VÝROČNÁ SPRÁVA

Nadácia Rozum a Cit
za rok 2020

Motto:

„Rozum nás privedie k úspechu, cit k človeku“
Patrónkou Nadácie Rozum a Cit je už viac ako dve desaťročia skvelá herečka,
veľkorysá a priateľská - Zuzana Kronerová.

Nemôţeme zatvárať oči pred tým, aký ţivot ţijú
opustené deti, nechcené deti.
Je ťaţké zmeniť svet zo dňa na deň, ale mali by
sme sa o to aspoň malým skutkom pokúsiť.
Pokiaľ
pre
spoločnosť
nebude
tým
najdôleţitejším hľadiskom právo dieťaťa na
ţivot v rodine a všestranná podpora náhradnej
osobnej starostlivosti, je naša i vaša pomoc
naozaj potrebná.
Náhradné rodiny pomáhajú deťom, ktoré osud
postavil ďaleko mimo štartovaciu čiaru. Nie
kaţdý sa môţe ujať opusteného dieťaťa.
Preto ma teší, ţe i tento rok sme mohli podporiť
tých, ktorí sa rozhodli zmeniť ţivot opustených
detí.
Pomôcť všetkým náhradným rodinám, ktoré
prijali opustené dieťa a láskavým slovom
a pohladením vrátia deťom potrebnú lásku
a pocit domova.
Verte, ţe našu podporu potrebujú a ţe si ju
skutočne zaslúţia.

Milí priatelia,
predkladáme Vám stručné informácie o činnosti Nadácie Rozum a Cit za rok 2020.
Rok 2020 bol pre všetkých a nielen pre nadáciu iný ako ostatné, pretoţe bol poznačený
koronakrízou. Čelili sme neľahkým prekáţkam, avšak napriek zloţitej situácii sme ani my a
ani naši partneri nestratili chuť podieľať sa na zaujímavých projektoch, stále sa zlepšovať a
posúvať vpred.
Opäť sme pomáhali opusteným deťom umiestneným v náhradných rodinách. Ku
kaţdému prípadu, kaţdej rodine ako i k jej členom sme pristupovali individuálne.
Na našu nadáciu sa mesačne obráti s prosbou o finančnú ale aj materiálnu pomoc
priemerne desať náhradných rodín, pričom potrebujú pomôcť s nákupom školských potrieb,
oblečenia pre deti, zariadenia detských izieb, rekonštrukcií domov či zariadení do domácností
i príspevkom na voľnočasové aktivity detí.
Naša práca má charakter terénnej sociálnej práce. Po doručení ţiadosti rodiny o
finančný príspevok sa skontaktujeme s rodinou a navštívime ju v jej prirodzenom prostredí.
Tu spoznávame históriu rodiny, ich radosti i starosti a vieme oveľa lepšie posúdiť či je rodina
skutočne odkázaná na našu podporu. Snaţíme sa vypočuť si ich, pochopiť ich ţivot, ktorý je
v podstate beţným a podobným ako ten náš, ale predsa výnimočným. Náhradní rodičia sú
výnimoční tým, ţe poskytli opustenému dieťaťu domov.
Tento rok sme však museli terénnu sociálnu prácu kvôli korone obmedziť na
minimum. S rodinami sme však zostali v kontakte prostredníctvom mailov, telefonickej či
online komunikácie. V rámci moţností sme aktívne spolupracovali s 20 rodinami v Ţilinskom
kraji. Tie mali v pestúnskej alebo
náhradnej osobnej starostlivosti 43 detí
vo veku od 3 do 20 rokov. Okrem tepla
domova im dávajú lásku, ktorú by v
detskom domove určite nedostali.
V roku 2020 sa deti začali
vzdelávať aj dištančnou formou a čoraz
častejšie sa na nás obracali rodiny s
prosbou o pomoc - zabezpečenie
techniky na dištančné vzdelávanie.
Tieto rodiny majú v starostlivosti viac
ako jedno školopovinné dieťa a počítač
či notebook majú len jeden a aj ten
technicky
nepostačuje.
Finančná
situácia neumoţňuje rodinám zakúpiť
ďalšiu techniku a tak sa pri jednom
notebooku deti striedali, prípadne jedno
dieťa vyuţívalo notebook a druhé sa

vzdelávalo inou formou. Pomohli zamestnanci
našich partnerov a darovali pouţívané avšak
funkčné notebooky, ktoré sme darovali piatim
rodinám.
Aj tento rok, po tretí raz, sme deti z
pestúnskych rodín a v náhradnej osobnej
starostlivosti zapojili do úţasnej vianočnej
aktivity Strom splnených prianí. Pod
vianočným stromčekom si deti z 20 rodín v
Ţilinskom kraji našli o jeden darček naviac.
Nepodarilo by sa to bez pomoci Poradca
podnikateľa a jeho zamestnancov, Arton,
SOHO1 Café Pauzička a Stopkrimi.

Finančná podpora rodín
Nadácia Rozum a Cit je nezisková organizácia, ktorá pôsobí na Slovensku od roku
1997. Hlavným poslaním je finančná podpora rodín, ktoré majú v pestúnskej alebo náhradnej
osobnej starostlivosti deti a snaţia sa im vytvoriť skutočný domov. Naša pomoc smeruje ku
konkrétnej rodine a ku konkrétnemu dieťaťu. Za viac ako 20 rokov svojej existencie spoznala
Nadácia Rozum a Cit viac ako 1200 náhradných rodín. Tie podporila sumou viac ako
sedemstotisíc eur a v náhradných rodinách našlo domov takmer 1400 opustených detí. V roku
2005 získala nadácia ocenenie Sociálny čin roka.
Finančná podpora funguje nasledovne: na základe ţiadosti rodiny o finančnú podporu
dohodneme osobnú návštevu v rodine za účelom osobného preverenia sociálnej i materiálnej
situácie. Po konzultácii s rodinou a zváţení ich situácie následne náhradnú rodinu podporíme
dohodnutou sumou na základe darovacej zmluvy, ktorá určuje, na aký konkrétny účel
náhradná rodina dar pouţije.

Rodiny

Výška daru

Spôsob (účel) použitia finančných prostriedkov

Finančná podpora
305
náhradných
rodín

241 765,72 €

Príspevok na rekonštrukcie (domy, byty, výmena
okien, soc. zariadení, prístavby izieb, práce okolo
domu a pod.)

Finančná podpora
187
náhradných
rodín

110 484,39 €

Príspevok na nákup vybavenia do izieb pre deti
v náhradnej starostlivosti (nábytok, stoličky, stôl,
postele a pod.)

Finančná podpora
155
náhradných
rodín

82 487,27 €

Príspevok na dieťa pri prechode z detského domova
do náhradnej starostlivosti (ošatenie, sociálna
výpomoc a pod.)

Finančná podpora
99
náhradných
rodín

56 041,36 €

Príspevok na nákup vybavenia do domácnosti
(práčka, chladnička, vysávač a pod.)

Finančná podpora
68
náhradných
rodín

116 893,38 €

Príspevok na liečenie a pomôcky pre zdravotne
postihnuté deti v náhradnej starostlivosti a telesne
postihnutých

Finančná podpora
117
náhradných
rodín

44 625,11 €

Príspevok na nákup školských potrieb, PC, pomôcok
pre deti, úhrada krúţkov a príspevok na školné na VŠ

0,00

Sponzorská podpora – nákup drogérie, Mikuláš,
Strom splnených prianí

Nefinančná
podpora
23 €
náhradných rodín

Nefinančná
podpora
2 €
náhradných rodín

0,00

Príspevok - sociálna výpomoc – drevo na kúrenie na
zimu

Nefinančná
podpora
5 €
náhradných rodín

0,00

Príspevok – 6ks počítačov na dištančné vzdelávanie
detí v PS

Poslanie Nadácie Rozum a Cit
Kaţdé dieťa má preţiť svoje detstvo v bezpečí, obklopené láskou a porozumením. K
tomu potrebuje predovšetkým rodinu – mamu a otca. Nie všetky deti majú takéto šťastie. Sú
tu však náhradné rodiny, ktoré nechceným deťom dokáţu otvoriť svoju náruč a prijímajú ich
za vlastné.
Kaţdý mesiac, keď deti vyrastajú bez domova, je navţdy premárneným časom, ktorý
ich vzďaľuje od normálneho ţivota, na ktorý majú právo. Deti v náhradných rodinách
zostávajú členmi rodiny aj v dospelosti. Uţ z rodín neodchádzajú, pretoţe puto, ktoré vznikne,
je naozaj puto rodinné.
Hlavným poslaním Nadácie Rozum a Cit je preto pomáhať opusteným deťom a
umoţniť im preţiť normálne detstvo uprostred rodiny. Vychádzame pritom z presvedčenia, ţe
detský domov nie je a ani nemôţe byť pre ţiadne dieťa ozajstným domovom.

Podporujeme:
 pestúnov, ktorí chcú prijať ďalšie dieťa z detského domova a potrebujú im vytvoriť
vhodné podmienky,
 rodiny s väčším počtom detí v pestúnskej starostlivosti,
 rodiny, ktoré sa starajú o opustené zdravotne ťaţko postihnuté dieťa, deti v náhradnej
rodinnej starostlivosti
 pestúnky, ktoré sa starajú samé o opustené deti,
 pestúnov v nepriaznivej sociálnej situácii.

Zameriavame sa na finančnú a materiálnu podporu:
 vybavenia domácností – práčka, chladnička a pod.,
 finančne prispievame na menšie rekonštrukcie, prestavby domov, bytov
za účelom vytvorenia priestoru pre deti,
 kúpu bytového zariadenia pre deti – skrine, postele, písacie stolíky, stoličky a pod.,
 kaţdému dieťaťu, ktoré prechádza z detského domova do rodiny nadácia poskytuje
príspevok na základné potreby – oblečenie, potreby do školy a pod.,
 prispievame na operácie a liečenie pre zdravotne postihnuté deti v pestúnskej
starostlivosti,
 prezentujeme a podporujeme myšlienku náhradnej osobnej a rodinnej starostlivosti.

Pomáhame tam, kde našu pomoc potrebujú ...
Nadácia pomáha náhradným rodinám, ktoré si berú do náhradnej rodinnej výchovy
deti z detských domovov alebo ústavov sociálnej starostlivosti. Väčšina aktivít preto smeruje
na zbieranie finančných prostriedkov, ktoré dávame náhradným rodinám ako finančnú
podporu. Všetky poţiadavky o finančnú výpomoc preverujeme priamo v konkrétnej rodine. Je
pre nás dôleţité, aby sme realizovali konkrétnu pomoc konkrétnym ľuďom. Preto
podporujeme aj zdravotne ťaţko postihnutých občanov, ktorí nemajú dostatok finančných
prostriedkov na skvalitnenie svojho osobného ţivota.

V uplynulom roku 2013 odpovedala naša

Finančný súhrn za rok 2020
Základné imanie
Príjmy nadácie

6.639,14 eur

Príjmy od fyzických osôb
Príjmy od iných organizácií
Príjmy z asignácie 2%
Trţby z predaja reklamy na web stránke
SPOLU
Výdavky nadácie
Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie
Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie
alebo účelu nadačného fondu
Prevádzka nadácie: poštovné, telefón, nájom

1.190,70 eur
13.360,00 eur
4.269,39 eur
400,00 eur
19.220,09 eur
0
0
706,74 eur

Prevádzka nadácie: kancelárske potreby,
72,29 eur
materiál
Ostatné sluţby
105,45 eur
Odmena za výkon funkcie správcu
0
Náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu0
cestovné výdavky
Mzdové náklady
0
Mandátne zmluvy
14.000,00 eur
Iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie
Dary – finančná podpora
4.800,00 eur
Akcie pre náhradné rodiny
0
Audit, ekonomické sluţby, ostatné sluţby
424,78 eur
Ostatné dane a poplatky
3,50 eur
SPOLU
20.112,76 eur
Zdroj : Účtovníctvo Nadácie Rozum a Cit

V roku 2020 prijala Nadácia 2%-tá vo výške

4.269,39 eur

V roku 2020 boli odovzdané dary vo výške

4.800,00 eur

Správna rada pre rok 2020 určila výšku výdavkov nevyhnutných na zabezpečenie činnosti
v miere max. 25% z celkových výdavkov nadácie.
Na zabezpečenie správy nadácie a jej sluţieb v skutočnosti pouţila nadácia finančné
prostriedky v pomere 43,18% z celkových výdavkov nadácie.

Zmeny v nadačnej listine a v zložení orgánov počas roka 2020
 počas roku 2020 nenastali ţiadne zmeny v nadačnej listine, ani v zloţení nadačných
orgánov
Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iných orgánov počas roka 2020
 výkon funkcie správcu a iných orgánov je bez odmeny
Prehľad o činnosti nadačných fondov podľa § 13.cit. zákona
 nadácia nemá a nikdy nemala zaloţené ţiadne nadačné fondy

Prehľad o fyzických a právnických osobách,
ktorým nadácia poskytla dar v roku 2020
Meno

Mesto

Rodina Beňová
Rodina Jenisová
Rodina Tureková
Rodina
Voštenáková

Trhovište
Zlaté
Moravce
Beckov
Rudina

SPOLU

Suma

Účel daru

250,00 eur

Príspevok na opravu oplotenia dvora

300,00 eur

Príspevok na sedaciu súpravu

Príspevok na práčku Romo Combi
Príspevok na liečenie a lieky pre dieťa ZŤP
4.000,00 eur v pestúnskej starostlivosti
250,00 eur

4.800,00 eur

Prehľad o fyzických a právnických osobách,
ktorým nadácia poskytla nefinančné dary v roku 2020
Meno

Mesto

Suma

Účel daru

Rodina Furdeková Ruţomberok 0,00 €
Rodina
Gašperáková
Horelica
0,00 €
Ţilina
Rodina Hulinová Bánova
0,00 €

Notebook na dištančné vzdelávanie

Rodina Jašíková

0,00 €

Notebook na dištančné vzdelávanie

0,00 €

Drevo na kúrenie na zimu

0,00 €

2x notebook na dištančné vzdelávanie

Rodina Mikulová

Bytča

Čadca
Banská
Rodina Nehybová Bystrica

Drevo na kúrenie na zimu
Notebook na dištančné vzdelávanie

Prehľad darcov
























Poradca podnikateľa spol. s.r.o.
SEPI spol. s.r.o., Ţilina
STOPKRIMI s.r.o., Ţilina
Arton s.r.o.
Albatros Media a. s.
ALBI s.r.o.
ALPINE PRO Slovensko
be Lenka
CANON Slovakia
Fusakle
HERBA DRUG s.r.o.
Nestlé Slovensko, s.r.o.
ORBACH s.r.o.
ToMarco
Zelený kocúr
101 drogerie
Budjačová Martina
Ing. Galdun Jozef
Javurek Marek
Poláček Michal
Nunvar Jaroslav
Škorvánek Juraj
Ing. Bolsc Mária

Pomáhajú nám nielen podnikatelia, ale najmä súkromné osoby, ktorým nie je ľahostajný osud
opustených detí.

Všetkým darcom, ktorí sa rozhodli v roku 2020 prispieť na činnosť nadácie ďakujeme z
celého srdca, bez Vás by sme to nedokázali.

Patrónka nadácie:
Zuzana Kronerová
Zakladateľ:
Mgr. Jaroslava Máliková
Mgr. Juraj Málik
Správna rada nadácie:
Mgr. Jaroslava Máliková
Mgr. Juraj Málik
Peter Januš
Revízor nadácie:
Ing. Renáta Mikulíková
Správca nadácie:
Janka Peluchová
Koordinátor podpory rodín :
Nadeţda Janušová

Sídlo:
Nadácia Rozum a Cit
M. Rázusa 23
010 01 Ţilina
Mobil: 0905 325 621

e-mail: nadacia@rozumacit.sk
web: www.rozumacit.sk
č. účtu: SK89 1100 0000 0026 6615 0020
IČO: 36135658

_________________________________________________
SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
__________________________________________________

Nadácia Rozum a cit
za rok 2020

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA


Dátu

vypra ova ia:



Účel :

Správa vypra ova á v súlade s § 9 záko a č.
431/2002 Z. z. o účtov í tve v aktuál o
z e í
„záko o účtov í tve“ . V súlade so z luvou.



O jed ávateľ:

Nadá ia Rozu a it
M. Rázusa
010 01 Žili a
Slove ská republika



Audítor:

V4 Audit, s.r.o.
Mly ské Nivy 9
821 09 Bratislava - estská časť Ruži ov
Slove ská repu lika



Počet vyhotove í:

1 x odovzda é + x ulože á v ar híve

31.5.2021

SPRÁVA NE)ÁVISLÉHO AUDÍTORA
pre správ u radu Nadá ia Rozu a cit
Správa z auditu účtov ej závierk
Názor
Uskutoč ili s e audit účtov ej závierk Nadá ia Rozu a cit ďalej aj „ nadá ia“ , ktorá o sahuje súvahu
k . de e ru
, výkaz ziskov a strát za rok ko čia i sa k uvede é u dátu u, a poz á k , ktoré
o sahujú súhr výz a ý h účtov ý h zásad a účtov ý h et d.
Podľa ášho ázoru, prilože á účtov á závierka posk tuje pravdivý a ver ý o raz fi a č ej situá ie
Nadá ia Rozum a cit k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodáre ia za rok ko čia i sa k uvede é u
dátu u podľa záko a č.
/
). z. o účtov í tve v z e í eskorší h predpisov ďalej le „záko o
účtov í tve“ .
Základ pre náš názor
Audit sme vykonali podľa medzi árod ých audítorských šta dardov (International Standards on Auditing,
ISA). Naša zodpoved osť podľa tý hto šta dardov je uvede á v odseku )odpoved osť audítora za audit
účtov ej závierk . Od adá ie sme ezávislí podľa usta ove í záko a č.
/
o štatutár o audite
a o z e e a dopl e í záko a č.
/
). z. o účtov í tve v z e í eskorší h predpisov ďalej le „záko
o štatutár o audite“ týkajú i h sa etik , vráta e Eti kého k de u audítora, releva t ý h pre áš audit
účtov ej závierky a splnili sme aj ostat é požiadavk tý hto usta ove í týkajú ich sa etiky. Sme presvedče í,
že audítorské d kaz , ktoré s e získali, posk tujú dostatoč ý a vhod ý základ pre áš epod ie e ý ázor.
Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Vedenie nadá ie je zodpoved é za zostave ie a o jektív u preze tá iu tejto účtov ej závierk v súlade
so záko o o účtov í tve č.
/
). z. v z e í jeho dodatkov. Táto zodpoved osť zahŕňa ávrh,
i ple e tá iu a za hováva ie i ter ý h ko trol releva t ý h pre prípravu a o jektív u preze tá iu účtov ej
závierk , ktorá eo sahuje výz a é espráv osti v d sledku podvodu ale o h , ďalej vý er
a uplatňova ie vhod ý h účtov ý h zásad a účtov ý h et d, ako aj uskutoč e ie účtov ý h odhadov
primera ý h za da ý h okol ostí.
Pri zostavova í účtov ej závierk je vedenie nadá ie zodpovedné za zhod ote ie s hop osti orga izá ie
epretržite pokračovať vo svojej či osti, za opísa ie skutoč ostí týkajú i h sa epretržitého pokračova ia
v či osti, ak je to potre é, a za použitie predpokladu epretržitého pokračova ia v či osti v účtov í tve,
i aže
al v ú sle nadá iu zlikvidovať ale o uko čiť jej či osť, ale o
e al i ú realisti kú ož osť
ež tak uro iť.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Našou zodpoved osťou je získať pri era é uiste ie, či účtov á závierka ako elok eo sahuje výz a é
espráv osti, či už v d sledku podvodu ale o h , a v dať správu audítora, vráta e ázoru. Pri era é
uiste ie je uiste ie v sokého stupňa, ale ie je zárukou toho, že audit v ko a ý podľa edzi árod ý h
audítorský h šta dardov vžd odhalí výz a é espráv osti, ak také e istujú. Nespráv osti
žu vz ik úť v
d sledku podvodu alebo chyby a za výz a é sa považujú vted , ak
sa dalo od vod e e očakávať, že
jednotlivo alebo v súhr e
ohli ovpl v iť eko o i ké rozhod utia používateľov, uskutoč e é a základe
tejto účtov ej závierk .
V rá i auditu uskutoč e ého podľa edzi árod ý h audítorský h šta dardov, počas elého auditu
uplatňuje e od or ý úsudok a za hováva e profesio ál skepti iz us. Okre toho:








Identifikujeme a posudzujeme riziká výz a ej espráv osti účtov ej závierk , či už v d sledku
podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňuje e audítorské postup reagujú e a tieto riziká a
získava e audítorské d kaz , ktoré sú dostatoč é a vhod é a posk t utie základu pre áš ázor.
Riziko eodhale ia výz a ej espráv osti v d sledku podvodu je v ššie ako toto riziko v d sledku
h , pretože podvod
že zahŕňať taj ú dohodu, falšova ie, ú sel é v e ha ie, epravdivé
v hláse ie ale o o íde ie i ter ej ko trol .
Oboznamujeme sa s i ter ý i ko trola i releva t ý i pre audit, a
sme mohli avrh úť
audítorské postup vhod é za da ý h okol ostí, ale ie za účelo v jadre ia ázoru a efektív osť
i ter ý h ko trol .
Hod otí e vhod osť použitý h účtov ý h zásad a účtov ý h et d a pri era osť účtov ý h
odhadov a uvedenie s i i súvisia i h i for á ií, uskutoč e é štatutár
orgá o .
Ro í e záver o to , či štatutár orgá vhodne v účtov í tve používa predpoklad epretržitého
pokračova ia v či osti a a základe získa ý h audítorský h d kazov záver o to , či e istuje
výz a á eistota v súvislosti s udalosťa i ale o okol osťa i, ktoré
ohli výz a e spo h iť
s hop osť Nadá ia Rozu a it epretržite pokračovať v či osti. Ak dospejeme k záveru, že
výz a á eistota e istuje, sme povinní upozor iť v ašej správe audítora a súvisia e i for á ie
uvede é v účtov ej závierke ale o, ak sú tieto i for á ie edostatoč é, odifikovať áš ázor. Naše
záver v hádzajú z audítorský h d kazov získa ý h do dátu u vydania ašej správ audítora.
Hod otí e elkovú preze tá iu, štruktúru a o sah účtov ej závierk vráta e i for á ií v nej
uvede ý h, ako aj to, či účtov á závierka za h táva uskutoč e é tra sak ie a udalosti sp so o ,
ktorý vedie k i h ver é u zo raze iu.

S oso a i povere ý i spravova í
adá ie komunikuje e okre i ého o plá ova o rozsahu
i harmonograme auditu o výz a ý h ziste ia h auditu, vráta e všetký h výz a ý h edostatkov i ter ej
ko trol , ktoré počas ášho auditu zistí e.
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