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Vážený pán predseda NSK, vážené Zástupiteľstvo NSK,


Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho uznesením č. 30/2016 z 21. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva NSK konaného dňa 21. marca 2016 
schválilo návrh na založenie nadácie pod názvom Nadácia „POMOC“, so sídlom Rázusova 2A, 949 01 Nitra, ktorej jediným zakladateľom je 
Nitriansky samosprávny kraj. Týmto uznesením zároveň schválilo Zastupiteľstvo NSK nadačné imanie Nadácie „POMOC“ ako majetkový vklad vo 
výške 6.638,- €, ako aj prvého správcu nadácie, prvých členov správnej rady a prvých členov dozornej rady, poverilo predsedu NSK podpísaním 
nadačnej listiny a uložilo riaditeľovi Úradu NSK zabezpečiť všetky úkony súvisiace so zápisom nadácie do registra nadácií.


Následne na to Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja vypracoval Nadačnú listinu Nadácie „POMOC“ a zriadil bežný účet v Slovenskej sporiteľni 
a.s. Bratislava a podal návrh na zápis Nadácie „POMOC“ do registra nadácií. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zapísalo Nadáciu „POMOC“ 
do registra nadácií Ministerstva vnútra SR dňa 19.9.2016 pod číslom 23/Na-2002/1143.


Účelom Nadácie „POMOC“ je:

1. podpora starým, chorým a bezmocným občanom v núdzi, detí a mládeže, ktorí potrebujú pomoc iných ľudí, hlavne v zdravotnej rehabilitácii, 

2. podpora organizáciám a zariadeniam zabezpečujúcim liečbu a starostlivosť starých, chorých a bezmocných občanov a občanov v núdzi, 

3. podpora zákonným zástupcom detí a mládeže, ktoré sú odkázané na zdravotnú rehabilitáciu, 

4. plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú 

pomoc pri postihnutí živelnou pohromou na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. 


Avšak ešte minulý rok 19.9.2018 skončilo funkčné obdobie všetkým členom správnej rady a dozornej rady nadácie. Taktiež minulý rok v septembri 
skončilo funkčné obdobie aj správcovi nadácie a Zastupiteľstvo NSK na rok 2019 nevyčlenilo zo svojho rozpočtu žiadne finančné prostriedky pre 
účely nadácie. Z uvedených dôvodov sa stala Nadácia “POMOC” v tomto ohľade nefunkčná a za súčasnej situácie bez rozhodnutia Z NSK nie je už 
ani možné prezvoliť respektíve dovoliť nových členov správnej rady, dozornej rady a menovanie nového správcu nadácie. Nemá to z uvedených 
dôvodov kto reálne urobiť. Súčasne sa domnievam, že pomerná časť členov správnej rady a dozornej rady by mala byť zložená z poslancov s 
funkčným obdobím v Zastupiteľstve NSK, ale aj zo zástupcov kľúčových spoločenských partnerov a zástupcov Úradu NSK.




Súčasne je potrebné uvedomiť si zásadnú potrebu funkčnej Nadácie “POMOC”, nakoľko sa na NSK neustále obracajú obyvatelia či rodiny žijúce v 
NSK, ktorí sa ocitli v núdznej situácii. Mnohí z nich potrebujú akútnu pomoc na zabezpečenie liečby, starostlivosti o členov rodiny s ťažkým 
zdravotným postihnutím či s vážnou chorobou, či pomoc v núdzi. Súčasne sa na NSK obracajú aj inštitúcie zo sociálnej či zdravotníckej oblasti, 
ktoré indikujú mimoriadne situácie, ktoré je potrebné v čase a v priestore promntne riešiť. Presne o takejto situácii som na decembrovom zasadnutí 
Zastupiteľstva NSK informovala a Z NSK prijalo uznesenie, ktorým zaviazalo Úrad NSK pripraviť právny rámec na riešenie aj takýchto prípadov a 
situácií, kedy sa nejedná o fyzickú ale o právnickú osobu. Preto rozšírením účelu Nadácie “POMOC” by sa splnilo aj spomínané uznesenie Z NSK č. 
230/2018. 


Taktiež sa domnievame, že je nesmierne dôležité, aby sa činnosť Nadácie “POMOC” pravidelne monitorovala a poslanci Z NSK mali každoročne 
predkladanú informatívnu správu do Z NSK, aby o činnosti nadácie mali prehľad.


Taktiež považujeme za nesmierne dôležité, aby bola pre Nadáciu “POMOC” následne vyčlenená rozpočtová kapitoval v rámci rozpočtu NSK. Plne a 
zodpovedne si ako predkladatelia uvedomujeme, že financovanie nemôže byť len na pleciach NSK, ale na jej financovaní sa musia podielať ďalšie 
zdroje, ktoré budú aktívnym výsledkom činnosti nadácie.


Aj náš samosprávny kraj si uvedomuje túto svoju spoločenskú zodpovednosť a preto zriadil za prosociálnym a humanitným účelom v minulosti aj 
túto nadáciu. Preto by sme boli veľmi neradi, keby nadácia nemohla pokračovať vo svojej činnosti. 


Súčasne chceme zdôrazniť, že NSK bol v rámci svojej nadačnej činnosti za rok 2017 vysoko pozitívne hodnotený v spoločenských kruhoch. Avšak i 
napriek tomu, že má snahu prostredníctvom nadácie podporovať tých, ktorí to najviac potrebujú, je momentálne Nadácia “POMOC” nefunkčná a 
aplikačná prax ukazuje, že je potrebné pouvažovať aj na nad rozšírením účelu jej využitia. Nadácia “POMOC” aj za týmto účelom vznikala, aby 
mohla pomáhať a podporovať tým, ktorí to v NSK potrebujú. A teraz potrebuje pomoc od nás poslancov nového Zastupiteľstva NSK. Preto vám 
všetkým budeme nesmierne vďační za podporu navrhnutého uznesenia, aby sme spoločne ako Nitriansky samosprávny kraj mohli i naďalej podávať 
pomocnú ruku prostredníctvom funkčnej a života schopnej Nadácie “POMOC”. Ďakujeme. 


Z uvedených dôvodov predkladáme návrh na uznesenie:


PhDr. Anna Šmehilová PhD., poslankyňa Z NSK

PaedDr. Igor Éder, podpredseda NSK


Znenie návrhu:


Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja




a) b e r i e   n a   v e d o m i e  
informáciu o súčasnom stave Nadácie „POMOC“ so sídlom Rázusova 2A, 949 01  Nitra a zániku členstva všetkých členov Správnej rady,


b) u k l a d á

riaditeľovi Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja predložiť na zasadnutie Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude 
konať dňa 24. júna 2019 návrh na menovanie členov Správnej rady Nadácie „POMOC“ v zmysle Nadačnej listiny.


V Nitre, dňa 25.3.2019 


Hlasovanie: uznesenie bolo prijaté 



