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Vážení partneri nadácie, vážení priatelia,
som veľmi rád, že Nadácia „Pantheon Foundation“ ako člen Pantheon Group má za sebou
prvý kompletný rok svojej činnosti. Za tento rok dokázala svoju opodstatnenosť a pomohla aspoň
malou mierou vo vybavenosti škôl, pri zabezpečovaní vzdelávacích aktivít i pri záchrane kultúrnej
pamiatky.
Medzi prvé akcie, a zároveň najväčšie, patrí darovanie nadbytočného, ale kvalitného
kancelárskeho nábytku (kancelárske stoly, rôzne skrinky, klasické a otočné stoličky, kontajnery,
komody, kovové nástenky, kreslá, pohovka, presklené šatníkové skrine, knižnica a pod.) školám,
detskému domovu i občianskym združeniam.
Pomohli sme základným školám v Žiari nad Hronom, Spojenej škole (ZŠ a Gymnázium) na
Tilgnerovej ulici v Bratislave, ZO SZPB v Žiari nad Hronom, Oblastnému výboru SZPB v Žiari nad
Hronom, ktorý si kompletne vymenil zastaraný a poškodený nábytok na svojom sekretariáte,
Detskému domovu v Kolárove, Občianskemu združeniu Púpava, Materskej škole na ulici Dr.
Janského v Žiari nad Hronom a Základnej škole v Trnavej Hore. Ďalej sme darovali vyzdobený
vianočný stromček detskému Kardiocentru v Bratislave na Kramároch.
V roku 2013 Nadácia uskutočnila projekt „Pantheon Foundation deťom“. V rámci projektu
sme umožnili deťom z detského domova v Kolárove zúčastniť sa hokejového zápasu KHL
v Bratislave. Pred zápasom sa zúčastnili programu v Atlantis centre, nakúpili sme im hokejové
darčeky a občerstvenie.
Okrem nábytku a ďalšieho vybavenia bola poskytnutá dotácia vo výške 280,00 Euro pre ZO
SZPB v Banskej Štiavnici a Obecnému úradu v Iliji na obnovu pamätnej dosky partizánskemu
veliteľovi Ladislavovi Exnárovi a partizánskej skupine Sitno na vrchu Sitno, ktorú zničil neznámy
vandal. Ďalej sme poskytli finančné prostriedky vo výške 700,- Euro Združeniu na záchranu hradu
Šášov na výkonné čerpadlo aj s príslušenstvom pre zabezpečenie a dodávku vody na stavebné práce
na hrad a 12 m výsuvný rebrík. Nadácia poskytla Základnej organizácii SZPB v Žiari nad Hronom
príspevok na vzdelávací zájazd jej členov.
Rok 2013 bol pre nás rokom rozbiehania. Som presvedčený, že to bol dobrý začiatok a urobili
sme aspoň malý krôčik do ďalších budúcich aktivít.
Som rád, že ako predseda správnej rady nadácie som bol pri tom a podieľal som sa na
technickom zabezpečení jednotlivých akcií. Tiež som presvedčený, že aj v nasledujúcich rokoch sa
budeme stretávať pri čítaní Výročnej správy s hrdosťou, že sme niekomu radi pomohli.

Mgr. Ľubomír Jančo
Predseda správnej rady

1. Informácie o nadácii „Pantheon Foundation“
Nadácia „Pantheon Foundation“

Adresa:

Šoltésovej 22, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika

IČO:

42304008

Dátum vzniku:

19.11.2012

Zakladateľ:

Pantheon Group s.r.o.
Mlynské Nivy 56
821 05 Bratislava

Zapísaná:

v registri nadácií Ministerstva vnútra SR, registračné číslo: 203/Na-2002/1038

Štatutárny orgán:

Ing. Tomáš Jančo

Účelom nadácie je:
a) podporovať rozvíjanie špecializačných aktivít detí a mládeže na území Slovenska, s hlavným
záberom na región Žiar nad Hronom a jeho okolie a mesto Bratislava. Pod pojmom
špecializačné aktivity nadácia rozumie aktivity spojené so vzdelávaním, vedou a výskumom,
resp. aktivity podporujúce rozvíjanie talentu v športovej oblasti.
b) podpora regionálnych kultúrnych podujatí a spolkov, ako aj činností zameraných na
prezentáciu kultúry a histórie alebo pomoc pri obnove kultúrnych a historických pamiatok.
c) podpora vzdelávania dospelých (lektorov, inštruktorov, trénerov, odborných pracovníkov a
pod.).
Činnosť nadácie bude spočívať najmä:
a) zabezpečovaní a zhromažďovaní finančných prostriedkov na účte nadácie, vrátane
propagácie činnosti nadácie,
b) v osvetovej činnosti medzi žiakmi a študentmi, predovšetkým základných a stredných, ale aj
ostatných škôl v regióne Žiar nad Hronom a mesta Bratislavy a tiež medzi ich rodičmi
(zákonnými zástupcami),
c) vo vyhľadávaní talentov a v ich získavaní pre aktívnu rozvojovú činnosť,
d) vo finančnom prispievaní na ich rozvojovú činnosť a na náklady spojené s účasťou na
podujatiach zameraných na rozvojovú činnosť,
e) vo finančnom prispievaní a organizovaní odborného vedenia mladých talentov,
f) vo finančnom prispievaní pre spolky a organizácie na aktivity spojené s prezentáciou kultúry
a histórie,

g) vo finančnom prispievaní na aktivity spojené s obnovou kultúrnych a historických pamiatok,
h) organizovanie sústredení a táborov talentovaných žiakov a mládeže s finančným
príspevkom.

2. Podporované projekty nadáciou „Pantheon Foundation“
V roku 2013 sa Nadácia orientovala najmä na darovanie rôzneho druhu nábytku základným školám
v Žiari nad Hronom i v Bratislave, čím sa snažila napĺňať stanovené činnosti, ako podpora školských aktivít
a podobne.
Zoznam obdarovaných:
-

Detský domov v Kolárove – darovanie prebytočného kancelárskeho nábytku; projekt „Pantheon
Foundation deťom,

-

Materská škola, ulica Dr. Janského, Žiar nad Hronom – darovanie kancelárskych stoličiek,

-

Občianske združenie Púpava, Bratislava – darovanie prebytočného kancelárskeho nábytku,

-

Oblastný výbor SZPB, Žiar nad Hronom - darovanie prebytočného kancelárskeho nábytku;

-

Spojená škola (ZŠ a Gymnázium), ulica Tilgnerova, Bratislava - darovanie prebytočného
kancelárskeho nábytku,

-

Základná umelecká škola v Žiari nad Hronom - darovanie kancelárskych stoličiek,

-

ZO SZPB v Žiari nad Hronom - darovanie prebytočného kancelárskeho nábytku,

-

ZŠ Jilemnického ulica č. 2, Žiar nad Hronom - darovanie prebytočného kancelárskeho nábytku,

-

Základná škola, ulica Dr. Janského, Žiar nad Hronom - darovanie prebytočného kancelárskeho
nábytku,

-

ZŠ ul. M.R. Štefánika č.17, Žiar nad Hronom - darovanie prebytočného kancelárskeho nábytku,

-

ZO SZPB v Banskej Štiavnici a Obecný úrad v Iliji – poskytnutá dotácia na obnovu pamätnej dosky,

-

Detské kardiocentrum v Bratislave – darovanie vianočného stromčeku i s ozdobami.

-

Združenie na záchranu hradu Šášov – poskytnuté finančné prostriedky použité na kúpu výkonného
čerpadla s príslušenstvom pre zabezpečenie a dodávku vody na stavebné práce na hrade a výsuvný
rebrík.

V roku 2014 má nadácia v pláne naďalej obdarovávať školy, detské domovy a rôzne neziskové
organizácie majetkom na ich vybavenie a vyvíjať aktivity na naplnenie stanovených činností nadácie.
V roku 2014 bude Nadácia po prvýkrát prijímateľom 2% dane, preto sa chce orientovať na získanie
čo najväčšej sumy, aby bolo možné podporiť väčšie množstvo rôznych projektov.

3. Výkazy ročnej účtovnej závierky
Nadácia „Pantheon Foundation“

a) Súvaha k 31. decembru 2013

b) Výkaz ziskov a strát k 31. decembru 2013

c) Poznámky k 31. decembru 2013
ČL. I VŠEOBECNÉ ÚDAJE
(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo
zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.
Pantheon Group s.r.o.,
Mlynské Nivy 56
82105 Bratislava
Dátum založenia: 19.11.2012
(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky;
uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej
jednotky.
Štatutárny orgán – správca: Ing. Tomáš Jančo
(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju
účtovná jednotka vykonáva.
Účelom nadácie je:
a) podporovať rozvíjanie špecializačných aktivít detí a mládeže na území Slovenska, s hlavným záberom na
región Žiar nad Hronom a jeho okolie a mesto Bratislava. Pod pojmom špecializačné aktivity nadácia rozumie
aktivity spojené so vzdelávaním, vedou a výskumom, resp. aktivity podporujúce rozvíjanie talentu v športovej
oblasti.
b) podpora regionálnych kultúrnych podujatí a spolkov, ako aj činností zameraných na prezentáciu kultúry a
histórie
alebo
pomoc
pri
obnove
kultúrnych
a
historických
pamiatok.
c) podpora vzdelávania dospelých (lektorov, inštruktorov, trénerov, odborných pracovníkov a pod.).
(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie

Bežné účtovné
obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

0

0

z toho počet vedúcich zamestnancov

0

0

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou

0

0

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia

1

0

ČL. II INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH
(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude
nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
Účtovná závierka je zostavená za predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej
činnosti.

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou,
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou,
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou,
h) zásoby obstarané kúpou – obstarávacou cenou,
j) zásoby obstarané iným spôsobom – reprodukčnou obstarávacou cenou,
k) pohľadávky – menovitou hodnotou,
l) krátkodobý finančný majetok – menovitou hodnotou,
m) časové rozlíšenie na strane aktív – menovitou hodnotou,
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov – menovitou hodnotou,
o) časové rozlíšenie na strane pasív – menovitou hodnotou

ČL. III INFORMÁCIE, KTORÉ DOPĹŇAJÚ A VYSVETĽUJÚ ÚDAJE V SÚVAHE
(1)
Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa
položiek súvahy za bežné účtovné obdobie:
Stav na začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Imanie a fondy
Základné imanie

7000

7000

z toho:
nadačné imanie v nadácii

7000

7000

vklady zakladateľov
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa
osobitného predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku a
záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia kapitálových
účastín
Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku

Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých
rokov
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie
Spolu

(2)

7000

-129,76

-129,76

-2959,58

-2959,58

-3089,34

3910,66

Informácia o vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk
Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu
Prídel do fondu reprodukcie
Prídel do rezervného fondu
Prídel do fondu tvoreného zo zisku
Prídel do ostatných fondov
Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné
Účtovná strata

-129,76

Vysporiadanie účtovnej straty
Zo základného imania
Z rezervného fondu
Z fondu tvoreného zo zisku
Z ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

-129,76

Iné

(3)

Opis a výška cudzích zdrojov, a to

a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku
bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného
obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok
použitia rezervy
Druh rezervy

Stav na začiatku
bežného účtovného

Tvorba rezerv

Použitie
rezerv

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Stav na konci
bežného účtovného

obdobia
Jednotlivé druhy
krátkodobých
zákonných rezerv
Jednotlivé druhy
dlhodobých zákonných
rezerv
Zákonné rezervy spolu
Jednotlivé druhy
krátkodobých ostatných
rezerv
Jednotlivé druhy
dlhodobých ostatných
rezerv
Ostatné rezervy spolu
Rezervy spolu

obdobia

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy
Tabuľka k ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch
Stav na konci
Druh záväzkov
bežného účtovného obdobia

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka

606

0

Krátkodobé záväzky spolu

606

0

606

0

Záväzky po lehote splatnosti

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

ČL. IV INFORMÁCIE, KTORÉ DOPĹŇAJÚ A VYSVETĽUJÚ ÚDAJE VO VÝKAZE ZISKOV A STRÁT
(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných
poplatkov a iných ostatných výnosov.
- prijaté dary na ďalšie darovanie pre školy a detské domovy – 2713,74€
- prijaté peňažné prostriedky na uskutočnenie aktivít pre detské domovy – 1000€
(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných
nákladov a iných ostatných nákladov.
- ostatné služby – 1054,98 €
- reprezentačné – 1170,80 €

(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie
a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady:
Jednotlivé druhy nákladov za
overenie účtovnej závierky

Suma
100

uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Spolu

100

d) Výrok audítora

