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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. v roku 2008 bola Mgr. Michaela Chalupová (od augusta 2008 –
Kubíková). V tomto období bola činnosť NT n.o zabezpečovaná nasledovnými pracovníkmi: Mgr. Michaela
Chalupová (Kubíková)– riaditeľka organizácie a finančný manažér, Zuzana Rysuľová-Kubíková – asistent
(od augusta 2008 – dohoda o pracovnej činnosti).
Účtovnícke práce pre organizáciu zabezpečovala firma EKOSOP.
Správnu radu neziskovej organizácie tvorili: Ing. Martin Kováč (Bratislava)– predseda správnej rady,
RNDr. Ivan Chalupa, Csc. (Bratislava), a Mgr.. Ivan Chalupa (Bratislava).
Sídlo organizácie je: 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 projektov a činnosti NT n.o. v roku 2008
„Minerva“ - rekonštrukcia chrámu bohyne Minervy v Lednických Rovniach (projekt podporený z
Headly Trustu) máj – september 2008
„Živá voda“ - rekonštrukcia studničky na Hlbokej ceste (projekt podporený MČ BA Staré mesto)
• rekonštrukcia studničky – január – máj 2008
• usporiadanie brigády – máj 2008
• usporiadanie literárno-výtvarnej súťaže pre žiakov ZŠ Hlboká
• vernisáž a vyhodnotenie súťaže – jún 2008
• vydanie brožúrky k projektu – september 2008
„Miesto stretnutia – historický park v Lednických Rovniach“ (projekt podporený z Nadácie
Pontis)
• usporiadanie jarnej brigády v parku – apríl 2008
• usporiadanie literárno-výtvarnej súťaže „Život v parku“ - apríl-jún 2008
• vydanie sprievodcu po parku v Lednických Rovniach – september 2008
• usporiadanie vernisáže detských prác, ich vyhodnotenie a odmenenie – september 2008
• usporiadanie verejného stretnutia o budúcnosti parku v LR – september 2009
„1001 akcií pre dialóg“ - projekt „Living, saying, sharing“ (podporený z Nadácie ALF)
• usporiadanie arabského večera v Univerzitnom pastoračnom centre v BA, 22.mája 2008
„Víkend historických parkov a záhrad Bratislavy“ (projekt podporený firmou Janssen Cilag a Hl.
Mestom SR Bratislava)
• usporiadanie trojdňového programu vo vybratých bratislavských parkoch a záhradách - 68.jún 2008
• vydanie tzv. Mini-sprievodcu po parkoch a záhradách Bratislavy
„Na okraji“ (projekt podporený Holandskou ambasádou na Slovensku)
• usporiadanie prednášky holandského experta Johana Carla Bierens de Haana z Národného
múzea paláca Het Loo pri Apeldoorne v Holandsku – 6.júna 2008
• príprava sprievodcu po bratislavských parkoch a záhradách
„Arborétum – zelené srdce Hrádku“ (projekt podporený cez Národné Osvetové Centrum v
Bratislave)
• usporiadanie brigády a ankety v arboréte v Liptovskom Hrádku – 22.októbra 2008
• vydanie letáku o arboréte v Liptovskom Hrádku – október 2008
„Modely Národných Trustov vo svete – spolupráca štátu a MVO“ (projekt podporený
organizáciou INTO, MK SR, Univerzitnou knižnicou v Bratislave a organizáciou Ľudia a Voda)
• usporiadanie prvého osobného stretnutia členov výkonnej komisie INTO
• usporiadanie medzinárodného seminára
„Správa sekretariátu Európskych národných organizácií pre kultúrne a prírodné dedičstvo
-ENNHO“
• účasť a pomoc pri príprave ENNHO Board meetingu v Dubline – jún 2008
• usporiadanie ENNHO Board meetingu v Bratislave v kancelárii ZMOS
Koordinácia slovenskej siete Nadácie Anna Lindh pre dialóg medzi kultúrami -ALF“
• trojmesačná stáž vyškoleného pracovníka ALF sekretariátu na Slovensku (január – marec
2008)
• účasť na konferencii a prezentácia aktivít ALF – Rozmanitosť spája – Medzikultúrny
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dialóg 2008, Ministerstvo kultúry SR, 31.marec 2008
• účasť zástupcu na stretnutí koordinátorov národných sietí v Nice, Francúzsko,november 2008
• príprava a usporiadanie stretnutia slovenskej siete členov ALF v Bratislave, Klub A4 –nultý
priestor, 30.október 2008
Iné:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

vydanie letáku o NT v slovenskom jazyku
spustenie novej internetovej stránky organizácie www.nt.sk
pomoc pri príprave internetovej stránky medzinárodnej organizácie INTO
získanie vlastníckych práv k logu a názvu organizácie – ochrannej známky NT n.o. a
predĺženie platnosti registrácie ochrannej známky na ďalších desať rokov
účasť na zasadnutiach Rady vlády pre MVO pri Úrade vlády SR
podanie návrhu na zmenu údajov v registri (počet členov SR, meno štatutára)
úspešné zaregistrovanie sa na dve percentá dane fyz. a práv. osôb v roku 2009
získanie grantu na vybudovanie náučného chodníka v arboréte v LH (Pontis, T-mobile)
presťahovanie kancelárie v LH
získanie novej techniky (1 notebook Acer Extensa 5620 z prostriedkov ALF, 1 „second hand“
notebook DELL cez projekt Nadácie Pontis - „Zelenší notebook“, 2 multifunkčné zariadenia –
HP a Samsung)
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Prehľad výnosov a nákladov NT n.o. v roku 2008
sem to prosím doplň !

Poďakovanie...
Národný Trust n.o. v roku 2008 ďakuje za finančnú podporu – anglickej organizácii Headly Trust,
Hlavnému mestu SR Bratislave, Mestskej časti Bratislava Staré Mesto, Nadácii Pontis, Národnému
osvetovému centru v Bratislave, Komunitnej nadácii Liptova, Veľvyslanectvu Holandska, 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
druhý 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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