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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 a 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 2009 bola Mgr. Michaela Kubíková. V tomto období bola
činnosť NT n.o zabezpečovaná nasledovnými pracovníkmi: Mgr. Michaela Kubíková – riaditeľka
organizácie a finančný manažér (od februára 2009 na materskej dovolenke), Zuzana Rysuľová-Kubíková
– asistent (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 2010

„Koordinácia slovenskej siete Nadácie Anna Lindh pre dialóg medzi kultúrami -ALF“
• účasť na Heads of Network stretnutí v Belgicku – december 2010
• príprava rozvojového a strategického plánu slovenskej siete (4. krok) - priebežne
• pracovné stretnutie členov slovenskej siete a medzinárodný seminár „People in a Dialogue“ –
máj 2010

Prehľad výnosov a nákladov NT n.o. v roku 2009

3

Národný Trust n.o.

Výročná správa 2010

Hospodárenie organizácie za rok 2010
Prijaté granty od:

Anna Lindh

9 625,00 €
9 625,00 €

Správa:
Výnosy:

Kreditné úroky
Kurzové zisky
Granty od ZPO
Spolu:

strata:

1031,56
2,34
20,59
1545,02
1567,95

Náklady:

Spotreba kanc.potrieb, drobný majetok
Opravy a udržiavanie
Služby:poštovné, účtov.služby,tlačiarenské,cestov.
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie k mzdám
Notárske poplatky,diaľničná známka
Pokuty a penále
Kurzové straty
Bankové poplatky,poist.majetku
Rezerva na nevyčerpanú dovolenku
Poskytnuté členské príspevky
Daň z príjmov
Spolu:

542,32
780,58
654,05
0,00
0,00
54,25
10,98
1,33
425,58
0,00
130,03
0,39
2599,51

Koordinácia siete ALF:
Výnosy:

Grant-Anna Lindh
Spolu:

výsledok:

0
12575,13
12575,13

Náklady:

Spotreba mat.,PHM,občerst.účastníkov
Služby: nájom.,pošt.,telef.popl.,internet,účtov.,organ.zab.,cestovné
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie k mzdám
Diaľničná známka
Spolu:

714,60
6970,73
4804,00
49,30
36,50
12575,13

Celkové výnosy organizácie za rok 2010:
Kreditné úroky:
Kurzové zisky:
Grant- Anna Lindh
Spolu:

2,34
20,59
14120,15
14143,08
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Celkové náklady organizácia za rok 2010:
Spotreba materiálu:
Kancelárske potreby
Odborná literatúra a tlač
Hygienické a čistiace potreby
PHM na prenajaté auto
Materiál súvisiaci s autom
Drobný majetok do 1700 €
Občerstvenie účastníkov projektov
Prezentačný materiál do 16,60 €
Opravy a udržiavanie
Cestovné – tuzemské zamestnanci
Cestovné – zahraničné
Cestovné – taxi
Cestovné – tuzemské iní
Náklady na reprezentáciu
Nájomné
Poštovné
Telefónne poplatky
Internet
Účtovnícke,ekon.,administr.práce
Poradenské služby
Tech.a organ.zabezpečenie seminárov
Služby súvisiace s autom
Odmeny na dohodu
Zákonné sociálne poistenie k odmenám
Notárske,správne poplatky a dane
Diaľničná známka
Zmluvné a ostatné pokuty a penále
Kurzové straty

20,70
8,03
11,95
1,39
791,09
13,49
16,48
360,17
33,62
780,58
27,32
555,02
54,35
169,89
74,78
996,00
47,78
857,32
187,02
1546,79
255,00
2837,21
16,30
4804,00
49,30
54,25
36,50
10,98
1,33
155,98
269,60
130,03
0,39
15174,64

Bankové poplatky
Pois tenie m ajetku

Poskytnuté členské príspevky
Daň z príjmov
Spolu:

*Všetky sumy sú uvádzané v Euro

Poďakovanie...
Národný Trust n.o. v roku 2010 ďakuje za finančnú podporu –
medzi kultúrami.

Nadácii Anna Lindh pre dialóg

Rovnako ďakujeme za pomoc a spoluprácu všetkým našim partnerom – organizáciám
a jednotlivcom – Pamiatkovému úradu SR, sekretariátu Nadácie Anna Lindh pre dialóg medzi kultúrami
v Alexandrii v Egypte, členom správnej rady NT n.o. - Martinovi Kováčovi, Ivanovi Chalupovi st., Ivanovi
Chalupovi ml., členom Výboru pre priemyselné dedičstvo, členom pracovnej skupiny „Priatelia historických
parkov a záhrad“ a mnohým ďalším. Naše poďakovanie patrí aj pánovi Philovi Brasfieldovi z USA, pánovi
Ianovi Kennewayovi z Anglicka, slečne Catherine Leonard z Anglicka, pánovi Marošovi Kubíkovi, Jurajovi
Bondorovi a Grétke Korpádiovej za ich dobrovoľnú pomoc a ochotu pri realizácii viacerých projektov
a aktivít NT.

Poštová adresa:
Národný Trust n.o.
Hlboká 9, 811 04 Bratislava
Tel/Fax: 044/5221131, IČO: 420 00 408
5

Národný Trust n.o.

Výročná správa 2010

E-mail: nt@nt.sk
http://www.nt.sk
registrované sídlo organizácie :
Hlboká 9, 811 04 Bratislava

6

