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Úvod
Nadácia Dobrý obchodník (ďalej len NDO) bola zaregistrovaná na
Ministerstve vnútra SR dňa 17.12.2012 pod registračným číslom
203/Na-2002/1043.
Účelom NDO je podpora humanitárnych cieľov, podpora a rozvoj
vzdelávania formou vzdelávacích projektov a organizovania vzdelávacích
podujatí, pomoc spočívajúca najmä v zabezpečovaní finančných
prostriedkov na účte nadácie a ich použitie na úhradu takýchto aktivít,
vrátane propagácie činnosti NDO. Cieľom NDO je najmä podpora
a rozvíjanie progresívnych foriem krátkodobého vzdelávania stavovskej –
obchodníckej obce, poskytovanie vecnej pomoci a finančných príspevkov
subjektom poskytujúcim celoživotné vzdelávanie, najmä na odborné
aktivity, ale aj na zhodnocovanie a zlepšenie úrovne priestorov, v ktorých
sa vzdelávanie poskytuje. Účelom nadácie je aj podpora špecifických
projektov zameraných na zlepšenie informovanosti a ochranu zdravia
spotrebiteľa, ako aj na ochranu životného prostredia. NDO môže
podporovať aj aktivity súvisiace s podporou rozvoja kultúry, športu
stavovskej obce a aktivít zameraných na všeobecne prospešný rozvoj
zdravotníckych zariadení.
Orgány nadácie, zmeny v Nadačnej listine
Správna rada

3 členovia

Revízor

1 člen

Správca nadácie

1 člen

Zakladateľom NDO je Zväz obchodu a cestovného ruchu SR (ZOCR SR),
ktorého názov sa v r. 2017 zmenil na Zväz obchodu SR (ZO SR).
V roku 2019 nedošlo k žiadnym zmenám v Nadačnej listine. Správcom
NDO zostala p. Mgr. Ľubica Schulczová.
I.
A.
B.
C.
D.
E.

Hlavné aktivity NDO

Vzdelávanie
Podpora stredného odborného školstva
Vzdelávacie inštitúcie
Vzdelávacie projekty na ochranu spotrebiteľa
Šport a kultúra

A. Vzdelávanie
V priebehu roka 2019 uskutočnila NDO v spolupráci s ďalšími
organizáciami 3 (tri) odborné vzdelávacie konferencie pre odbornú
verejnosť v sektore obchodu a služieb a 2 (dva) odborné vzdelávacie
semináre nasledovne:

A.1. ODBORNÉ VZDELÁVACIE PODUJATIA
1. Seminár ”Track and Trace”, 18.02. 2019, Bratislava
Odborný seminár v spolupráci so spoločnosťami, ktoré predávaú a
distribuujú tabak (Imperial Tobacco, GGT a iné) a tabakové
výrobky k novej európskej smernici EUTPD a národnej legislative
ohľadom vysledovateľnosti cigariet a tabakových výrobkov za
účasti členov aj nečlenov Zväzu obchodu SR.
Vynaložené finančné prostriedky v celkovom objeme: 108.- EUR
2. Konferencia “TaPCon”, 15.05.2019, Senec:
Odborné fórum v spolupráci s ATOZ Group za účasti
predstaviteľov obchodných spoločností združených vo Zväze
obchodu SR aj nečlenov ZO SR, pracovníkov odvetvia obchodu a
ďalších
záujemcov.
Vynaložené finančné prostriedky v celkovom objeme: 132.- EUR
3. “Age Management SALON” - 06.06.2019, Bratislava
Jednodenná odborná konferencia za účasti
predstaviteľov obchodných spoločností
Vynaložené finančné prostriedkyv celkovom objeme: 200.- EUR
4. Konferencia “Slovenské obchodné forum” XX.11. 2019,
Horný Smokovec :
Dvojdenná
odborná
konferencia
za
účasti
predstaviteľov
obchodných a logistických spoločností, vzdelávacích inštitúcií,
ktoré pripravujú pracovníkov pre odvetvie obchodu, zástupcov
odborového zväzu, Ekonomickej univerzity v Bratislave a
profesných zväzov
Vynaložené finančné prostriedky v celkovom objeme: 5 294.40 EUR

1. Seminár k ”Zákonu o neprimeraných podmienkach v obchode s
potravinami”, 26.11. 2019, Bratislava
Odborný seminár v spolupráci s COOP Jednota Slovensko s.d. k k
Zákonu o neprimeraných podmienkach v obchodu s potravinami za
účasti členov aj nečlenov Zväzu obchodu SR.
Vynaložené finančné prostriedky v celkovom objeme: 0,00.- EUR

B. Podpora stredného odborného školstva
V roku 2019 NDO neposkytla žiadnu priamu finančnú podporu
stredným odborným školám.
C. Vzdelávacie inštitúcie
D. NDO poskytla 200.- eur o.z. Manažment vekuna vzdelávaciu
konferenciu Age Management SALON 2019, ktorá sa uskutočnila 6.
júna 2019 v Bratislave.
NDO uzavrela zmluvu s Nadáciou COOP Jednota a poskytla jej sumu
12 000.- EUR na vzdelávacie programy pre obchodníkov.
Aktivity v iných oblastiach, uvedených pod bodom D a E neboli
realizované.

II.

Prehľad príjmov a výnosov podľa zdrojov
a ich pôvodu k 31.12.2019

1. Prehľad príjmov - darcovia
Fyzické a právnické osoby

4 500,00 Eur

2. Výnosy
A. VÝNOSY – PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY

00,00 Eur

B. 2 % dane z príjmov za rok 2018
prijatých v roku 2019
C. Bankové úroky
D. Ostatné výnosy

27 842,26 Eur
0,00 Eur
0,00 Eur

Celkom:

32 342,26 Eur

III. Celkové výdavky (náklady) k 31.12.2019
A. Vzdelávanie
B. Stredné odborné školstvo
C. Vzdelávacie inštitúcie
D. Vzdelávacie projekty na
ochranu spotrebiteľa
E. Šport a kultúra
F.
G.
H.
I.

Ostatné dane + poplatky
Mzdové náklady
Bankové poplatky
Ostatné služby (notár, a.i)

J. Ostatné režijné náklady (účt., DHIM, a.i.)
K. Daň z príjmov (daň z úroku)
Celkom náklady
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)

5 294,40 Eur
00,00 Eur
12 000,00 Eur

00,00 Eur
00,00 Eur
3.50 Eur
00,00 Eur
00,00 Eur
54,60 Eur
1 632,90Eur
0,00 Eur

18 985,40 Eur

IV. Odmena za výkon funkcie správcu nadácie
a iného orgánu
-

v roku 2019 nebola poskytnutá správcovi nadácie žiadna
odmena;
v roku 2019 nebol nadačnou listinou ustanovený žiadny iný
orgán a nebola poskytnutá žiadna odmena;
v roku 2019 nemala NDO žiadnych zamestnancov a teda
neboli poskytnuté a vyplatené žiadne mzdy a odmeny;

V.

-

Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu
s prehľadom
o prostriedkoch
nadačných
fondov
v roku 2019 NDO nevytvorila žiadne nadačné fondy,
v dôsledku čoho NDO nepredkladá prehľad o prostriedkoch
nadačných fondov

VI. Ďalšie údaje, ktoré určí správna rada
-

správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje, ktoré je potrebné
zahrnúť do výročnej správy NDO za rok 2019.

VII. Ročná účtovná závierka a
základných údajov zahrnutých v nej

zhodnotenie

Účtovná závierka a doklady k ročnej účtovnej závierke a daňovému
priznaniu za rok 2019 sú uvedené v prílohe.

VII. Prílohy:
Účtovná závierka
Daňové priznanie

Bratislava 5. mája 2020
Správu vypracovala: Mgr. Ľubica Schulczová, správkyňa NDO
Správu skontroloval a schválil: Ing. Vladimír Šinák, revízor NDO

