
Výročná správa o činnosti 

Nadácie ATÉNION 2000 za rok 2021 
 

Nadácia ATÉNION 2000 (ďalej len „nadácia“) vznikla 24. 11. 1997 a bola zaregistrovaná 

Rozhodnutím MV SR pod registračným číslom 203/Na-96/464. IČO nadácie je 31906737. Jej 

verejnoprospešný účel je zameraný na podnecovanie vedeckej a inej tvorivej aktivity členov 

akademickej obce Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej 

Bystrici (ďalej len „FPVaMV UMB“) a napomáhanie k zlepšovaniu priestorového, 

materiálneho, informačného a technického vybavenia vzdelávacieho a výchovného procesu na 

fakulte.   

a) V súlade so štatútom nadácie a hlavným účelom, na ktorý bola nadácia zriadená, podpora    

vedecko-pedagogickej činnosti akademickej obce FPVaMV UMB Banská Bystrica, 

vyvíjala aj v roku 2021 svoje aktivity v súlade so schváleným finančným plánom na rok 

2021 a príjmami nadácie. 

 

b) Ročná účtovná závierka – nadácia skončila hospodársky rok 2021 so ziskom 338,- €. 

Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2021, Súvaha k 31. 12. 2021, Poznámky k 31. 12. 2021 sú 

prílohami tejto výročnej správy. 

 

c) Nadácia za hodnotené obdobie  zaznamenala celkové príjmy vo výške 525,- €. 

 

Zloženie príjmov: 

- poukázané 2% zo zaplatených daní                                  525,- € 

Príjmy celkom                                                                  525,- € 

 

d) Nadácia v roku 2021 dostala finančné dary formou 2% zo zaplatených daní FO a PO      

prostredníctvom Finančnej správy SR. 

 

 

e) Nadácia v roku 2021 z dôvodu pandemickej situácie neposkytla finančné prostriedky na 

podporu aktivít. 

 

 

f) Výdavky (náklady) nadácie v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov boli 

nasledovné: 

 

ostatné služby ........................................................................................................... 100,- € 

iné ostatné  náklady .....................................................................................................87,- € 

Výdavky celkom                                                                                                        187,- € 

 

g) Odmena za výkon správcu nadácie bola schválená pre PhDr. Klaudiu Frankovú vo výške 

150 €, ale nebola vyplatená z dôvodu vzdania sa funkcie správcu nadácie k 30. 9. 2021. 

 

h) Pri Nadácii ATÉNION 2000 neboli zriadené a nepôsobia žiadne fondy.  

 

Na záver je možné konštatovať, že v uplynulom roku 2021, bola nadácia prínosom pre rozvoj 

FPVaMV UMB. Niektoré aktivity nadácie nebolo možné zrealizovať v súlade s výdavkami 



plánovanými v rozpočte, nakoľko aj činnosť nadácie bola ovplyvnené pandemickou situáciou 

v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Tento výrazný pokles podpory aktivít bol 

spôsobený obmedzením a následne zakázaním niektorých činností nariadeniami štátnych 

autorít v zmysle opatrení proti šíreniu pandémie ochorenia COVID-19. 

  

Správna rada Nadácie ATÉNION 2000 svojím uznesením zo zasadnutia dňa 17. 5. 2022 

schválila Výročnú správu o činnosti Nadácie ATÉNION 2000 za rok 2021, výsledok 

hospodárenia za rok 2021. Rozpočet na rok 2021 bol schválený uznesením zo zasadnutia dňa 

14. 12. 2020. 

 

 

Banská Bystrica, 11. 5. 2022 

 

 

 

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

      Mgr. Lívia Kubičinová                                     doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD. EMBA 

             správca nadácie                                                       predseda správnej rady nadácie  

 

 

 

 

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

                                                Mgr. Dávid Kollár, PhD. 

                                                           revízor nadácie 

 

 

 
 


