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Národný Trust n.o. vznikol v októbri 2006 v právnej forme neziskovej organizácie poskytujúcej
verejnoprospešné služby s cieľom zabezpečiť dlhodobú ochranu mimoriadne cenných historických
objektov a prírodných lokalít Slovenska prostredníctvom ich manažmentu, vlastníctva alebo správy za
pomoci a účasti občanov, súkromných a verejných inštitúcií a aktivít.
Národný Trust n.o. svojim poslaním a aktivitami nadväzuje na poslanie a aktivity Národného
Trustu Slovenska n.o.

Poslanie
Poslaním Národného Trustu n. o. (ďalej len NT) je podpora udržateľnej ochrany, využitia historických
objektov a spoločenského uplatnenia kultúrneho dedičstva pre blaho občanov Slovenska
a zlepšovanie jeho obrazu v zahraničí.

Národný Trust n. o. poskytuje:
-

-

odborné a výskumné služby v oblasti ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva
poradenské a konzultačné služby vlastníkom, správcom a užívateľom historických objektov
a štruktúr, vrátane orgánov a inštitúcií štátu a samosprávy
služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti, ako iniciovanie, organizovanie,
tvorba a realizácia produktov cestovného ruchu a ich prezentačných materiálov,
sprievodcovské služby, vytváranie ekonomicko-spoločenských partnerstiev platforiem pre
spoluprácu
služby v oblasti organizovanie seminárov, školení, konferencií, výstav, rekvalifikačných
aktivít a publikačná činnosť
služby podporujúce tvorbu a ochranu životného prostredia formou dlhodobej ochrany
predmetov, objektov a územných celkov, krajinných a historických štruktúr

Štatutárnym zástupcom NT n.o. do septembra roku 2007 bol Ing. Peter Táborský a v tomto období
bola činnosť NT n.o zabezpečovaná nasledovnými pracovníkmi: Ing. Peter Táborský – riaditeľ organizácie
a finančný manažér, Mgr. Michaela Chalupová – interpretácia kultúrneho dedičstva a vzťahy s
verejnosťou, Mgr. Ivan Chalupa – medzinárodná spolupráca a investovanie v historickom prostredí, Jozef
Sabol – pomocné práce, Ing. Peter Táborský st. – pomocné stavebné práce, Mária Laufíková –
administratívne práce a pán Philip Brasfield – dobrovoľník z USA..
Účtovnícke práce pre organizáciu zabezpečovala firma EKOSOP.
Správnu radu neziskovej organizácie tvorili: Mgr. Michaela Chalupová – predsedníčka správnej rady
(Bratislava), Ing. Martin Kováč (Bratislava) a Ing. Martina Táborská (Bratislava).
Od septembra sa riaditeľkou organizácie a zároveň štatutárnym zástupcom organizácie stala Mgr.
Michaela Chalupová. Organizácia prešla väčšími organizačnými zmenami a po transformácii mala iba
jedného stáleho zamestnanca - riaditeľku organizácie. V septembri 2006 bola vytvorená nová správna
rada. Predsedom správnej rady sa stal Ing. Peter Táborský (Bratislava) a členmi správnej rady: Mgr. Ivan
Chalupa (Bratislava) a Ing. Martin Kováč (Bratislava).
Účtovnícke práce organizácie naďalej vykonávala firma EKOSOP.
Sídlo organizácie bolo premiestnené na adresu: Hlboká 9, 811 04 Bratislava.
Od septembra 2007 má organizácia hlavnú kanceláriu v Liptovskom Hrádku (Hotel Smrek, SNP 172,
033 01 Liptovský Hrádok).
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Prehľad činnosti NT n.o. v roku 2007
Január 2007
• práca na projekte „Manžmentový plán historického parku v Lednických Rovniach“, ktorý bol
podporený organizáciou Headly Trust z Veľkej Británie
• práca na návrhu o správe sekretariátu medzinárodnej organizácie International National Trust
Organisation (INTO) a účasť na medzinárodnej telekonferencii
Február 2007
• práca na návrhu o správe sekretariátu medzinárodnej organizácie International National Trust
Organisation (INTO) a účasť na medzinárodnej telekonferencii
• práca na projekte „Historické parky a záhrady Bratislavy“
• stretnutie pracovnej skupiny „Priatelia historických parkov a záhrad“
• práca na projekte „Kultúrna politika od Amsterdamu po Žilinu“ v spolupráci s Nadáciou - Centrum
súčasného umenia
• práca na projekte „Manažmentový plán historického parku v Lednických Rovniach“, ktorý bol
podporený organizáciou Headly Trust z Veľkej Británie
Marec 2007
• práca na návrhu o správe sekretariátu medzinárodnej organizácie International National Trust
Organisation (INTO) a účasť na medzinárodnej telekonferencii
• práca na projekte „Historické parky a záhrady Bratislavy“ – príprava medzinárodného semináru
• práca na projekte „Kultúrna politika od Amsterdamu po Žilinu“ v spolupráci s Nadáciou - Centrum
súčasného umenia
Apríl 2007
• práca na návrhu o správe sekretariátu medzinárodnej organizácie International National Trust
Organisation (INTO) a účasť na medzinárodnej telekonferencii
• usporiadanie exkurzie do parku v Lednických Rovniach pre Medzinárodný klub žien z Bratislavy
• práca na projekte „Historické parky a záhrady Bratislavy“ – príprava a zoorganizovanie
medzinárodného semináru „Manažment a interpretácia historických parkov a záhrad s dôrazom
na zapojenie verejnosti“ – 19.-20 apríla 2007, Bratislava, Zichyho palác
• práca na projekte „Kultúrna politika od Amsterdamu po Žilinu“ v spolupráci s Nadáciou - Centrum
súčasného umenia
• účasť na stretnutí koordinátorov národných sietí Nadácie Anny Lindhovej pre dialóg medzi
kultúrami v Berlíne v Nemecku
Máj 2007
• príprava a stretnutie pracovnej skupiny „Priatelia historických parkov a záhrad“
• príprava podujatia „Víkend historických parkov a záhrad Bratislavy“
Jún 2007
• zrealizovanie podujatia „Víkend historických parkov a záhrad Bratislavy“ – I. ročník podujatia,
ktorý bol pripravený a realizovaný s finančnou podporou Britskej ambasády v spolupráci
s Hlavným mestom SR – Bratislava a Mestskou časťou – Bratislava – Staré Mesto a mnohými
ďalšími významnými partnermi (9.a 10. júna 2007)
Júl 2007
• príprava transformácie organizácie
• práca na projekte „Kultúrna politika od Amsterdamu po Žilinu“ v spolupráci s Nadáciou - Centrum
súčasného umenia
• príprava internetovej stránky www.historickeparky.nt.sk
August 2007
• transformácia organizácie
• spustenie subdomény internetovej stránky www.nt.sk s problematikou historických parkov
a záhrad – www.historickeparky.nt.sk
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September 2007
• stretnutie pracovnej skupiny „Priatelia historických parkov a záhrad“ s vyhodnotením projektu
„Historické parky a záhrady Bratislavy“ a návrh podujatia na rok 2008
• dokončenie transformácie organizácie
• aktívna prezentácia organizácie počas podujatia „Trhovisko MVO“ v Liptovskom Mikuláši
a získanie finančnej podpory z Fondu Západoslovenskej Energetiky prostredníctvom Komunitnej
nadácie Liptova na prípravu propagačných materiálov organizácie – pohľadnica a kalendárik NT
n.o.
Október 2007
• účasť riaditeľky organizácie na študijnej ceste v USA, „Leadership in Heritage NGOs“, ktorú
organizovala organizácia Quebec-Labrador Foundation, USA
• príprava projektu „Miesto stretnutia – historický park v Lednických Rovniach“, ktorý bol v roku
2008 podporený Nadáciou Pontis z nadačného fondu T-mobilu
• získanie grantu z Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na realizáciu projektu „Živá voda –
revitalizácia studničky na Hlbokej ceste“
November 2007
• účasť na 12. medzinárodnej konferencii Národných Trustov v indickom meste Dilí a účasť na
slávnostnej inaugurácii medzinárodnej organizácie „International National Trust Organisation“ –
INTO – aktívna účasť na vzniku organizácie (členstvo v prípravno-zakladajúcom výbore danej
organizácie)
• usporiadanie stretnutia členov správnej rady siete ENNHO (European Network of National
Heritage Organisations) v Bratislave
• zoorganizovanie prednášky „Historické parky a záhrady Írska“ pána Johna Ducieho –
viceprezidenta organizácie An Taisce – Národný Trust Írska. Prednáška bolo pripravená
v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR a pracovnou skupinou pri Národnom Truste n.o. –
Priatelia historických parkov a záhrad a finančne podporená Írskou ambasádou na Slovensku.
• Začiatok realizácie projektu „Živá voda – revitalizácia studničky na Hlbokej ceste“
December 2007

•

práca na projekte „Historické parky a záhrady Bratislavy“ – príprava medzinárodného seminára
a zbieranie podkladov pre internetovú stránku venujúcu sa problematike historických parkov
a záhrad

•

účasť na stretnutí koordinátorov národných sietí Nadácie Anny Lindhovej pre dialóg medzi
kultúrami v Alexandrii v Egypte

•
•

vyhotovenie záverečných vyúčtovaní projektov
vianočné stretnutie podporovateľov a zamestnancov NT n.o.
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Prehľad výnosov a nákladov NT n.o. v roku 2007
Výnosy NT n.o.
Tržby za poradenské a sprievodcovské služby, účastnícke poplatky 18 400,00
Kuzové zisky
7 846,83
Grant Headly Trust I.
197 256,03
Grant British Embassy
139 944,00
Dobrovoľné príspevky
3 529,50
Grant – Komunitná nadácia Liptova
10 000,00
Grant – Miestny úrad BA I.
125 873,00
Grant – Írska ambasáda na Slovensku
Tržby za správu sekretariátu ENNHO
Tržby za predaj časopisov a katalógov
Kreditné úroky
Iné výnosy
Predaj technického vybavenia
Grant Headly Trust II.

23 100,00
235 491,00
1 825,00
4 753,68
0,84
6 000,00
714 357,00

Spolu

1 488 377,00

Náklady NT n.o.
Spotreba materiálu, kancelárske potreby, PHM, občerstvenie
Cestovné náklady
Služby (nájom, internet, telefón, refundácia nákladov pracovnej sily,
Tlačiarenske služby, tlmočnícke služby, ubytovanie a ostatné)
Odmeny za Dohody o vykonaní práce
Notárske poplatky, dane a iné poplatky
Kurzové straty
Ostatné služby
Stavebné práce
Prepravné služby a organizačné zabezpečenie seminárov
Spotreba energie
Opravy a údržba
Náklady na reprezentáciu
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie ku mzdám
Zákonné sociálne náklady ku mzdám
Debetné úroky
Halierové vyrovnanie, úrazové poistenie, bankové poplatky a poistenie
Majetku
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku
Poskytnuté členské príspevky
Daň z príjmov
Spolu

93 676,00
84 463,64
514 334,82
4 938,00
2 580,70
112 112,01
800,00
125 873,00
7626,00
6364,10
1180,72
509,95
474 499,00
155 551,00
18 617,00
3,95
12 311,48
13 395,00
130 000,00
1140,00
1 759 976,37
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Súvaha za rok 2007 (v tis. Sk)
Aktíva
Stále aktíva
Obežné aktíva
Zásoby
- materiál
Krátkodobé pohľadávky
-iné pohľadávky
Finančný majetok
-pokladnica
-bankové účty
Prechodné účty aktív
-náklady budúcich období
Aktíva celkom
Pasíva
Vlastné zdroje krytia stálych a
obežných aktív
Fondy organizácie
-základné imanie
-fondy účtovnej jednotky
Výsledok hospodárenia
-výsledok hospodárenia v schvaľovaní
-nerozdelený zisk, neuhradená strata
-účet ziskov a strát
Cudzie zdroje
Rezervy zákonné
-krátkodobé zákonné rezervy
Dlhodobé záväzky
-sociálny fond
Krátkodobé záväzky
-záväzky z obchodného styku
-záväzky voči zamestnancom
-zúčtovanie s inšt. soc. Poistenia
-daňové záväzky
-ostatné záväzky
Prechodné účty pasívne
-výnosy budúcich období
Pasíva celkom

Výročná správa 2007

1.1.2007
0
521
0
0
0
0
521
168
353
0
0
521
1.1.2007

31.12.2007
0
1 245
135
135
113
113
996
9
987
1
1
1 245
31.12.2007

421
2
0
2
419
419

284
138
1
137
146
418
-272
961
13
13
2
2
17
4
8
5
0
0
929
929
1 245

100
0
0
0
0
100
0
37
46
7
10
0
0
521

Výkaz ziskov a strát za rok 2007 (v tis. Sk)
Položka
Nezdaňovaná činnosť
Tržby z predaja služieb
253
Tržby za predaný tovar
1
Úroky
5
Kurzové zisky
8
Iné ostatné výnosy
1
Tržby z predaja materiálu
Prijaté príspevky od iných organizácií
1211
Prijaté príspevky od fyzických osôb
4
Spotreba materiálu a energia
100
Opravy a udržiavanie
1
Cestovné
84
Náklady na reprezentáciu
1
Ostatné služby
649
Mzdové náklady
479
Zákonné sociálne poistenie
156
Zákonné sociálne náklady
19
Ostatné dane a poplatky
3
Kurzové straty
112
Iné ostatné náklady
12
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Tvorba zákonných rezerv
13
Poskytnuté príspevky iným účt. jednotkám 130

Poďakovanie...
Národný Trust n.o. v roku 2007 ďakuje za finančnú podporu – Veľvyslanectvu Veľkej Británie,
anglickej organizácii Headly Trust, Komunitnej nadácii Liptova, Veľvyslanectvu Írska, Obecnému úradu
Lednické Rovne ako aj mnohým jednotlivcom - podporovateľom a členom Európskej siete národných
organizácií pre kultúrne a prírodné dedičstvo.
Rovnako ďakujeme za pomoc a spoluprácu všetkým našim partnerom – organizáciám
a jednotlivcom – Pamiatkovému úradu SR, Obecnému úradu v Lednických Rovniach, Združenej strednej
škole záhradníckej G. Čejku v Malinove, sekretariátu Nadácie Anna Lindh pre dialóg medzi kultúrami
v Alexandrii v Egypte, mimovládnym organizáciám S.O.S. Kremnica, Hoblina, Academia Istropolitana
Nova, Nadácii Centrum pre súčasné umenie, Keltieg a iným mimovládnym organizáciám z platformy pre
kultúrne dedičstvo DOMOVINA, členom Výboru pre priemyselné dedičstvo, členom pracovnej skupiny
„Priatelia historických parkov a záhrad“ a mnohým ďalším. Naše poďakovanie patrí aj pani Monike
Winckel a jej manželovi Sandrovi Winckel z Holandska, pánovi Philovi Brasfieldovi z USA, pánovi Ianovi
Kennewayovi z Anglicka, slečne Catherine Leonard z Anglicka, slečne Lucii Benickej, pánovi Marošovi
Kubíkovi za ich dobrovoľnú pomoc a ochotu pri realizácii viacerých projektov a aktivít NT. Zároveň
chceme touto formou poďakovať aj všetkým študentom a dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhali zrealizovať
prvý ročník významného kultúrno-náučného podujatia „Víkend historických parkov a záhrad Bratislavy“ !

Poštová adresa:
Národný Trust n.o.
Hotel Smrek, SNP 172, 033 01 Liptovský Hrádok
Tel/Fax: 044/5221131, IČO: 420 00 408
E-mail: nt@nt.sk
http://www.nt.sk
registrované sídlo organizácie :
Hlboká 9, 811 04 Bratislava
Adresa kancelárie organizácie:
Hotel Smrek, SNP 172, 033 01 Liptovský Hrádok
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