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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 2012 bola Mgr. Michaela Kubíková. V tomto období bola
činnosť NT n.o zabezpečovaná nasledovnými pracovníkmi: Mgr. Michaela Kubíková – riaditeľka
organizácie a finančný manažér a Martina Pozdechová – asistent (dohoda o pracovnej činnosti).
Účtovnícke práce pre organizáciu zabezpečovala firma EKOSOP.
Správnu radu neziskovej organizácie tvorili: Mgr. Juraj Bondora (Bratislava)– predseda správnej rady,
RNDr. Ivan Chalupa, Csc. (Bratislava), Mgr. Ivan Chalupa (Bratislava), Ing.arch. Katarína Vošková
(Banská Štiavnica), Ing. arch. Jaroslav Kilián (Bratislava).
Sídlo organizácie je: Hlboká 9, 811 04 Bratislava.
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Prehľad projektov a činnosti NT n.o. v roku 2012
Rok 2012
• spolupráca s mimovládnou organizáciou Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s
prírodou pri príprave projektu "Centrum kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska" (priebežne
počas roka 2012) a snaha o vytvorenie Centra kultúrneho a prírodného dedičstva na Liptove a
neskôr v Bratislave v renesančnom dome na Zámočníckej ulici č. 10
• aktívna účasť a prezentácia aktivít Národného Trustu n.o. na pôde slovenskej ambasády v
Londýne počas tzv. Slovak day, ktorý bol organizovaný britsko česko-slovenskou spoločnosťou v
Londýne (marec 2011)
• príprava a realizácia IV. ročníka Víkendu otvorených parkov a záhrad, ktorého súčasťou bol aj
medzinárodný seminár "Sociálno-ekonomické a zdravotno-hygienické hodnoty historickej zelene"
(jún 2012)
• príprava a realizácia pilotného ročníka tzv. Working Holidays v rámci medzinárodnej spolupráce
siete národných trustov vo svete – INTO (International National Trusts Organisation) na Hrade a
kaštieli v Liptovskom Hrádku
• začatie spolupráce pri obnove a revitalizácii barokového kaštieľa vo Veľkom Bieli (september
2012)
• účasť na stretnutí koordinátorov národných sietí Nadácie Anna Lindh v Larnake na Cypre (október
2012)
• začiatok príprav V. ročníka podujatia Víkendu otvorených parkov a záhrad (september 2012)
• účasť na medzinárodnej konferencii Quo Vadis v ČR (november 2012)
• usporiadanie a podieľanie sa na príprave prvého Šikovného trhu na Liptove (november 2012)
• usporiadanie adventného koncertu na záchranu kaštieľa vo Veľkom Bieli (december 2012)
• údržba a správa ľudového domu v Bartošovej Lehôtke (priebežne počas roka)
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Prehľad výnosov a nákladov NT n.o. v roku 2012
Hospodárenie organizácie za rok 2012
Prijaté granty od:

Anna Lindh
Komunitná nadácia
MK SR
Nadácia SPP
PO-príspevky na sprievod.

Prijaté dary od:

fyzických osôb
2% z daní

14693,48 €
300,00 €
1000,00 €
900,00 €
1800,00 €
736,31 €
538,68 €

Správa:
Výnosy:

Kreditné úroky
Kurzové zisky
Prijaté príspevky od právn.osôb
Prijaté dary od fyzických osôb
2% z daní
Tržby-vlastná činnosť
Spolu:

strata:

3090,74 €
0,24 €
2,47 €
1483,67 €
51,81 €
451,66 €
942,06 €
2931,91 €

Náklady:

Spotreba mat.,PHM,kanc.potr.,drob.maj.
Opravy a udržiavanie
Cestovné náhrady
Náklady na reprezentáciu
Služby: pošt.,účt.služby,tel.popl.,cest.,nájom.
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie k mzdám
Notárske a správne poplatky
Pokuty a penále
Kurzové straty
Bankové poplatky,poistenie majetku
Poskytnuté členské príspevky
Spolu:

1331,75 €
311,64 €
639,88 €
239,75 €
2476,71 €
396,80 €
4,14 €
75,43 €
14,65 €
5,96 €
435,41 €
90,53 €
6022,65 €

Koordinácia siete ALF:
Výnosy:

Náklady:

výsledok:
0,00 €
Grant – Anna Lindh
14693,48 €
Tržby – vlastná činnosť
150,00 €
Čerpanie rezervy na nevyč.dovolenku
1040,14 €
Spolu:
15883,62 €
Spotreba mat.,PHM,občerst.účastníkov
Cestovné náhrady
Služby: náj.,pošt.,tel.p.,inter.,účt.,org.zab,cest.
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie ku mzdám
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1451,74 €
75,65 €
7916,35 €
4659,56 €
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Tvorba sociálneho fondu

18,75 €

Tvorba rezervy na nevyč.dovolenku
Spolu:

515,83 €
15883,62 €

Víkend parkov a záhrad – Komunitná nadácia: výsledok:
Výnosy:

Prijatý grant od Komunitnej ndadácie
2% z daní
Spolu:

0,00 €
300,00 €
7,90 €
307,90 €

Náklady:

Kancel.potreby,mater.pre realiz.projektov
Služby: tlačiar.služby,kopírovanie
Spolu:

82,66 €
225,24 €
307,90 €

Víkend parkov a záhrad – MK SR:
Výnosy:

Prijatý grant od MK SR
Spolu:

výsledok:

0,00 €
1000,00 €
1000,00 €

Náklady:

Materiál na realizáciu projektu
Služby: tech.a organ.pomoc pri projekte
Spolu:

80,00 €
920,00 €
1000,00 €

Bartošova Lehôtka – "Deň slamy s nami"

výsledok:

0,00 €
900,00 €
29,03 €
929,03 €

Výnosy:

Prijatý grant od Nadácie SPP
2% z daní
Spolu:

Náklady:

Mat.,kanc.p.,občerstvenie,PHM
130,93 €
Cestovné náhrady
8,10 €
Služby:prepravné,tlmoč.,tlač.s.,graf.p.,tech.pom. 790,00 €
Spolu:
929,03 €

Sprievodcovia:

výsledok:

Výnosy:

Prijaté príspevky od právn.osôb
Spolu:

0,00 €
316,33 €
316,33 €

Náklady:

Materiál,občerstvenie,PHM
Cestovné náhrady
Spolu:

291,30 €
25,03 €
316,33 €

Kaštiel Veľký Biel:

výsledok:

Výnosy:

Prijaté dary od fyzických osôb
Spolu:

0,00 €
534,50 €
534,50 €

Náklady:

Materiál,PHM
Cestovné náhrady
Služby:poštovné,tlačiar.služby
Mzdové náklady

110,20 €
1,40 €
18,90 €
399,00 €
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Bankové poplatky
Spolu:

5,00 €
534,50 €

Centrum pre kultúrne dedičstvo:

výsledok:

Výnosy:

2% z daní
Spolu:

0,00 €
50,09 €
50,09 €

Náklady:

Materiál
Služby: kopírovanie,ostatné služby
Spolu:

29,89 €
20,20 €
50,09 €

Šikovný trh – Liptovský Mikuláš:

výsledok:

Výnosy:

Prijaté dary od fyzických osôb
Tržby – vlastná činnosť
Spolu:

0,00 €
150,00 €
2,94 €
152,94 €

Náklady:

Prezentačný materiál
Služby:internet,tech.a org.pomoc
Spolu:

37,00 €
115,94 €
152,94 €

Celkové výnosy organizácie za rok 2012:
Tržby – vlastná činnosť
Kreditné úroky
Kurzové zisky
Čerpanie rezervy na nevyč.dovolenku
Granty od zahr.právn.osôb
Granty od domácich právn.osôb
Granty na sprievodcov
Dary od fyzických osôb
2% z daní
Spolu:

1095,00 €
0,24 €
2,47 €
1040,14 €
14693,48 €
2200,00 €
1800,00 €
736,31 €
538,68 €
22106,32 €

Celkové náklady organizácie za rok 2012:
Spotreba materiálu
Kancelárske potreby
Vybavenie pre účastníkov projektov
PHM na služobné auto
Materiál súvisiaci s autom
Materiál pre realizáciu projektov
Občerstvenie účastníkov projektov
Prezentačný materiál do 16,60 €
Opravy a udržiavanie
Cestovné – tuzemské zamestnanci
Cestovné – zahraničné

218,70 €
39,00 €
0,60 €
1371,80 €
212,00 €
387,40 €
1253,52 €
62,45 €
311,64 €
60,38 €
512,70 €
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Cestovné – tuzemské iní
Náklady na reprezentáciu
Nájomné
Poštovné
Telefónne poplatky
Internet
Prepravné služby
Účtovnícke, ekonom. a administr.práce
Kopírovanie
Tech. a organ. zabezpečenie projektov
Tlmočnícke služby
Tlačiarenské služby
Služby súvisiace s autom
Grafické práce
Tech. a org. pomoc – projekty
Služby pre sekretariát ENNHO
Refakturácia nákladov – sieť ALF
Ostatné služby
Základná mzda
Náhrada za dovolenku
Odmeny na dohodu
Zákonné sociálne poistenie k mzdám
Notárske, správne poplatky a dane
Zmluvné a ostatné pokuty a penále
Kurzové straty
Bankové poplatky
Poistenie majetku
Tvorba rezervy na nevyčerp. dovolenku
Poskytnuté členské príspevky
Spolu:

176,98 €
239,75 €
1620,00 €
150,70 €
954,63 €
203,82 €
40,00 €
841,54 €
64,54 €
400,00 €
100,00 €
598,50 €
40,70 €
440,00 €
1070,00 €
84,22 €
5800,00 €
74,69 €
3125,19 €
456,07 €
1874,10 €
1268,63 €
75,43 €
14,65 €
5,96 €
150,80 €
289,61 €
515,83 €
90,53 €
25197,06 €

Poďakovanie
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Národný Trust n.o. v roku 2012 ďakuje za finančnú podporu – Nadácii Anna Lindh pre dialóg
medzi kultúrami, Komunitnej nadácii Bratislava, Ministerstvu kultúry SR, Nadácii SPP, organizácie KentDudince Sister Cities ako aj všetkým darcom 2% a iným fyzickým osobám, ktoré finančne podporili naše
úsilie a aktivity.
Rovnako ďakujeme za pomoc a spoluprácu všetkým našim partnerom – organizáciám
a jednotlivcom – MŽP SR, Hlavnému mestu SR Bratislave, MČ Bratislava Staré Mesto a MČ Bratislava
Petržalka, Pamiatkovému úradu SR,
ISA Slovensko, Regionálnemu environmentálnemu centru
Slovensku, Strednej odbornej škole záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove, sekretariátu Nadácie Anna
Lindh pre dialóg medzi kultúrami v Alexandrii v Egypte, členom správnej rady NT n.o., členom pracovnej
skupiny „Priatelia historických parkov a záhrad“ a mnohým ďalším. Naše poďakovanie patrí aj pánovi
Philovi Brasfieldovi z USA, pánovi Petrovi Mitchellovi z Anglicka, Ianovi Kennewayovi z Anglicka,
Marcusovi Pattonovi zo Severného Írska, slečne Catherine Leonard z Anglicka, pánovi Marošovi Kubíkovi,
Martinovi Kováčovi, Petrovi Táborskému, Barbare Záhradníkovej, Leonardovi Záhradníkovi, Vladislave
Chalupovej, Kataríne Vítekovej, Monike Spišákovej, Zdenke Predajňovej a Grétke Korpádiovej zo
Slovenska a mnohým ďalším dobrovoľníkom 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
E-mail: nt@nt.sk
http://www.nt.sk
registrované sídlo organizácie :
Hlboká 9, 811 04 Bratislava
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