
Nadačná listina Nadácie LEDka

Článok 1. Názov a sídlo nadácie

a) Názov nadácie: Nadácia LEDka

b) Sídlo nadácie: Znievska 38, Bratislava, 85106

Článok 2. Verejnoprospešný účel nadácie

2.1 Vízia nadácie
Víziou Nadácie LEDka je umocniť kresťanské duchovné a kultúrne pôsobenie organizácií a jednotlivcov,

aby sa kvalitný kresťanský duchovný a kultúrny obsah šíril vo virtuálnom svete, rýchlejšie, efektívnejšie,

zrozumiteľnejšie, aby vo väčšom meradle bol dostupný záujemcom.

2.2 Poslanie nadácie
a) Podpora rozvíjania duchovných a kultúrnych hodnôt prostredníctvom digitalizácie a informatizácie

duchovnej služby a kultúrnej činnosti cirkevných zborov, para-cirkevných organizácií, kultúrnych inštitúcií.

Táto činnosť zahŕňa vývoj softvéru, tvorbu webových stránok, implementácia informačných systémov,

analýzy, návrhy riešení, automatizácia, podpora implementačným partnerom, sprostredkovanie služieb,

konzultácie a poradenstvo, šírenie povedomia o prínosoch digitalizácie, informatizácií v kultúrnom

a duchovnom prostredí a vzdelávanie.

b) Šírenie kresťanského duchovného a kultúrneho obsahu pomocou digitálnych platforiem ako sú web a

sociálne siete.

c) Poskytovaním finančnej a nefinančnej podpory mimovládnym neziskovým organizáciám, občanom,

občianskym iniciatívam, a iným verejnoprospešným organizáciám.

2.3 Okruh prijímateľov pomoci
Prijímateľmi pomoci sú fyzické a právnické osoby, najmä však cirkevné a kultúrne inštitúcie ako farnosti,

kostoly, cirkevné zbory, múzeá, knižnice a podobne.

Článok 3. Zakladateľ nadácie
Zakladateľom Nadácie LEDka je: Vladimír Šimo PhD., Znievska 38, 85106, Bratislava, r.č. 830318/7453

Článok 4. Hodnota nadačného imania
Základná hodnota nadačného imania Nadácie LEDka je 6.638,78 € / slovom : šesť tisíc šesťstotridsať
osem eur sedemdesiat osem eurocent/. Nadačné imanie bolo vytvorené peňažným vkladom nadácie vo

výške 6638 €.

Článok 5. Doba trvania nadácie
Nadácia LEDka je zriadená na dobu neurčitú.
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Článok 6. Orgány nadácie

6.1 Orgánmi nadácie sú:
a) správna rada

b) riaditeľ nadácie

c) revízor

6.2 Správna rada

6.2.1 Správna rada je najvyšší orgán nadácie.
Správna rada

a) rozhoduje o zrušení nadácie,

b) volí a odvoláva predsedu a členov správnej rady, volí a odvoláva riaditeľa nadácie a revízora,

c) rozhoduje o zmenách v nadačnej listine,

d) vymenúva likvidátora,

e) každoročne schvaľuje rozpočet nadácie, ktorý jej predkladá riaditeľ nadácie,

f) rozhoduje o použití majetku nadácie v súlade s účelom nadácie a za podmienok

ustanovených zákonom a nadačnou listinou,

g) rozhoduje o zvýšení nadačného imania, o zmenách v predmete nadačného imania,

h) rozhoduje o vytvorení nadačného fondu, schvaľuje záverečnú správu o použití prostriedkov

nadačného fondu alebo výročnú správu o použití prostriedkov nadačného fondu, ak bol

vytvorený na čas presahujúci jeden rok alebo na neurčitý čas,

i) určuje odmenu za výkon funkcie riaditeľa nadácie,

j) rozhoduje o ostatných strategických plánoch a krokoch nadácie, v zmysle poslania a účelu, na

ktorý bola nadácia zriadená.

6.2.2 Správna rada má najmenej 3 členov.

6.2.3 Podmienky členstva v správnej rade.
Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá:

a) sa plne stotožňuje s víziou a poslaním nadácie

b) je osobnosťou s integritou v osobnom, spoločenskom a profesionálnom živote

Členstvo v správnej rade je nezlučiteľné s funkciou riaditeľa alebo člena iného orgánu nadácie. Členom

správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú peňažné prostriedky z majetku nadácie. Členstvo v

správnej rade je neplatená funkcia. Člen správnej rady má nárok na náhradu výdavkov, ktoré mu vznikli

pri výkone tejto funkcie, predovšetkým cestovné výdavky.

6.2.4 Voľba a odvolanie členov správnej rady
Návrh na voľbu a odvolanie členov správnej rady môže podať každý člen správnej rady a riaditeľ nadácie.

Na voľbu a odvolanie člena správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov

správnej rady. Dĺžka funkčného obdobia člena správnej rady sú štyri roky. Každý člen správnej rady môže

byť opakovane zvolený za člena správnej rady najviac dvakrát, v po sebe idúcich obdobiach. Na uvoľnené

miesto člena správnej rady musí byť správnou radou do 60 dní od uvoľnenia miesta zvolený nový člen

správnej rady na zvyšok funkčného obdobia alebo na ďalšie funkčné obdobie.
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6.2.5 Členstvo v správnej rade zaniká
a) uplynutím funkčného obdobia,

b) písomným odstúpením doručeným riaditeľovi nadácie alebo správnej rade,

c) odvolaním správnou radou,

d) smrťou

6.2.6 Predseda správnej rady
Správna rada volí zo svojich členov predsedu, ktorý zvoláva a vedie zasadnutia správnej rady. Predseda

môže zvolaním a vedením zasadnutia písomne poveriť iného člena správnej rady. Na voľbu a odvolanie

predsedu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady.

6.2.7 Uznášaniaschopnosť správnej rady
Správna rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie

rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Členovia správnej rady môžu v

nevyhnutnom prípade prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutí správnej rady. V takom prípade sa návrh

uznesenia správnej rady predkladá jednotlivým členom na vyjadrenie písomne (e-mailom, faxom) s

oznámením lehoty, v ktorej majú urobiť písomné vyjadrenie k návrhu. Ak sa člen nevyjadrí v uvedenej

lehote, platí, že nesúhlasí s návrhom uznesenia. Výsledky hlasovania oznámi členom správnej rady

predseda správnej rady.

6.3 Riaditeľ nadácie
Riaditeľ nadácie je štatutárnym orgánom nadácie, ktorý riadi činnosť nadácie a koná v jej mene.

Rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, ak nie sú v pôsobnosti iných orgánov. Riaditeľ nadácie môže

nakladať s majetkom nadácie.

6.3.1 Voľba riaditeľa nadácie
Riaditeľa nadácie volí a odvoláva správna rada. Dĺžka funkčného obdobia riaditeľa nadácie sú štyri roky.

6.3.2 Nezlučiteľnosť funkcií
Riaditeľ nadácie nesmie byť členom správnej rady alebo iného orgánu nadácie. Je oprávnený zúčastňovať
sa na zasadaniach správnej rady s poradným hlasom. Za riaditeľa nadácie môže byť zvolená len fyzická

osoba s trvalým pobytom alebo s dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky.

6.3.3 Odvolávanie riaditeľa nadácie
Správna rada odvolá riaditeľa nadácie, ak:

a) bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak bol právoplatne

odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu

trestu odňatia slobody,

b) stratil spôsobilosť na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.

c) Ak hrubo porušil svojim verejným správaním kresťanské mravné normy
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6.3.4 Správna rada môže odvolať riaditeľa nadácie, ak:
a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie

ako šesť mesiacov,

b) neplní povinnosti riaditeľa nadácie a v určenej lehote neurobí nápravu ani po písomnom

upozornení správnej rady,

c) c)stratil dôveru členov správnej rady.

6.3.5 Vzdanie sa funkcie
Riaditeľ nadácie sa môže bez udania dôvodu písomne vzdať svojej funkcie.

6.3.6 Uprázdnenie funkcie riaditeľa
Ak správna rada odvolá riaditeľa nadácie alebo ak sa riaditeľ nadácie vzdá funkcie musí byť správnou

radou do 30 dní od uvoľnenia miesta zvolený nový Riaditeľ nadácie. Do zvolenia riaditeľa nadácie koná v

mene nadácie predseda správnej rady, ktorý môže urobiť len také úkony, ktoré nepripúšťajú odklad. Na

voľbu a odvolanie riaditeľa nadácie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej

rady. Návrh na voľbu a odvolanie riaditeľa nadácie môže podať každý člen správnej rady.

6.4 Revízor
Revízor je kontrolný orgán nadácie .

6.4.1 Voľba revízora
Revízora volí a odvoláva správna rada. Pre spôsob ustanovenia a výkon funkcie revízora platia primerane

ustanovenia o riaditeľovi nadácie . Funkčné obdobie revízora je trojročné.

6.4.2 Práva a povinnosti revízora
Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti nadácie a

kontrolovať, či je účtovníctvo vedené v súlade s osobitným predpisom, či nadácia uskutočňuje svoju

činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nadačnou listinou.

6.4.3 Úlohy revízora
Revízor najmä:

a) kontroluje vedenie účtovníctva

b) schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu nadácie

c) upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie

Článok 7. Ostatné náležitosti

7.1 Podmienky nakladania s majetkom nadácie

7.1.1 Použitie majetku
Majetok nadácie sa môže použiť len v súlade s účelom nadácie a na úhradu výdavkov na správu nadácie

s nasledovnými podmienkami. Výšku výdavkov na správu nadácie určí správna rada každoročne v miere

nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti nadácie do 31.12. na nasledujúci kalendárny rok.
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7.1.2 Výdavky na správu nadácie zahŕňajú výdavky na:
a) ochranu a zhodnotenie majetku nadácie,

b) propagáciu účelu a činnosti nadácie a nadačného fondu,

c) prevádzku nadácie,

d) odmenu za výkon funkcie riaditeľa,

e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu,

f) mzdové náklady pracovníkov podieľajúcich sa na správe nadácie,

g) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie.

7.1.3 Oddelenie výdavkov podľa účelu
Výdavky na správu nadácie musí viesť nadácia oddelene od výdavkov vynaložených na účel nadácie.

7.1.4 Podnikanie nadácie
Nadácia nemôže podnikať s výnimkou prenechania nehnuteľností do nájmu, organizovania kultúrnych,

vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií, ak touto činnosťou účinnejšie využije svoj majetok a

táto činnosť bude v súlade s účelom nadácie.

7.1.5 O zmluve o tichom spoločenstve
Nadácia nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve. Majetok nadácie sa nesmie použiť na

financovanie činnosti politických strán a politických hnutí ani na prospech kandidáta na volenú funkciu.

7.1.6 Nadačné imanie
Majetok, ktorý tvorí nadačné imanie, nemožno darovať, vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti,

zaťažiť ani použiť na zabezpečenie záväzkov nadácie, ani na zabezpečenie záväzkov tretích osôb. Nadácia

je povinná uložiť peňažné prostriedky, ktoré sú súčasťou nadačného imania, na účet v banke alebo v

pobočke zahraničnej banky, ktorá má bankové povolenie na území Slovenskej republiky. Peňažné

prostriedky, ktoré sú súčasťou nadačného imania, môže nadácia použiť len na kúpu:

a) štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok,

b) cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov a podielov listov otvorených

podielových fondov,

c) hypotekárnych záložných listov,

d) vkladových listov, vkladových certifikátov a depozitných certifikátov,

e) nehnuteľností.

Článok 8. Členovia orgánov
a) Členovia prvej správnej rady sú:

● Ing. Daniel Beňo – Trnavská cesta 5365/50A, 821 02, Bratislava, r.č. 850227/8081

● Ing. arch Peter Blaškovič – Letná  795/7 Piešťany 92101 r.č. 750616/6624

● Mgr. Marcel Ištván, Teplý Vrch 50, 98023, r.č. 860203/8489

● Ing. Rastislav Hornák – Furdekova 1929/14, Piešťany, 92101, r.č. 850226/1834

● Ing. Peter Holotík – Olbrachtova 5, Bratislava 831 04, r.č. 850219/6450

● Tomáš Bachmayer, Pri štadióne 21, 900 21 Svätý Jur, r.č. 7903196290
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b) Prvým riaditeľom je:

● Vladimír Šimo PhD., Znievska 38, 85106, Bratislava, r.č. 830318/7453

c) Revízorom je:

● Marián Vongrej PhD. - Cyprichova 18, 83156, Bratislava

d) Prvým predsedom správnej rady je:

● Ing. Daniel Beňo

Článok 9. Fórum poradcov a spolupracovníkov
Správnej rade v činnosti pomáha fórum poradcov a spolupracovníkov. Predseda správnej rady podľa
svojho uváženia, prípadne konzultácii s riaditeľom nadácie môže zvolať podľa potreby fórum poradcov

a spolupracovníkov. Personálne zloženie fóra poradcov a spolupracovníkov sa môže meniť podľa situácie

a potrieb nadácie.  Fórum poradcov a spolupracovníkov má za úlohu prinášať podnety pre zlepšenie

činnosti nadácie, po odbornej stránke diskutuje aktuálne témy súvisiace s účelom nadácie a môže dať
odporúčania správnej rade, alebo riaditeľovi.

V Bratislave dňa 7.1.2021

Posledná revízia 22.3.2022

Zakladateľ

Vladimír Šimo
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