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V Bratislave, 28.5.2017 
 
1. O NADÁCII 
     
    Vznik a ú čel 
       
      Vojenská podporná nadácia vznikla zaregistrovaním na Ministerstve vnútra SR dňa 30.12.2011 

pod číslom konania 203/Na-2002/1018. 

Účelom nadácie je podporovať: 

a) zlepšenie životných podmienok najbližších pozostalých po vojakoch a zamestnancoch rezortu 

obrany, ktorí zomreli pri výkone služby alebo v priamej súvislosti s ňou, 

b) zlepšenie životných podmienok zranených profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe, veteránov 

a zamestnancov rezortu obrany, ktorí boli zranení pri výkone služby alebo v priamej súvislosti s ňou, 

c) sociálnu a právnu pomoc vojakom a zamestnancom rezortu obrany, vojakom v zálohe, veteránom 

a bývalým zamestnancom rezortu obrany (spravidla tým, ktorých pracovný pomer v rezorte obrany 

trval viac ako 15 rokov),  ktorí sa ocitli v ťažkej životnej alebo materiálnej situácii, rovnako aj ich 

rodinám,  

d) vlastenectvo, občiansku zodpovednosť, hrdosť na vojenské a národné tradície, rozširovanie 

povedomia medzinárodnej spolupráce,  

e) projekty práce s rodinami vojakov a zamestnancov rezortu obrany pri ich vyslaní na plnenie úloh 

mimo územia Slovenskej republiky,  

f) vzdelávacie a vydavateľské aktivity, ktorých činnosť má súvislosť s obranou Slovenskej republiky, 

s jej budovaním, zabezpečením, históriou, brannej výchovy obyvateľstva a pod.,  

g) budovanie prostredia firemnej a individuálnej filantropie a dobrovoľníctva v oblasti  obrany,  

h) rozvoj civilno-vojenských vzťahov v regiónoch Slovenska a v miestach pôsobenia ozbrojených 

zložiek v zahraničí, 

i)  rozvoj a ochranu spoločenských, duchovných, historických  a kultúrnych hodnôt, 

j) ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, 

k) rozvoj vojenskej vedy, vzdelávania a telovýchovy, 

l) ochranu a tvorbu životného prostredia, 

m) realizáciu individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa 

ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou,  

n) poskytovanie humanitárnej a rozvojovej pomoci, 

o) aktivity v oblasti uplatnenia sa na trhu práce pre vojakov odchádzajúcich do zálohy a 

zamestnancov rezortu, ktorí prišli o zamestnanie pri reorganizácii rezortu, pomoc pri začiatku ich 

drobného  podnikania a pod.. 



     Prečo vznikla a náš podporný program  

     Absencia neziskovej organizácie pôsobiacej v prospech ľudí ktorí pracujú alebo pracovali v rezorte 

obrany s ambíciou systematicky pomáhať a podporovať vojakov, zamestnancov, vojenských 

dôchodcov či rodiny tejto komunity v ich prirodzených celkoch t.j. v útvaroch a zariadeniach OS SR. 

Máme predstavu o tom  ako by mal vyzerať vojenský útvar z hľadiska vzťahov, že môže byť „rodinou, 

ktorá ťahá za jeden koniec“, že sa vie postarať o „svojich“ ale aj pomáhať v okolí a regióne tam, kde je 

to potrebné. Na tomto princípe bol založený náš podporný program „vzájomná pomoc“ pre útvary a 

zariadenia OS SR (o ktorom sa môžete dočítať viac na našej webovej stránke 

www.vojenskanadacia.sk ). V roku 2016 sa do programu zapojilo 22 útvarov a zariadení OS SR a 1 

zahraničné pracovisko. 

     Očakávané benefity  

• rozvoj „individuálnej a firemnej filantropie“, verejnoprospešných aktivít, 
• upevňovanie vzťahov na pracoviskách, zvyšovanie súdržnosti, organizačnej kultúry útvarov 

a zariadení,  
• umožnenie svojpomocných riešení aktivít v prospech ľudí útvaru ale aj regiónu v ktorom je 

útvar dislokovaný,  
• adresná, efektívna, pružná a transparentná pomoc (finan. zdroj) v útvare,  
• budovanie a upevňovanie komunity vojenskej rodiny, prestíže a hrdosti na 

vojenské povolanie,  
• rozvoj dobrovoľníctva,   
• pozitívne vnímanie OS SR na verejnosti  

 
2.  Prehľad činností vykonávaných v roku 2016 s uvedením vz ťahu k 
     verejnoprospešnému ú čelu nadácie 
 

- aktivity podporného programu „vzájomná pomoc“ pre podporu verejnoprospešných činností  

   subjektov MO SR a OS SR a pomoc v núdzi (viac na www.vojenskanadacia.sk) v oblastiach   

   podpory a rozvoja telesnej kultúry, vzdelávania, rozvoja a ochrany spoločenských, historických a  

   kultúrnych hodnôt, 

      - aktivity podporného programu „pomoc v pravý čas“, v rámci neho bolo zapožičaných 5   

         polohovateľných postelí, určených pre rodinných príslušníkov profesionálnych vojakov a   

         zamestnancov v staršom veku (viac na www.vojenskanadacia.sk ),  
 

 
3.  Ročná účtovná závierka, zhodnotenie základných údajov zahrn utých v nej  
       
      V prílohe Výročnej správy.                                                                           
 
4.  Prehľad príjmov pod ľa zdrojov a ich pôvodu  od 1.1.2016 do 31.12.2016 
 

P.č.  Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu Výška  

1. Z podielu zaplatenej dane  58,33 
2. Dary a dotácie od neziskových organizácií  41733,00 
3. Dary od firiem 4000,00 
4. Dary od fyzických osôb 116,00 



5.   Prehľad o darcoch ak hodnota darov alebo výška prostried kov od toho istého   
      darcu presahuje 331,93 EUR 
 
       Vojenská podporná nadácia  obdržala v roku 2016 na účely podpory  predmetu činnosti v súlade  
       s nadačnou listinou  finančný dar  od: 

- Vojenský priestor Javorina  – 41733,- eur  
- Nadácia SPP – 2000,- eur 
- LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice – 2000,- eur 

 
6.   Celkové výdavky ( náklady ) v členení na výdavky pod ľa jednotlivých druhov  
      činností nadácie a osobitne výšku výdavkov ( náklado v) na správu nadácie vrátane      
      rozhodnutia správnej rady pod ľa § 28 ods. 2 a 3 
 
       V období od 1.1.2016 do 31.12.2016 boli výdavky Vojenskej podpornej nadácie spojené  
       s predmetom činnosti: 
       -  spotreba materiálu v prospech verejnoprospešnej činnosti   27 852,- eur, 
       -  cestovné v prospech činnosti VPN  5 413,- eur, 
       -  ostatné služby  690,- eur, 
       -  dary 2 225,-  eur 

-  iné ostatné náklady  210,-  eur, 
-  poskytnuté príspevky organizačným zložkám 2 020,- eur, 
-  poskytnuté príspevky iným organizáciám  1 000,- eur, 

          Celkom:  39 510,- eur 
          z toho na správu nadácie celkom: 5 463,- eur čo predstavuje 14 % všetkých výdavkov.  
          Výdavky na správu nadácie vo vzťahu k príjmom, ktoré mala nadácia k realizácii  
          predmetu činnosti  na  rok 2016 predstavuje  12 %.  
              

    
 
7.  Prehľad o fyzických a právnických osobách, ktorým nadáci a poskytla prostriedky  
     na verejnoprospešný ú čel, na ktorý bola nadácia založená, a informáciu ak ým  
     spôsobom sa tieto prostriedky použili 

900,00 € MTZ športových podujatí pre rozvoj telesnej kultúry VÚ  1115 Ružomberok 

112,00 € Majstrovstvá OS SR v Crossfite   

5 453,20 € 

MTZ športových podujatí pre rozvoj telesnej kultúry profesionálnych vojakov a zamestnancov 
12. mechanizovaného práporu Nitra 

1 800,00 € 

MTZ športových podujatí pre rozvoj telesnej kultúry novovzniknutej jednotky prápor ISTAR 
Prešov  

1 815,99 € 

MTZ športových podujatí pre rozvoj telesnej kultúry profesionálnych vojakov  zamestnancov 
shdo Michalovce  

153,65 € Majstrovstvá veliteľa 1. mechanizovanej brigády v ľadovom hokeji 

432,00 € Športový deň Úradu hlavného lekára OS SR  

197,34 € Futbalový turnaj o pohár veliteľa ZaMKIS Ružomberok 

527,52 € Športový deň zahraničného pracoviska OS SR, JFC Brunssum Holandsko  

278,10 € Majstrovstvá OS SR v letnom biatlone VVP Kamenica nad Cirochou 2016 

160,44 € 

Memoriál kpt. Edmunda Makovníka - súťaž v základných bojových zručnostiach profesionálnych 
vojakov – 24 hours ICCS Military Competition 2016  

728,00 € Vybudovanie posilňovne VÚ 1115 Ružomberok   

1 155,00 € Podpora projektu "Športujúci ženista 2016" u VÚ 1049 Sereď 

1 100,00 € Športový deň veliteľa VÚ 1003 Bratislava 



299,60 € Športový deň veliteľa VÚ 8024 Rožňava 

4 273,00 € 

Vybudovanie kardio zóny na zvyšovanie pohybovej výkonnosti profesionálnych vojakov a 
zamestnancov Vrtuľnikového krídla Prešov 

295,47 € MTZ ozvučovania športových podujatí u Vrtuľnikového krídla Prešov 

823,64 € 

Podpora a účasť družstva OS SR na štafetovom behu "Od Tatier k Dunaju" 20.-21.8.2016 a 
"Biatec race" v ČR 23.-25.9.2016 

815,00 € Športový deň veliteľa VÚ 1104 Trebišov a založenie streleckého oddielu v aisoftovej streľbe 

298,35 € Výroba pamätnej mince Vrtuľnikového krídla Prešov 

250,01 € Výroba a osadenie banerov na propagáciu 12. mpr Nitra  

983,60 € Podpora projektu "Spoločné Slovensko-České BBQ" v JFC Brunssum Holandsko 

190,18 € Vianočné posedenie pre stmelenie kolektívu prlog Topoľčany 

500,00 € Vianočné posedenie pre stmelenie kolektívu VÚ 1003 Bratislava 

2 020,00 € 

Dar na financovanie výroby pamätníku a grafického návrhu a výroby 3D platne k projektu 
"Vyhotovenie Pamätníku obetiam operácií Síl pre špeciálne operácie".  

90,00 € 

Deň otvorených dverí VÚ 2207 Levice pre rozvoj a upevňovanie povedomia o vojenskej profesii, 
tvorivosť a súťaživosť detí  

200,00 € 

Deň otvorených dverí VÚ 2206 Topoľčany pre rozvoj a upevňovanie povedomia o vojenskej 
profesii, tvorivosť a súťaživosť detí  

240,82 € Vyhotovenia znakov VÚ 2206 Topoľčany   

64,87 € 

Stretnutie profesionálnych vojačiek a zamestnankýň VÚ 3030 Zvolen pri príležitosti 
Medzinárodného dňa žien 

80,00 € 

Stretnutie profesionálnych vojačiek a zamestnankýň VÚ 2207 Levice pri príležitosti 
Medzinárodného dňa žien 

151,70 € 

Stretnutie profesionálnych vojačiek a zamestnankýň VÚ 1046 Nitra pri príležitosti 
Medzinárodného dňa žien 

230,00 € Mikulášsky večierok s deťmi profesionálnych vojakov a zamestnancov VÚ 1046 Nitra 

120,00 € Mikulášsky večierok s deťmi profesionálnych vojakov a zamestnancov VÚ 1101 Trebišov 

200,00 € Mikulášsky večierok s deťmi profesionálnych vojakov a zamestnancov VÚ 2207 Levice 

648,00 € Mikulášsky večierok s deťmi profesionálnych vojakov a zamestnancov 1. mb Topoľčany 

50,00 € Mikulášsky večierok s deťmi profesionálnych vojakov a zamestnancov VÚ 1115 Ružomberok 

100,00 € Dar - pomoc rodinným príslušníkom profesionálneho vojaka VÚ 1037 Martin v núdzi  

544,82 € 3. ročník denného detského stacionárneho tábora VÚ 1109 Michalovce 

763,84 € 

Vytvorenie základnej hardverovej infraštruktúry pre vytvorenie výpočtového miesta 
prístupného pre všetkých príslušníkov 1. mr, VÚ 1046 Nitra 

1 000,00 € Podpora výroby dokumentárneho filmu o Michaelovi Strankovi 

1 000,00 € 

Vydanie knihy AN-24 nedoletel o najväčšej leteckej havárii v histórii rezortu obrany - odmena 
autorovi 

600,00 € 

Vydanie knihy AN-24 nedoletel o najväčšej leteckej havárii v histórii rezortu obrany - odmena 
spoluautorom 



238,85 € 

Vydanie knihy AN-24 nedoletel o najväčšej leteckej havárii v histórii rezortu obrany - doplatok 
za ražbu textu   

700,00 € 

Vydanie knihy AN-24 nedoletel o najväčšej leteckej havárii v histórii rezortu obrany - odmena 
autorovi ilustrácií   

371,88 € 

Vydanie knihy AN-24 nedoletel o najväčšej leteckej havárii v histórii rezortu obrany - tlač listu 
vojaka do knihy   

3 044,00 € 

Vydanie knihy AN-24 nedoletel o najväčšej leteckej havárii v histórii rezortu obrany - dizajn a 
zalomenie    

 
                                                       
 
8.  Zmeny vykonané v nada čnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v ob dobí od  
    1.1.2016 do 31.12.2016 
     
      Neboli realizované 
 
9.  Odmenu za výkon funkcie správcu nadácie a iného  orgánu, ak bol nada čnou  
     listinou ustanovený 
      Správca nadácie v období od 1.1.2016 do 31.12.2016 nepoberal žiadnu odmenu za výkon funkcie  
      správcu. 
 
      Odmena za výkon funkcie správcu = 0,- EUR 
 
 
10.  Prehľad o činnosti nada čných fondov spolu s preh ľadom o prostriedkoch  
       nadačných fondov 
 
        V rámci Vojenskej podpornej nadácie neboli založené žiadne nadačné fondy. 
      


