v súčinnosti s Televíziou TA3 

pripravila Nadácia TA3 a APPA do vysielania spoty, ktoré nabádali verejnosť 

k pomoci týmto žiadateľom formou zaslania peňazí na účet Nadácie TA3. Ich 

nároky sa podarilo uspokojiť. Následne APPA a Nadácia TA3 pristúpili k druhej fáze 
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projektu, ktorý avizovali: k samotnej dražbe diel, realizovanej však až v roku 2021 

formou elektronickej aukcie na online platforme Aukčného domu SOGA. 

Nadácia TA3 celoročne pomáha ľuďom s fyzickým či mentálnym 

hendikepom, sociálne slabým a znevýhodneným jednotlivcom a rodinám, ako aj 

organizáciám s humanitárnym, sociálnym a charitatívnym zameraním.  

Celoročné aktivity Nadácie TA3 sa do povedomia verejnosti dostávajú – 

okrem iných komunikačných foriem – na mesačnej báze prostredníctvom vysielania 

Televízie TA3 v magazíne Cesta do života. V relácii okrem aktuálnej agendy 

dostávajú priestor najmä návraty k plneniam charitatívnych záväzkov. Takáto 

forma interaktivity s divákmi je zároveň spôsobom verejnej kontroly využitia 

zdrojov, ktoré Nadácia TA3 získava a následne využíva na charitatívne účely.  

Už tradične koncom roka oslovuje Nadácia TA3  formou kampane vo 

vysielaní Televízie TA3 verejnosť, aby prispievala na charitatívne projekty 

pravidelným zasielaním 1 eura mesačne.  

V roku 2020 komunikovala túto svoju požiadavku v podobe televíznych 

spotov s osobnosťami, ktoré patria do okruhu podporovateľov Nadácie TA3. 

Takáto forma verejnej výzvy sa ukázala ako vysoko efektívny komunikačný nástroj, 

ktorý našiel širokú odozvu u divákov a Nadácia TA3 získala  veľkú skupinu nových 

pravidelných prispievateľov. To jej umožní na mesačnej báze ľahšie rozpočtovať 

pomoc a poskytovať ju vo väčšom rozsahu ako doposiaľ.  
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5. Prehľad príjmov (výnosov) 

 

Celkové výnosy Nadácie TA3, počas roka 2020 dosiahli výšku 379.006,40 EUR.  

 

Zdroj / pôvod príjmu Suma v EUR 

Prijaté príspevky od iných organizácií 21.440,00 

Prijaté príspevky od fyzických osôb 116.524,88 

Príspevky z podielu zaplatenej dane (vrátane 

nerozdelených príspevkov minulých rokov) 
22.623,52 

Prijaté príspevky z verejných zbierok 218.418,00 

Spolu 379.006,40 

 

Výnosy budúcich období 

Zdroj / pôvod príjmu Suma v EUR 

Nerozdelené prijaté príspevky od fyzických osôb 59.535,36 

Spolu 59.535,36 

 

Nerozdelené príjmy z verejných zbierok 

Zdroj / pôvod príjmu Suma v EUR 

Nerozdelené príspevky z verejných zbierok / 

vytvorený fond podľa osobného predpisu 
97.697,88 

Spolu 97.697,88 
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6. Prehľad o darcoch 

 

Nadácia TA3 získala v roku 2020 dary vo výške 432.142,76 EUR. 

 

Darcovia Suma v EUR 

HUMAN INSIDE s. r. o.,  

Majerníková 3565/1B, Bratislava 

500,00  

DANUBIUS FRUCT, spol. s r.o.,  

Dunajská Lužná 3035/162, Dunajská Lužná 

500,00  

Asociácia pomoci postihnutým - APPA,  

Na medzi 9519/2A, Bratislava - mestská časť Rača 

9.040,00  

Carol line spol. s r.o., Sibírska 35, Bratislava 500,00  

Asociácia pomoci postihnutým - APPA,  

Na medzi 9519/2A, Bratislava - mestská časť Rača 

2.000,00  

BELVE, s.r.o., Holubyho 295, Stará Turá 2.400,00  

QuinteEssentiasro, Fadruszova 11, 841 05 Bratislava 3.500,00  

Iné organizácie vklad pri mediálnej kampani 3.000,00 

Anonymné bezhotovostné vklady na bežný účet 116.524,88 

Príspevky z podielu zaplatenej dane  22.623,52 

Darcovské SMS (verejná zbierka) 218.418,00 

Spolu 379.006,40 

     

      Prijaté a nerozdelené dary k 31.12.2020 v celkovej výške 59.535,36 EUR 

eviduje Nadácia TA3 v účtovnej závierke ako nerozdelené prostriedky vo fonde 
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podľa osobitného predpisu (verejná zbierka). Uvedené dary budú v súlade 

s podmienkami verejnej zbierky rozdelené v roku 2021. 

 

 

7. Celkové výdavky (náklady) 

 

Celkové náklady Nadácie TA3 činili 405.411,12 EUR.  

 

Výdavky / náklady Suma v EUR 

Poskytnuté dary fyzickým osobám  73.652,06 

Poskytnuté iným účtovným jednotkám 14.479,40 

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 244.822,72 

Správa nadácie - propagácia verejnoprospešného 

účelu 
59.220,00 

Správa nadácie – ostatná réžia 13.236,94 

Spolu 405.411,12 

 

8. Prehľad o poskytnutých daroch a príspevkoch 

 

 

Nadácia TA3 poskytla v roku 2020 dary vo výške  332.954,18 EUR. 

 

Obdarovaný Účel príspevku Čiastka 

Martina Biroščáková príspevok na rehabilitáciu v Adeli 3 000,00 

Lukáš Herc príspevok na rehabilitáciu v Adeli 3 300,00 

Darina Dančiaková príspevok na rehabilitáciu v Adeli 1 500,00 
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Mariana Janičková 
príspevok na zlepšenie sociálnej 
situácie 500,00 

Ondrej Račko 
príspevok na opravu zdvíhacieho 
zariadenia 1 000,00 

Libuša Kordíková 
príspevok na náklady s pobytom v 
kúpľoch 500,00 

Branislav Paľa príspevok na rehabilitáciu v Adeli 1 730,00 

Paulína Paľová príspevok na rehabilitáciu v Adeli 840,00 

Mária Dunková 
príspevok na zlepšenie sociálnej 
situácie 300,00 

Janka Veselá 
príspevok na zlepšenie sociálnej 
situácie 750,00 

Richard Szabó príspevok na rehabilitáciu v Adeli 3 500,00 

Michaela Kmeťová 
príspevok na zlepšenie sociálnej 
situácie 500,00 

Bianka Palubóvá 
príspevok na zlepšenie sociálnej 
situácie 500,00 

Dobrovoľná záchranná 
brigáda CO o.z. 

príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 1 000,00 

Bratstvo sedembolestnej 
pani Márie  

príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 2 000,00 

Obec Podkonice 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 2 000,00 

Obec Reca 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 2 000,00 

Obec Hromoš 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 2 000,00 

Obec Volica 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 2 000,00 

Obec Malé Zálužie 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 2 000,00 

Obec Lom nad Rimavicou 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Kremná 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 1 000,00 
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Obec Svetlice 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Hanigovce 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 1 000,00 

Obec Brutovce 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 1 000,00 

Obec Výrava 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 1 000,00 

Obec Kapince 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 1 000,00 

Obec Soboš 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Palota 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 1 000,00 

Obec Bajerovce 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 1 000,00 

Obec Ďurková 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 1 000,00 

Obec Bohúňovo 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Vislanka 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 1 000,00 

Obec Pavľany 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Stankovce 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Brežany 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Priekopa 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Vyšné Repaše 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Hraničné 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 1 000,00 
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Obec Vysoká 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 1 000,00 

Obec Lúčka 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 1 000,00 

Obec Údol  
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 1 000,00 

Obec Rimavské Zalužany 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Hrišovce 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 1 000,00 

Obec Kalonda 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Rohožník 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Eva Výlupková 
príspevok na prerobenie 
bezbariérovej kúpeľne 3 000,00 

Obec Sap 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Opátka 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Hrlica 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Šambron 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Ľutina 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Dúbrava 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Vyšný Slavkov 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 1 000,00 

Obec Čičmany 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Strelníky 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 
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Obec Ostrý Grúň 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Koškovce 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 1 000,00 

Obec Jakubova Voľa 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Nižné Repaše 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 1 000,00 

Obec Magnetizovce 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Kamenné Kosihy 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 1 000,00 

Obev Veľké Zlievce 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 1 000,00 

Obec Želovce 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Lukáš Mišany 
príspevok na kúpu motorového 
vozidla 500,00 

Obec Poľanovce 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Lúčky 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Kurimany 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Pongrácovce 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Pinciná 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Dúbravy 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Litmanová 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Lenartov 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 
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Obec Mučín 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Zbyňov 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Boldog 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Terany 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Haligovce 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

   

Obec Šalgočka 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Dubník 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Poniky 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Šarišské Skolovce 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Ďurkovce 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Matysová 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Červená Voda 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Mýtne Ludany 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Kolačno 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Kosihovce 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Obec Parchovany 
príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 500,00 

Skarleta Danielová príspevok na prerobenie vozidla 6 500,00 



 

         Nadácia TA3 
Gagarinova 12,  820 15 Bratislava, Slovenská republika 

 Tel: +421 2 4820 3511, Fax: +421 2 4820 3549, E-mail: ta3@ta3.com 
Web: nadacia.ta3.com 

 

 -18- 

Roman Lacko 
príspevok na kúpu motorového 
vozidla 5 600,00 

Bratstvo sedembolestnej 
pani Márie  

príspevok na dofinanc. služieb  v čase 
karanténych opatrení 1 000,00 

Asociácia posmoci 
postihnutým APPA príspevok na podporu činnosti o.z. 20 000,00 

Štefan Olah príspevok na rehabilitáciu v Adeli 2 000,00 

Poradenské centrum Nádej príspevok na podporu činnosti o.z. 25 000,00 

Oľga Berkyová príspevok na opravu bytu po požiari 500,00 

Zdenka Lekárová 
príspevok na zlepšenie sociálnej 
situácie 500,00 

Gabriela Cinová príspevok na rehabilitáciu v Adeli 500,00 

Marcela Fábriová 
príspevok na zlepšenie sociálnej 
situácie 500,00 

Eva Vylupková príspevok na rehabilitáciu v Adeli 3 000,00 

Tomáš Paulovič príspevok na rehabilitáciu v Adeli 3 000,00 

Obec Poráč príspevok pre rodiny v núdzi 1 000,00 

Renona Help Associatoin 
o.z. príspevok na rehabilitáciu v Adeli 10 000,00 

Marek Bystriansky príspevok na rehabilitáciu v Adeli 3 000,00 

Alex Zajac 
príspevok na organomolekulárnu 
liečbu 3 100,00 

Katarína Račáková príspevok na rehabilitáciu v Adeli 3 022,72 

Občianske združenie 
Slniečko príspevok na podporu činnosti o.z. 1 000,00 

Zina Bednáriková príspevok na špeciálnu úpravu dverí 1 000,00 

Obec Slovinky príspevok pre rodiny v núdzi 1 000,00 

Martin Palguta 
príspevok na kúpu multifunkčného 
polohovateľného zariadenia 3 000,00 

Mesto Rožňava príspevok pre rodiny v núdzi 1 000,00 

Dušan Smolíček príspevok na rehabilitáciu v Adeli 3 000,00 

Samuel Nemček 
príspevok na zlepšenie sociálnej 
situácie 1 000,00 

Mesto Banská Štiavnica 
príspevok na podporu činnosti 
pomáhame telesne postihnutým 1 000,00 
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Ľubomíra Bacsová 
príspevok na zlepšenie sociálnej 
situácie 500,00 

Dana Ráczová 
príspevok na zlepšenie sociálnej 
situácie 500,00 

Mia Salay 
príspevok na edukačné pomôcky a 
rehabilitácie 500,00 

Mário Lenghard 
príspevok na zdravotné pomôcky a 
špeciálnu výživu 500,00 

Slávka Špirengová 
príspevok na zlepšenie sociálnej 
situácie 500,00 

Radomír Hunka 
príspevok na zlepšenie sociálnej 
situácie 500,00 

Svetlana Ďuricová 
príspevok na zlepšenie sociálnej 
situácie 1 000,00 

Ústredný automotoklub SR 
príspevok na Dopravná súťaž pre 
rodiny s deťmi 1 000,00 

Jakub Fabišík príspevok na schodiskovú plošinu 500,00 

Martin Palguta 
príspevok na cvičenie Vojtovej 
metódy 500,00 

Iveta Holbusová 
príspevok na zlepšenie sociálnej 
situácie 500,00 

Jozef Bujko príspevok na prerobenie vozidla 560,00 

Filip Havaj príspevok na kúpu invalidného vozíka 500,00 

Denisa Kahatová 
príspevok na zlepšenie sociálnej 
situácie 380,00 

Renáta Húšťavová príspevok na kúpu špeciálneho vozíka 630,00 

Róbert Valént 
príspevok na zlepšenie sociálnej 
situácie 500,00 

Jaroslav Pružinský 
príspevok na zlepšenie sociálnej 
situácie 500,00 

Sebestián Masaryk 
príspevok na rekonštrukciu 
bezbariérovej kúpeľne 300,00 

Alena Lukáčová 
príspevok na zlepšenie sociálnej 
situácie 500,00 
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Eva Čičková 
príspevok na kúpu vertikalizačného 
zariadenia 3 500,00 

Božena Kmeťová 
príspevok na zlepšenie sociálnej 
situácie 500,00 

Eva Čičková 
príspevok na rehabilitáciu v HEDI 
CENTRE 2 300,00 

Nikola Kubišová 
príspevok na kúpu špeciálne liečby z 
transparentného účtu 56 000,00 

Nemocnica s poliklinikou 
Myjava 

príspevok na zakúpenie 
zdravotníckych prístrojov 12 000,00 

Iveta Štepicová 
príspevok na zlepšenie sociálnej 
situácie 1 000,00 

Dominika Matáková príspevok na kúpu choditka 1 300,00 

Mária Koreňová 
príspevok na kúpu schodiskového 
výťahu 500,00 

Tereza Garguláková 
príspevok na zlepšenie sociálnej 
situácie 500,00 

Tadeáš Kovaľ 
príspevok na rehabilitáciu v HEDI 
CENTRE 1 500,00 

Kristinán Rusnák 
príspevok na kúpu elektrického 
skladacieho vozíka 2 500,00 

Ľubomír Debnár 
príspevok na zlepšenie sociálnej 
situácie 500,00 

Natália Majerová 
príspevok na zlepšenie sociálnej 
situácie 500,00 

DEPAUL SLOVENSKO n.o. príspevok na podporu činnosti o.z. 3 000,00 

Jozef Matys 
príspevok na zlepšenie sociálnej 
situácie 500,00 

Viktor Pamula 
príspevok na zlepšenie sociálnej 
situácie 500,00 

Nella Gavaľová 
príspevok na zlepšenie sociálnej 
situácie 500,00 

Petra Albrechtová príspevok na kúpu vozidla 5 000,00 
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SRRZ RZ 
príspevok na rekonštrukciu 
fyzioterapeutickej miestnosti 3 000,00 

Klára Kubišová 
príspevok na zlepšenie sociálnej 
situácie 500,00 

Štíbor n.o. 
príspevok na interiérové vybavenie 
izieb klientov zariadenia 500,00 

Nikola Kubišová 
príspevok na kúpu špeciálne liečby z 
transparentného účtu 1 492,00 

Kristinán Rusnák 
príspevok na zlepšenie sociálnej 
situácie 500,00 

Marian Opalka 
príspevok na zlepšenie sociálnej 
situácie 1 000,00 

Človečina o.z. 
príspevok na činnosť Radošinského 
naivného divadla 15 000,00 

Lenka Hnídziková 
príspevok na zlepšenie sociálnej 
situácie 500,00 

Asociácia pomoci 
postihnutým APPA 

príspevok na zdravotné pomôcky pre 
členov  13 710,00 

Domov sociálnych služieb 
prof. Matulaya 
 

4x bicykel 
 

1 165,12 
 

Natália Jošticová 
 

prístroj na odhlienenie dýchacích 
ciest 
 

7 080,03 
 

Viktor Kilmajer 
 

prístroj na odhlienenie dýchacích 
ciest 
 

7 080,03 
 

DSS Hrabiny 
 

4x bicykel 
 

1 314,28 
 

Celkom darované   332.954,18 
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9. Odmeny za výkon funkcie v orgánoch nadácie 

 

     Správca Nadácie TA3 nepoberal v roku 2020 žiadnu odmenu za výkon funkcie. 

Ostatné orgány, ustanovené nadačnou listinou vykonávajú svoju činnosť bez 

nároku na odmenu. 

 
 

10. Nadačné fondy 

 

Nadácia TA3 nezaložila a nespravovala žiadne nadačné fondy.  

 

 

11. Plán nákladov na správu nadácie na rok 2021 
 

 

 

Nadácia TA3 plánuje aj v roku 2021 pokračovať v aktivitách, ktoré vyplývajú 
z náplne jej činnosti a zo štatútu organizácie. 
Je pripravená popri tradičných a každoročne organizovaných podujatiach 
operatívne reagovať aj na mimoriadne podnety a výzvy v oblasti charity 
a dobročinnosti, ktoré sa vyskytnú počas roka 2021. 
Z cyklicky sa opakujúcich podujatí sú to: 

- Príprava každomesačnej relácie Cesta do života, vysielanej v Televízii TA3, 

v ktorej formou magazínu prezentuje činnosť Nadácie TA3. 

Prevažne v podobe návratov k plneniam podáva „verejný odpočet“ darcom 

a prispievateľom, čím zvyšuje povedomie o transparentnosti využitia 

finančných prostriedkov. 

- 8. ročník charitatívneho podujatia Káčer na bicykli – je to nosná a kľúčová 

aktivita Nadácie TA3 s dlhoročnou a neprerušenou tradíciou. Je postavená 

na týždeň trvajúcej cyklotour po Slovensku, počas ktorej správca Nadácie 

TA3 Peter Káčer bicykluje v prospech pomoci jednotlivcom a rodinám so 
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zdravotným znevýhodnením. Podujatie má okrem charitatívneho aj 

osvetový charakter – výber príbehov, ktorým je výťažok z podujatia určený, 

je len reprezentatívnou vzorkou problémov v spoločnosti. Počas 8. ročníka 

sa v roku 2021 zameria na pomoc výnimočne až pre 10 príbehov 

(žiadateľov/klientov APPA a Nadácie TA3). Je to kvalitatívny aj kvantitatívny 

nárast v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi, keď ich bolo vždy 7.  

- Nadácia TA3 niekoľko rokov úspešne spolupracuje s Asociáciou pomoci 

postihnutým (APPA). Výsledkom súčinnosti je pomoc klientom APPA aj 

prostredníctvom aktivít Nadácie TA3 a z jej  zdrojov. Benefitom pre APPA je 

možnosť medializácie na obrazovkách Televízie TA3 a následné 

zefektívnenie získavania zdrojov na pokrytie potrieb klientov/žiadateľov. 

Tradičným spoločným podujatím je Charitatívny aukčný salón – dražba 

reprezentatívneho výberu súčasného slovenského moderného umenia, 

ktorú realizuje APPA a Nadácia TA3 v súčinnosti s Aukčným domom SOGA. 

Zisk z aukcie diel je použitý na charitatívne účely – primárne na pokrytie 

potrieb žiadateľov, ktorých obe organizácie vyberú a po ich súhlase 

medializujú.  

- Každoročne koncom roka organizuje Nadácia TA3 sériu podujatí, viažucich 

sa k vianočným sviatkom - podľa aktuálnej  situácie. Ak to protipandemické 

opatrenia umožnia, v roku 2021 by chcela opäť nadviazať na tradíciu 

Vianočných koncertov v SND – participáciou na tomto vysoko prestížnom 

spoločenskom podujatí prispieva k zvýšeniu povedomia o svojich aktivitách 

a o napĺňaní charitatívnych cieľov. 

- Nadácia TA3 by chcela aj v roku 2021 formou kampaní a televíznych spotov 

upriamiť pozornosť verejnosti na potrebu kontinuálnej pomoci pre ľudí so 

zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením. Účinným a efektívnym 

nástrojom v tomto smere sa ukázala kampaň na posielanie pravidelnej 1 

eurovej smsky na mesačnej báze. Túto výzvu smerom k verejnosti 

komunikuje Nadácia TA3 zvyčajne koncom roka (2021) v podobe 

apelačných spotov vo vysielaní Televízie TA3. 

- V roku 2021 realizovala Nadácia TA3 okrem iného aj mimoriadne plnenie 

v prospech Sebastiána Janitora z Lučenca. Idea vznikla ešte koncom roka 

2020, po tom, ako sa rodina Janitorovcov obrátila (aj) na Nadáciu TA3 so 
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žiadosťou o pomoc. Ozrejmili, že na liečbu svojho 4-ročného syna 

s vrodeným ochorením potrebujú mimoriadne vysokú finančnú čiastku, 

keďže jediné pracovisko, kde by mu vedeli lekári pomôcť, je v USA, 

v Detskej nemocnici v Bostone. Počas intenzívnej televíznej kampane, 

postavenej na štyroch cyklicky sa opakujúcich apelačných spotoch (teaser), 

sa počas necelých troch týždňov podarilo od verejnosti (divákov Televízie 

TA3) vyzbierať mimoriadne vysokú finančnú čiastku, ktorú Nadácia TA3 

zaokrúhlila z vlastných zdrojov na 100 000 eur a následne venovala 

Janitorovcom. Z dlhodobého hľadiska išlo o najúspešnejšie plnenie – 

v pomere dĺžky (času) trvania kampane a jej finančného výnosu v prospech 

prijímateľa ako jednotlivca.  

 

Príloha č. 1  

  

ROZPOČET NADÁCIE TA3 NA ROK 2021 

  

Výdavky (náklady) na správu  

náklady na ochranu a zhodnotenie majetku nadácie 0,00 € 

náklady na propagáciu verejnoprospešného účelu 
nadácie alebo účelu nadačného fondu 20 000,00 € 

Náklady na prevádzku nadácie 60 000,00 € 

náklady na odmenu za výkon funkcie správcu 0,00 € 

náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu 0,00 € 

mzdové výdavky 45 000,00 € 

iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou 
nadácie 5 000,00 € 

SPOLU 130 000,00 € 
 

 

 

 



 

         Nadácia TA3 
Gagarinova 12,  820 15 Bratislava, Slovenská republika 

 Tel: +421 2 4820 3511, Fax: +421 2 4820 3549, E-mail: ta3@ta3.com 
Web: nadacia.ta3.com 
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12. Zámery Nadácie TA3 na rok 2021 

 

Nadácia TA3 plánuje v roku 2021 pokračovať vo svojej činnosti a napĺňaní 

verejnoprospešného účelu v súlade s nadačnou listinou. 

 
 

V Bratislave 20.05.2021 

 

 

 

        
Mgr. Peter Káčer 

       Správca nadácie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 











Číslo faxu

/0

Číslo telefónu

/0

Obec

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

PSČ

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-

Číslo

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Zostavená dňa:

. . 2 0

(vyznačí sa x)

Účtovná závierka

riadna

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

E-mailová adresa

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Strana 1MF SR 2013

zostavená

Schválená dňa:

. . 2 0

Daňové identifikačné číslo

IČO

UZNUJ_1

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

IČO

SID

mimoriadna schválená

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

(vyznačí sa x)

. . 2 0zostavená k

Rok

2 0

Mesiac

Za obdobie
od

2 0do

2 0od

2 0do

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie. .

SK NACE

Úč NUJ

v sústave podvojného účtovníctva
neziskovej účtovnej jednotky



IČO 4 2 2 5 7 7 6 0 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana aktív

4

Netto

321

NettoBrutto

ba

 

č.r. Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce

Bezprostredne

Korekcia 

účtovné

obdobie

 

 

 

 

 

A. aNeobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021 001  5 028  5 028  1 144

1. aDlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008 002

 
aNehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 

012 - (072 + 091 AÚ)

003

 
aSoftvér 013 - (073 + 091 AÚ)

004

 
aOceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)

005

 
aOstatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 

AÚ)

006

 
aObstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)

007

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095 

AÚ)

008

2. aDlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 009  5 028  5 028  1 144

 
aPozemky (031)

010 x

 
aUmelecké diela a zbierky (032)

011 x

 
aStavby 021 - (081 - 092 AÚ)

012

 
aSamostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 

022 - (082 + 092 AÚ)

013  5 028  5 028  1 144

 
aDopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)

014

 
aPestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)

015

 
aZákladné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)

016

 
aDrobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)

017

 
aOstatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)

018

 
aObstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)

019

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)

020

3. aDlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 021

 
aPodielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v 

ovládanej osobe (061-096 AÚ)

022

 
aPodielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s 

podstatným vplyvom (062-096 AÚ)

023

 
aDlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)

024

 
aPôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ

025

 
aOstatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)

026

 
aObstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)

027

 
aPoskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)

028

2Strana :



IČO 4 2 2 5 7 7 6 0 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana aktív

4

Netto

321

NettoBrutto

ba

 

č.r. Bežné účtovné obdobie

predchádzajúce

Bezprostredne

Korekcia 

účtovné

obdobie

 

 

 

 

 

B. aObežný majetok spolu r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051 029  276 359  276 359  215 054

1. aZásoby r. 031 až r. 036 030  0  0  0  2 480

 
aMateriál (112+119) - 191

031

 
a

a 

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 

193)

032

 
aVýrobky (123 - 194)

033

 
aZvieratá (124 - 195)

034

 
aTovar (132+139) - 196

035  0  0  0  2 480

 
aPoskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)

036

2. aDlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 037

 
aPohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ

038

 
aOstatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

039

 
aPohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)

040

 
a

a 

Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)
041

3. aKrátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 042

 
aPohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)

043

 
aOstatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)

044

 
a

a 

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

(336)

045 x

 
aDaňové pohľadávky (341 až 345)

046 x

 
a

a 

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 

rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)

047 x

 
aPohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)

048

 
aSpojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)

049

 
aIné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ

050

4. aFinančné účty r. 052 až r. 056 051  276 359  276 359  212 574

 
aPokladnica (211 + 213)

052  1 724 x  1 724  2 079

 
aBankové účty (221 AÚ + 261)

053  274 635 x  274 635  210 495

 
a

a 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
054 x

 
a

a 

Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 

AÚ

055

 
aObstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)

056

C. aČasové rozlíšenie spolu  r. 058 až r. 059 057

1. aNáklady budúcich období (381) 058

 
aPríjmy budúcich období (385)

059

Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057  060  281 387  5 028  276 359  216 198
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IČO 4 2 2 5 7 7 6 0 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1 - 01)

Strana pasív

b 5a 6

 

č.r. 

 

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne

obdobie

predchádzajúce účtovné

 

A.  Vlastné zdroje krytia majetku spolu 

r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073

061  104 336  130 741

1.  Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062  104 336  130 741

 6 638  6 638Základné imanie (411) 063

 97 698  124 103Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064

Fond reprodukcie (413) 065

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067

2.  Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 068

Rezervný fond (421) 069

Fondy tvorené zo zisku (423) 070

Ostatné fondy (427) 071

3.  Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 

(+;- 428)

072

4.  Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 

+ r.072 + r.074 + r.101)

073

B.  Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097 074  112 488  79 058

1.  Rezervy r. 076 až r. 078 075

Rezervy zákonné (451 AÚ) 076

Ostatné rezervy (459 AÚ) 077

Krátkodobé rezervy  (323 + 451 AÚ + 459 AÚ) 078

2.  Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079

Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080

Vydané dlhopisy (473) 081

Záväzky z nájmu (474 AÚ) 082

Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084

Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085

Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 086

3.  Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 087  112 488  79 058

 112 488  79 058Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088

Záväzky voči zamestnancom (331+333) 089

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 

(336)
 090

Daňové záväzky (341 až 345) 091

Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 

rozpočtom územnej samosprávy  (346 + 348)
 092

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 

(367)
 093

Záväzky voči účastníkom združení (368) 094

Spojovací účet pri združení (396) 095

Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096

4.  Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 097

Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ) 098

Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ) 099

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249) 100

C.  Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103 101  59 535  6 399

Výdavky budúcich období (383) 102

 59 535  6 399Výnosy budúcich období (384) 103

 216 198 276 359Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101  104
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01) IČO 4 2 2 5 7 7 6 0 / SID

 

Náklady

1 2 3 4

Spolu

Činnosť 

 

 

cba

Číslo 

riadku

Číslo 

účtu
Hlavná 

nezdaňovaná

Zdaňovaná

Bezprostredne 

predchádzajúce 

Účtovné obdobie

 3 950 3 950  772501 01Spotreba materiálu

502 02Spotreba energie

504 03Predaný tovar

 0 0  0  288511 04Opravy a udržiavanie

 3 646 3 646512 05Cestovné

 0 0  0  9 150513 06Náklady na reprezentáciu

 59 993 59 993  62 916518 07Ostatné služby

521 08Mzdové náklady

524 09Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 

poistenie

525 010Ostatné sociálne poistenie

 3 200 3 200527 011Zákonné sociálne náklady

528 012Ostatné sociálne náklady

531 013Daň z motorových vozidiel

532 014Daň z nehnuteľností

 22 22  107538 015Ostatné dane a poplatky

541 016Zmluvné pokuty a penále

542 017Ostatné pokuty a penále

543 018Odpísanie pohľadávky

544 019Úroky

545 020Kurzové straty

546 021Dary

 0 0  0  4 578547 022Osobitné náklady

548 023Manká a škody

 502 502  59549 024Iné ostatné náklady

 1 144 1 144  1 257551 025Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 

a dlhodobého hmotného majetku

552 026Zostatková cena predaného dlhodobého 

nehmotného majetku a dlhodobého 

hmotného majetku

553 027Predané cenné papiere

554 028Predaný materiál

555 029Náklady na krátkodobý finančný majetok

 218 418 218 418  144 255556 030Tvorba fondov

557 031Náklady na precenenie cenných papierov

558 032Tvorba a zúčtovanie opravných položiek

561 033Poskytnuté príspevky organizačným 

zložkám

 14 480 14 480  82 000562 034Poskytnuté príspevky iným účtovným 

jednotkám

 73 652 73 652 -271563 035Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

565 036Poskytnuté príspevky z podielu 

zaplatenej dane

 244 823 244 823  103 320567 037Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky

  408 431 623 830 623 830038Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
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Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01) IČO 4 2 2 5 7 7 6 0 / SID

 

Výnosy

1 2 3 4

Spolu

Činnosť 

 

 

cba

Číslo 

riadku

Číslo 

účtu
Hlavná 

nezdaňovaná

Zdaňovaná

Bezprostredne 

predchádzajúce 

Účtovné obdobie

601 039Tržby za vlastné výrobky

602 040Tržby z predaja služieb

604 041Tržby za predaný tovar

611 042Zmena stavu zásob nedokončenej výroby

612 043Zmena stavu zásob polotovarov

613 044Zmena stavu zásob výrobkov

614 045Zmena stavu zásob zvierat

621 046Aktivácia materiálu a tovaru

622 047Aktivácia vnútroorganizačných služieb

623 048Aktivácia dlhodobého nehmotného 

majetku

624 049Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

641 050Zmluvné pokuty a penále

642 051Ostatné pokuty a penále

643 052Platby za odpísané pohľadávky

644 053Úroky

645 054Kurzové zisky

646 055Prijaté dary

647 056Osobitné výnosy

648 057Zákonné poplatky

649 058Iné ostatné výnosy

651 059Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 

majetku a dlhodobého hmotného majetku

652 060Výnosy z dlhodobého finančného majetku

653 061Tržby z predaja cenných papierov a 

podielov

654 062Tržby z predaja materiálu

655 063Výnosy z krátkodobého finančného 

majetku

 244 823 244 823  103 320656 064Výnosy z použitia fondu

657 065Výnosy z precenenia cenných papierov

658 066Výnosy z nájmu majetku

661 067Prijaté príspevky od organizačných 

zložiek

 21 440 21 440  142 748662 068Prijaté príspevky od iných organizácií

 116 525 116 525  5 246663 069Prijaté príspevky od fyzických osôb

664 070Prijaté členské príspevky

 22 624 22 624  12 862665 071Príspevky z podielu zaplatenej dane

 218 418 218 418  144 255667 072Prijaté príspevky z verejných zbierok

691 073Dotácie

  408 431 623 830 623 830074Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73

 075Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 

74 - r. 38

591 076Daň z príjmov

595 077Dodatočné odvody dane z príjmov

 078Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 

- (r.76 + r.77)) (+/-)
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Poznámky 

               
                          
          k 31. decembru 2020               
         (v eurách)              
                                 
  Za bežné účtovné 

obdobie  
    mesiac rok       mesiac rok    

   od  0 1    2  0 2 0   
    
do   1 2  2 0 2 0     

                                 
  

Za bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie  

    mesiac rok       mesiac rok    

   od 0 1   2 0 1 9   
    
do  1 2  2 0 1 9     

                           
                 Účtovná závierka:         
                                 

                  x  riadna         

                     mimoriadna        

                                 
                  vyznačuje sa X          
                                 
                           
 IČO       Daňové identifikačné číslo       

 4 2 2 5 7 7 6 0  2 8 2 0 0 1 8 2 0 1                   

                                 
 Názov účtovnej jednotky                

 N A D Á C I A  T A 3                                      

                                                               

                                 
 Sídlo účtovnej jednotky                        
 Ulica a číslo                          

 G A G A R I N O V A  1 2                                    

                                                               

                                 
 PSČ    Názov obce                

 8 2 1 0 5   B R A T I S L A V A                             

                                 
 Číslo telefónu        Číslo faxu        

         /                           /                     

                                 
 e-mailová adresa                           

 n a d a c  i  a  @ t a  3  .  c  o  m                                 

                                 

 Zostavené dňa: 

21.05.2021 
 

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za vedenie 
účtovníctva: 

Podpisový záznam 
osoby zodpovednej za 
zostavenie účtovnej 
závierky: 

Podpisový záznam 
štatutárneho orgánu 
alebo člena štatutárneho 
orgánu účtovnej 
jednotky: 

  

   

   

   

   

   

   

   



2 

 

I.  Všeobecné údaje 

(1) Názov a sídlo účtovnej jednotky: 

 

 

(2) Informácie o členoch štatutárnych a dozorných orgánoch spoločnosti: 

Orgán Funkcia Meno 

Štatutárny správca nadácie  Peter Káčer 

 
Dozorný 

člen dozornej rady Pavol Zachar (do 14.04.2019) 
člen dozornej rady Ľubomíra Oravová (do 14.04.2019) 
člen dozornej rady 
člen dozornej rady 
člen dozornej rady 
člen dozornej rady 

Peter Kováč (do 14.04.2019) 
Lukáš Grešš (od 15.04.2019) 
Katarína Meszárosová (od 15.04.2019) 
Ľudovít Trusina (od 15.04.2019) 

Iný 

člen správnej rady Andrej Bodžár 

člen správnej rady Igor Čekirda 

člen správnej rady Martina Kyselová 

(3) Opis činnosti: 
 

Názov účtovnej jednotky: NADÁCIA TA3 

Sídlo účtovnej jednotky: Gagarinova 12, 820 15  Bratislava 

Dátum jej založenia: 15. februára 2011 

Dátum vzniku (zápisu do registra 

nadácií): 
22. februára 2011 

Identifikačné číslo účtovnej jednotky: 42 257 760 

 Verejnoprospešný účel nadácie 

 Prostriedky nadácie sa používajú najmä na podporu nasledujúcich 
verejnoprospešných účelov: 

Hlavná činnosť: - rozvoj a ochrana duchovných hodnôt 
- rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt 

 - realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných 
cieľov 

 - ochrana zdravia a podpora a rozvoj zdravotníctva 
 - ochrana práv detí a mládeže, vytváranie prostredia 

priaznivého pre   zdravý a sociálne prospešný vývoj detí a  
mládeže 

 - ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie 
prírodných hodnôt, výchovná,  

- vzdelávacia a propagačná činnosť v danej oblasti  
 - podpora a rozvoj školstva a vzdelania 

- podpora a rozvoj vedy a umenia 
 - podpora a rozvoj telovýchovy a športu 
 - podpora a rozvoj podnikateľského prostredia 
 - podpora a rozvoj medzinárodných vzťahov, medzištátnej a 

regionálnej spolupráce 
 - podpora a rozvoj európskej integrácie 
 - individuálne určená humanitná pomoc pre jednotlivca alebo 

skupiny osôb, a to najmä ktoré sa ocitli v ohrození života 
alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou 
pohromou 
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Poznámky k účtovnej závierke 

(4) Prepočítaný počet zamestnancov účtovnej jednotky počas účtovného obdobia, alebo počet 

zamestnancov účtovnej jednotky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka z toho počet 

vedúcich zamestnancov: 
Nadácia nezamestnávala v roku 2019 a 2020 žiadnych zamestnancov. 

 
 

(5) Štruktúra spoločníkov: 
 

Spoločníci/akcionári 

Podiel na základnom 
imaní 

Hlasovacie 
práva 
v % 

Iný podiel 
na 

ostatných 
položkách 
VI ako na 

základnom 
imaní v % 

v eurách v % 

C.E.N. s.r.o., IČO: 35780886 6 638 100 100 0 

Spolu 6 638 100 100 0 

 
 

 
 
 

II.  Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach: 

(1) Táto riadna účtovná závierka bola vyhotovená na základe predpokladu, že Nadácia TA3 bude 

pokračovať vo svojej činnosti. 

(2) Použité účtovné zásady a účtovné metódy 

a) Nadácia uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve a s postupmi 
účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania. Účtovníctvo 
sa vedie v peňažných jednotkách slovenskej meny, t. j. v eurách.  

 
b) Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ sa 

berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia. 
Výnosy, ktoré sa týkali budúcich období, sa časovo rozlišujú na účte 384 - Výnosy budúcich období. 

 
 

(3) Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov  

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien).  
 
a) Nakupovaný dlhodobý hmotný majetok ocenený obstarávacou cenou. 

 
b) Nadácia v roku 2020 nenadobudla nehmotný majetok. 
 
c) Nadácia v roku 2020 nenadobudla žiadny dlhodobý finančný majetok. 

 
d) Nakupované zásoby Nadácie boli ocenené obstarávacou cenou.  

 
e) Pohľadávky Nadácie boli ocenené v nominálnej hodnote. 

 
f) Peňažné prostriedky sa oceňujú v menovitej hodnote. 

 
g) Záväzky Nadácie boli ocenené v nominálnej hodnote. 

 
h) Nadácia v roku 2020 neevidovala žiadne rezervy. 
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Poznámky k účtovnej závierke 

 
i) Nadácia v roku 20 neúčtovala o dlhopisoch, pôžičkách a úveroch.  
 
j) Výnosy budúcich období vykazovala Nadácia v roku 2020 vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie 

zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.  
 

k) Nadácia v roku 2020 nevykazovala daň z príjmu. 
 
 
Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok 
 
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebenie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho 
používania.  
 

Typ majetku 
Doba odpisovania 

v rokoch 
Ročná odpisová sadzba v 

% 

Špeciálne dopravné prostriedky pre 
hendikepovaných 

4 25,00 

 
Nadácia v roku 2020 nenadobudla nehmotný majetok. 
 
Prepočet údajov v cudzích menách na slovenská menu 
 
Nadácia neeviduje majetok a záväzky v cudzej mene. 
 
Účtovanie verejnej zbierky 
 
Príspevky prijaté vykonávaním zbierky sa účtovali v prospech účtu 667 – Prijaté príspevky z verejných zbierok 
so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného analytického účtu k účtu 211 - Pokladnica alebo 221 – Bankové 
účty. V rovnakej sume sa účtovala tvorba fondu na ťarchu účtu 556 – Tvorba fondov so súvzťažným zápisom 
v prospech príslušného analytického účtu k účtu 412 – Fondy tvorené podľa osobitných predpisov.  
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III.  Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe 

(1) Prehľad o stave a pohybe dlhodobého hmotného majetku. 

 

  

Pozemky 
Umelecké 

diela a 
zbierky 

Stavby 

Samostatne 
hnuteľné veci 

a súbory 
hnuteľných 

vecí 

Dopravné 
prostriedky  

Drobný a 
ostatný 

dlhodobý 
hmotný 
majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 
hmotného 
majetku 

Spolu 

Prvotné ocenenie –stav na začiatku roka    5 028    5 028 

prírastky         

úbytky         

presuny         

Stav ku koncu roka    5 028    5 028 

Oprávky  stav na začiatku roka    3 884    3 884 

prírastky    1 144    1 144 

úbytky         

Stav ku koncu roka    5 028    5 028 

Opravné položky  stav na začiatku roka         

prírastky         

úbytky         

Stav ku koncu roka         

Zostatková hodnota         
Stav na začiatku roka 

   1 144    1 144 
Stav ku koncu roka 

   0    0 
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(2) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého 

finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa 

uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky. 

 

 

 

(3) Pohľadávky do lehoty a po lehote splatnosti: 

Nadácia neeviduje ku dňu zostavenia účtovnej závierky žiadne pohľadávky. 

 

(4) Informácia o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného a obežného majetku 

 

 

Stav na 
začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Prírastky 
(+) 

Úbytky 
(-) 

Presuny 
(+, -) 

Stav na 
konci 

bežného 
účtovného 

obdobia 

Imanie a fondy 

Základné imanie 6 638    6 638 

z toho:  
nadačné imanie v nadácii 6 638    6 638 

vklady zakladateľov      

prioritný majetok      

Fondy tvorené podľa osobitného 
predpisu 124 103 218 418 244 823  97 698 

Fond reprodukcie      

Oceňovacie rozdiely z precenenia 
majetku a záväzkov      

Fondy zo zisku 

Rezervný fond      

Fondy tvorené zo zisku      

Ostatné fondy      

Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov      

Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie      

Spolu 130 741 218 418 244 823  104 336 
 

 

 

 

Krátkodobý finančný majetok 
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Stav na konci 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Pokladnica 1724 2 079 

Ceniny - - 

Bežné bankové účty 274 635 210 495 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 
jeden rok 

- - 

Peniaze na ceste - - 

Spolu 276 359 212 574 
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Poznámky k účtovnej závierke 

(5) Druhy a splatnosť záväzkov 

 

 
 

(6) Informácie o významných položkách výnosov budúcich období 

 

Položky výnosov 
budúcich období z 
dôvodu 

Stav na konci 
bezprostredne 

predchádzajúce
ho účtovného 

obdobia 

Prírastky Úbytky 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Nerozdelené prijaté 
príspevky z podielu 
zaplatenej dane 

6 399 
 

59 535 6 399 59 535 

Spolu 6 399 
 

59 535 6 399 59 535 

 

 

 

IV. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov 
a strát 

(1) Príspevky, dary, členské príspevky a dotácie (Výkaz ziskov a strát r. 64 až 72): 

 

 

 

 

 

 

 

Druh záväzkov 
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Stav na konci 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti 112 488 79 058 

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou 
dobou splatnosti do jedného roka 

- - 

Krátkodobé záväzky spolu 112 488 79 058 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 
jedného do piatich rokov vrátane 

- - 

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac 
ako päť rokov 

- - 

Dlhodobé záväzky spolu - - 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 112 488 79 058 

Účet r. VZaS Popis 

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia 

Stav na konci 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného 

obdobia 

656 64 Výnosy z použitia fondu 244 823 103 320 

662 68 Prijaté príspevky od iných organizácií 21 440 142 748 

663 69 Prijaté príspevky od fyzických osôb 116 525 5  246 

665 71 Príspevky z podielu zaplatenej dane 22 624 12 862   

667 72 Prijaté príspevky z verejných zbierok 218 418 144 255 

  Spolu 623 830 408 431 
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Poznámky k účtovnej závierke 

 

(2) Údaje o položkách nákladov: 

 

 
 

V.  Daň z príjmov 

Nadácia má príjmy a výdavky iba v súvislosti so svojou hlavnou nezdaňovanou činnosťou. 

 
 
 

VI. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka, a do dňa zostavenia účtovnej závierky 

Nadácii nie sú známe skutočnosti, ktoré vznikli po dni, ku ktorému je zostavená účtovná závierka, a ktoré 

by významnejším spôsobom menili výsledky účtovnej závierky k 31.12.2020, resp. by významnejším 

spôsobom ovplyvňovali činnosť nadácie v nasledujúcich obdobiach.  
 

Popis 
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia 

Stav na konci 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

1. Nepodnikateľská činnosť - - 

Spotreba materiálu 3 950 772 

Predaný tovar - - 

Služby 63 639 63 204 

Náklady na reprezentáciu - 9 150 

Mzdové náklady - - 

Zákonné soc. poistenie a zdravot. poistenie - - 

Ostatné dane a poplatky 22 107 

Ostatné pokuty a penále - - 

Iné ostatné náklady 502 59 

Osobitné náklady 3 200 4 578 

Odpisy hmotného majetku 1 144 1 257 

Tvorba fondov 218 418 144 255 

Poskytnuté príspevky iným org. jednotkám - - 

Poskytnuté príspevky iným účt. jednotkám 14 480 82 000 

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 73 652  -271 

Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 244 823 103 320 

Spolu nepodnikateľská činnosť 623 830 408 431 

2. Podnikateľská činnosť - - 

Spolu podnikateľská činnosť - - 

Spolu 623 830 408 431 
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