Z programu Nadácie za rok 2011
Nadácia plánuje podľa očakávanej výšky príjmov podporiť v roku 2011 odborné a
spoločensko-vedné aktivity, mobility poslucháčov a pedagógov, vydavateľské
aktivity poslucháčov a pedagógov FPVaMV celkovou sumou 4 500 €.
V rozpočte určila pri daných príjmoch nasledovné výdavky pre rok 2011:
Podpora aktivít poslucháčov a pedagógov ................................4 500,00 €
V tom:
► Študentské akcie .....................................................................1 500,00 €
► Knižný a učebnicový fond ....................................................1 500,00 €
► Konferencie (poplatky, organizačné náklady a pod.) .......1 000,00 €
► Aktívna odborná účasť a cestovné náklady v zahraničí ......500,00 €

Z výročnej správy Nadácie ATÉNION 2000 za rok 2010
V roku 2010 bol prijatý finančne významný dar od PO, ktorý bol určený na
zvyšovanie ďalších vedeckých aktivít medzinárodného významu – medzinárodných
konferencií a na celkový rozvoj technického vybavenia FPVaMV. Aktivity nadácie
boli realizované v súlade s výdavkami plánovanými v rozpočte podľa predložených
požiadaviek, ktoré boli a sú zverejňované na internetovej stránke. Záujem nadácie
bol aj v roku 2011 orientovaný na podporu aktivít študentskej činnosti a publikačnej
činnosti, a tieto výsledky mali priaznivý vplyv aj na hodnotenie kvality činnosti
FPVaMV.
Nadácia poskytla finančné prostriedky pre nasledovné subjekty:
- Finančná podpora študentskej mobility v SR pre poslucháčky M. Hovanovú a A.
Hrebeňárová ................................................................................................................. 78,00 €
- Vydanie odbornej literatúry „Teória a prax verejnej politiky“ ....................... 212,15 €
- Nákup technického zariadenia pre simultánne tlmočenie .......................... 10 996,48 €
- Príspevok na organizačné zabezpečenie Dňa dekana 27.4.2011 ....................... 300,00 €
- Náklady na spoločenské podujatie k 15. výročiu vzniku fakulty .................. 1 509,68 €
Celkové výdavky na podporu aktivít boli vo výške ........................................ 13 096,31 €

Z výročnej správy Nadácie ATÉNION 2000 za rok 2009
V roku 2009 nadácia zaznamenala stagnáciu v oblasti príjmom. Aktivity nadácie však
boli realizované v súlade s výdavkami plánovanými v rozpočte podľa predložených
požiadaviek. Hlavná pozornosť bola venovaná aktivitám v oblasti študentskej
činnosti a publikačnej činnosti, čo má následne priaznivý vplyv pri hodnotení kvality
činnosti FPVaMV.
Nadácia poskytla finančné prostriedky pre nasledovné subjekty:

Finančná podpora študentskej mobility v ČR, ktorej sa zúčastnil študent Ivan Kováč
........................................................................................................................................ 141,76 €
Príspevok na úhradu konferenčného poplatku na 57. Zasadnutie Európskej
študentskej únie, ktoré sa konalo v dňoch 22.-29.11.2009 v Poľsku v Krakove a
zúčastnila sa ho predsedníčka ŠR Andrea Ferjenčíková ...................................... 175,00 €
Finančné ocenenie študentských prác vyhodnotených v rámci ŠVOČ
I. miesto Lucia Vanková
II. miesto Marián Sekerák
III. miesto Martin Cimerman

300,00 €
200,00 €
100,00 €

Finančná podpora na organizačné zabezpečenie a občerstvenie na seminár, ktorý sa
konal k 10. výročiu „Nežnej revolúcie“ .................................................................. 204,24 €
Príspevok na úhradu nákladov súvisiacich s prenájmom priestorov študentskej
Beánie študentov I. ročníka ..................................................................................... 1 65,97 €
Úhrada nákladov na vydanie odbornej študijnej literatúry „Politológia“ ..... 1 320,00 €
Celkové výdavky na podporu aktivít poslucháčov a pedagógov FPVaMV za rok 2009
boli vo výške 3 402,40 €.

Z výročnej správy Nadácie ATÉNION 2000 za rok 2008
V roku 2008, z prijatých žiadostí o podporu, Nadácia finančne prispela:
-

-

-

vydanie dvoch monografií od autora doc. PhDr. Petre Terema, PhD. „Jadrové
zbrane, ich význam a vplyv na svetovú politiku“ – náklady na vydanie
36 900,00 Sk
finančná podpora vo výške 25 000,00 Sk na monografiu doc. PhDr. Martina
Klusa, PhD. „Aktéri verejnej politiky – Štrukturalizácia“,
nákup technického vybavenia (2 nottebooky, 2 dataprojektory a 1 tlačiareň
vrátane príslušenstva – 134 008,- Sk,
úhrada nákladov súvisiacich s organizačným zabezpečením seminára v rámci
Národného konventu SR v Prešove pod názvom „Horizontálne priority
Národného strategického a referenčného rámca na roky 2007-2013 ako spôsob
rozvoja vedomostnej spoločnosti na Slovensku“ v čiastke 10 991,50 Sk,
príspevok na úhradu prenájmu priestorov pre Beánie študentov I. ročníka
FPVaMV v čiastke 5 000,00 Sk.

Celkové výdavky na podporu aktivít boli vo výške 77 891,50 Sk.

