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Vážení partneri nadácie, vážení priatelia, 

  

 Nadácia „Pantheon Foundation“ ako člen skupiny Pantheon Group sa už deviaty rok od svojho 

založenia aktívne venuje pomoci oblastiach podpory vzdelávania, neolympijských športov 

a zachovania histórie a kultúrnych pamiatok. 

 V roku 2020 sme ku projektom a športovcom, ktorým sa venujeme pravidelne pridali väčší 

projekt súvisiaci s vzniknutou  pandemickou situáciou na podporu dištančného vzdelávania. Finančné 

a materiálne prostriedky rozdelili do všetkých oblastí nášho pôsobenia a to nasledovne: 

 oblasť športu: 
- Martin Stanovský, Jakub Stanovský – vodnoslalomári - preplatenie nákladov vzniknutých v 

súvislosti s účasťou na rôznych športových podujatiach. 
- Občianske združenie „Cech Terra de Selinan“ - realizácia turnaja Žilinský Kumšt III 

 oblasť vzdelávania 
- ZŠ Kremnica – nákup didaktických pomôcok´ 
- Laptopy a počítače pre podporu dištanščného vzdelávania pre sociálne slabšie rodiny po 

celom Slovensku 
 

 oblasť zachovania histórie a kultúrnych pamiatok 
- Združenie na záchranu hradu Revište – na náklady na murárske práce 

 

Som rád, že ako predseda správnej rady Nadácie PF sa môžem podieľať na organizovaní a 

zabezpečení akcií, ktoré aspoň v malej miere pomôžu v našom regióne k rozvoju a uchovaniu 

a priblíženiu histórie.  

 

 

 

 

                                                                                                                              Mgr. Ľubomír Jančo 

                                                                                                                                       predseda správnej rady 

 

 

 

 

 



 
 

 

Informácie o nadácii „Pantheon Foundation“: 

 

Nadácia „Pantheon Foundation“ 

Adresa:  Pitelová 160, 966 11 Trnavá Hora, Slovenská republika 

   Do 10.2.2020: Šoltésovej 22, 965 01 Žiar nad Hronom 

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 kultúrnychs 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. Prehľad činností vykonávaných v roku 2020 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu nadácie 

Nadácia aj v roku 2020 pokračuje v podpore projektov, ktorým pomáha od svojho vzniku. Ide 

najmä o finančnú podporu združení na záchranu hradu Revište. Naďalej sa venuje finančnej  podpore 

mladých talentov, či už v športových aktivitách alebo na poli IT.  

Verejnoprospešný účel – podpora vzdelávania: 

- Finančné príspevky: ZŠ Kremnica – poskytnutie fin.príspevku na úhradu nákupu didaktických 

pomôcok;  

- Darovanie ostatného majetku:  Základné a stredné školy po celom Slovensku – darovanie 

notebookov deťom zo sociálne slabšej rodiny na dištančnú výučbu 

Verejnoprospešný účel – zachovanie kultúrnych hodnôt: 

- Finančné príspevky: Združenie na záchranu hradu Revište – finančné prostriedky na náklady 

súvisiace s murárskymi prácami; Obnova slovenskej zeme o.z. – finančné prostriedky na náklady 

súvisiace s úpravami zrúcaniny gotického kostola sv.Heleny v Stránskom 

Hlavný cieľ pre rok 2021: 

pokračovať v doterajších aktivitách v zmysle stanov. V prvom rade zabezpečiť finančné prostriedky 

pre nadáciu, najmä poukázaním 2% dane, čo budeme zabezpečovať väčšou podporou marketingu na 

sociálnych sieťach . Tieto potom, podľa žiadostí a potreby, prerozdeliť na jednotlivé aktivity: 

- vzdelávanie – pomoc školám a vzdelávacím inštitúciám finančnými prostriedkami 

a materiálne, 

- šport – podpora mladých talentov a neolympijských športov , 

- kultúra a história – najmä pomoc pri záchrane kultúrnych a historických pamiatok a pomáhať 

zvyšovať kultúrne a historické povedomie ľudí, 

- aktivity podporujúce rozvíjanie talentu na poli vedy, výskumu a IT. 

 



 
 

 

Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v roku 2020: 

V roku 2020 sa neuskutočnili žiadne zmeny v Nadačnej listine. 

Odmena za výkon funkcie správcu Nadácie a iného orgánu, ktorý bol nadačnou listinou ustanovený:  

Správca Nadácie „Pantheon Foundation“ nepoberal v roku 2020 žiadnu odmenu za výkon funkcie. 

Ostatné orgány ustanovené nadačnou listinou (dozorná rada, správna rada) vykonávajú svoju činnosť 

bez nároku na odmenu. 

Fotodokumentácia podporených projektov:  

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

3. Prehľad príjmov a výdavkov za rok 2020: 

a) prehľad príjmov 

- príjmy od PO – 35.500 € - spoločnosť PANTHEON.tech s.r.o. (30.500 €); spoločnosť JTC s.r.o. (5.000 

€);   

- príspevky z podielu zaplatenej dane – 6.609,89 € 

b) prehľad výdavkov 

Výdavky (náklady) na správu nadácie: 

 Schválené Uhradené 

Bankové a správne poplatky 80 € 56,80 € 

Ostatné náklady 300 € 170,29 € 

 

Výdavky (náklady) spojené s činnosťou nadácie: 

 Schválené  Uhradené 

podpora rozvoja špecializačných aktivít detí a mládeže  15.000€ 18.105,59 € 

podpora regionálnych kultúrnych podujatí a spolkov, ako aj činností 

zameraných na prezentáciu kultúry a histórie alebo pomoc pri 

obnove kultúrnych a historických pamiatok 

20.000 € 23.974,42 € 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. Výkazy ročnej účtovnej  závierky 

a) Účtovná závierka k 31. decembru 2020 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

b) Poznámky k 31. decembru 2020 

 

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. 

 

Názov spoločnosti: Nadácia "Pantheon Foundation" 
Sídlo: Pitelová 160, 966 11 Trnavá Hora  
IČO/SID: 42304008 
 
Zakladateľ:  Pantheon Group s.r.o., Mlynské nivy 56, 82105 Bratislava 
 
založená dňa: 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 – správa: 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  

 
Bežné  účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 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 

2 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. 

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich 
vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej 
jednotky. 

Žiadne zmeny nenastali . 

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na 

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) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období: 

Náklady budúcich období – 6,6 € - časové rozlíšenie nákladov za doménu npf.sk 

(2)  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 

-332,95    -332,95 

Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie 

 4.039,93   4.039,93 

Spolu 6.667,05 4.039,93   10.706,98 

 

(3)  Informácia o rozdelení účtovného zisku vykázaného v minulých účtovných obdobiach. 

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 

Účtovný zisk 8.184,57 

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 8.184,57 

Iné   

Účtovná strata  

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  

Iné   

 

  



 
 

 

(4)  Opis a výška cudzích zdrojov, a to 

c) prehľad  o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, 

d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy  

Tabuľka k ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch 

Druh záväzkov 

Stav na konci 

bežného účtovného obdobia 
bezprostredne predchádzajúceho 

účtovného obdobia 

Záväzky po lehote splatnosti   

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou 
splatnosti do jedného  roka 

30,40 0 

Krátkodobé záväzky spolu 30,40 0 

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 30,40 0 

 

(5) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na 

Položky výnosov 
budúcich období z 

dôvodu 

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho 

účtovného obdobia 
Prírastky Úbytky 

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia 

bezodplatne 
nadobudnutého 
dlhodobého majetku 

    

dlhodobého majetku 
obstaraného z dotácie 

    

dlhodobého majetku  
obstaraného z finančného 
daru  

    

dotácie zo štátneho 
rozpočtu alebo  z 
prostriedkov Európskej 
únie 

    

dotácie z rozpočtu obce 
alebo z rozpočtu vyššieho 
územného celku 

    

grantu     

podielu zaplatenej dane 4535,92 6.609,89 11.145,81 0 



 
 

 

dlhodobého  majetku  
obstaraného z podielu 
zaplatenej dane 

    

 

ČL. IV  INFORMÁCIE, KTORÉ DOPĹŇAJÚ A VYSVETĽUJÚ ÚDAJE VO VÝKAZE ZISKOV A STRÁT 

 (1) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných 
poplatkov a iných ostatných výnosov.  

- prijaté peňažné prostriedky na uskutočnenie aktivít nadácie od FO a PO – 35.500€ 

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných 
nákladov a iných ostatných nákladov.  

- poskytnuté fin.príspevky – 29.800 € - Združenie na záchranu hradu Revište, Martin a Jakub Stanovský, 
občianske združenie „Cech Terra de Selinan“, Obnova Slovenskej Zeme, o.z., Spoločnosť Prometheus – 
združenie svetských humanistov, Základná škola Kremnica 

- materiál a služby na rôzne činnosti nadácie – 3.494,11€ 

- poskytnuté dary – 9.252,04 € 

- ostatné náklady – 60,30 € 

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie. 

Účel použitia podielu zaplatenej dane 
Použitá suma z bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 

Použitá suma bežného 
účtovného obdobia 

Darovanie PC pre deti na dištančné štúdium 4.535,92 € 6.609,89 € 

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 0 € 

 

 

 


