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SLOVO ŘEDITELKY
„Člověk se ani v té nejhorší situaci nesmí vzdát. V životě je však potřeba mít štěstí a v takovém životě, jaký jsem vedl já, je navíc potřeba mít
dobrého anděla strážného, který je ochoten pracovat i přes čas.“ Jan Pivečka
Milí přátelé,
máme za sebou rok, který jsme si na jeho začátku asi všichni představovali trochu jinak. Když jsme vítali Nový rok 2020 a přitom zaznamenali zprávy o
výskytu onemocnění Covid 19 v daleké Číně, nenapadlo nás, že v průběhu roku „vypne“ běžný život prakticky po celém světě a z jistot, o jejichž skálopevnosti
jsme do té doby byli přesvědčeni, udělá nejistoty.
Letošní výroční zpráva bude co do obsahu o něco skromnější, jelikož velká většina pravidelných a obvyklých aktivit nemohla být uskutečněna. Z projektů,
které dlouhodobě organizujeme ve spolupráci se školami, jejichž realizace obvykle bývá v prvním pololetí, jsme stihli pouze literární soutěž středních škol
Zlínského a Trenčianského kraje, a i to jen napůl. Obdrželi jsme práce, obě poroty je vyhodnotily, ale slavnostní předání ocenění se již nemohlo uskutečnit a
ceny k vítězům putovaly poštou. Výtvarnou soutěž jsme pak vyhlásili on-line pro všechny děti, které musely zůstat na distanční výuce a vyhodnotili ji v létě.
Po rozvolnění protiepidemických opatření jsme z velké části doháněli aktivity udržitelnosti projektu Obnova technického zázemí víceúčelové učebny,
podpořeného v předchozím roce z IROP. Nejvýznamnější společenskou akcí bylo připomenutí 160. výročí příchodu rodiny Pivečkovy do Slavičína a křest
knihy „V koželužské zástěře“ autorky JUDr. Marie Mackové, která vznikla právě k této příležitosti. Přibližuje osudy Pivečků po příchodu do Slavičína a
založení koželužny a následné budování rodinného podniku. Zaměřuje se zejména osudy příslušníků rodinné větve, v níž byl jedním z dětí otec našeho
zakladatele pan Jan Pivečka st.
Podzim se už opět nesl v duchu omezení a velkého počtu nemocných, což se nevyhnulo ani nám. Všechno zlé je ale pro něco dobré. Podařilo se alespoň
pokročit v opravách domu č. 111 a přizpůsobit prostory novým potřebám a aktivitám.
V mém úvodním slově nesmí, jako každý rok, chybět poděkování všem nesmírně důležitým fyzickým a právnickým osobám, díky nimž můžeme naplňovat
vize a cíle naší nadace. Velmi si každé podpory vážíme a zároveň jsme si vědomi zodpovědnosti vůči firmám a lidem, kteří spojují svoje jméno se jménem
Nadace Jana Pivečky. Mé osobní poděkování také patří pracovnímu týmu nadace, členům správní rady, revizorce účtů, externím spolupracovníkům a
dobrovolníkům. Jedné osobě bych chtěla na tomto místě obzvláště poděkovat a věnovat vzpomínku. Na začátku prosince nás zastihla smutná zpráva, že už
nebudeme mít to potěšení se osobně setkávat s paní Evou Daňkovou, naší vzácnou spolupracovnicí, podporovatelkou a členkou správní rady. V našich
myšlenkách a vzpomínkách zůstane navždy.
V roce 2020 více než kdykoli předtím nabylo na významu heslo pana Pivečky „Nikdy se nevzdávej!“. Přejeme Vám všem dobré anděly strážné, kteří jsou
ochotni pracovat i přes čas.
Božena Filáková
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O NADACI JANA PIVEČKY VE SLAVIČÍNĚ
Nadace byla založena 27. 11. 1996 panem Janem Pivečkou (*24. 10.1919; + 5. 1. 2004)
Sídlem nadace je Slavičín, Horní náměstí 111.
Nadační jmění: 969.080,-- Kč
Vize Nadace Jana Pivečky
V návaznosti na historickou tradici, spojující ve Slavičíně jméno Pivečka nejenom s podnikáním a obchodem, ale
také s podporou věcí veřejných a lidem prospěšných, zejména ve vztahu k mládeži, vytvořit lepší občanskou
společnost.
Poslání a role Nadace
Vycházejíc z filozofie vnesené do nadace jejím zakladatelem Janem Pivečkou, je aktivita nadace zaměřena především na podporu níže uvedených principů:
• vedení mládeže k úctě, pravdě, lidským právům, etice a morálce,
• vytváření prostoru pro zapojení mládeže do aktivních tvůrčích programů,
• ochrana kulturních a historických tradic a životního prostředí,
• vytváření prostoru pro prosazení a šíření hodnot spojených s rozvojem zdravé občanské společnosti.
Cíle podporované Nadací
•
•
•
•

Podpora výchovy a vzdělávání
Podpora vytváření zdravé občanské společnosti.
Podpora udržování a rozvoje podnikatelského a životního odkazu rodiny Pivečkovy.
Podpora obecně prospěšným cílům ve zlínském a slavičínském regionu.

Účel Nadace
Účelem Nadace je soustřeďovat hmotné prostředky, úsilí osob, materiální, organizační a jinou pomoc na podporu vytyčených cílů.
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Předmět činnosti Nadace
V rámci dosahování shora uvedených cílů se Nadace zaměřuje mimo jiné na následující aktivity:
• Pořádání a vyhlašování výročních cen, studentských soutěží, soutěžních akcí apod. k podpoře rozvoje tvůrčí individuality mladého člověka.
• Realizace výchovných, vzdělávacích, kulturních, sociálních a obdobných projektů v souladu s cíli Nadace.
• Finanční, materiální, organizační a jiná pomoc a spolupráce při přípravě a realizaci vybraných projektů třetích osob, které jsou v souladu s cíli a posláním
Nadace.
• Spolupráce s veřejnoprávními institucemi, školami, školskými zařízeními, neziskovými organizacemi a soukromými osobami za účelem naplňování cílů
Nadace.
• Prosazování etického a morálního kodexu v jakémkoliv jednání spojeném s činností a projekty Nadace.
Těžištěm působení Nadace je slavičínský a zlínský region.
Filozofie Nadace
• Vysvětlovat filozofii Nadace, založené na lidství a pomoci toho, kdo pomoci může tomu, kdo pomoc potřebuje.
• Pomáhat konkrétním lidem, kteří pomoc potřebují a zaslouží si ji
• Pěstovat v lidech, kterým je pomoc poskytována, pocit, resp. potřebu chovat se obdobně, to znamená pomáhat v budoucnu (až jim to situace dovolí)
dalším lidem, a tak předávat štafetu lidství a humanismu dál.
• Pěstovat v lidech, kterým je pomoc poskytována, pocit sounáležitosti s dalšími lidmi, kteří působí v Nadaci nebo s nadací spolupracují.
• Nadace se svou filozofií nezištné pomoci snaží o vytvoření pyramidálního efektu. Nadace pomůže nebo jinak prospěje konkrétní osobě, přičemž nemá
jiný požadavek než aby ten, kdo pomoc obdržel, se v budoucnu choval obdobně a sám pomáhal dalším lidem.
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LIDÉ V NADACI
ŘÍDÍCÍ A STATUTÁRNÍ ORGÁNY
Správní rada Nadace

Ing. Jiří Genža
předseda SR

Ing. Rudolf Baďura
místopředseda SR

Mgr. Hana Urbanová
místopředsedkyně SR

Petra Blumenberg
členka SR

Hana Arnoštová
členka SR

Ing. Michal Špaček
člen SR

Mgr. Eva Daňková
členka SR do 14.12.2020

Mgr. Michal Filák
člen SR

Prof. MUDr. Marek
Svoboda, Ph.D.
člen SR

Renata Juráňová, DiS.
revizor účtů

Správní rada je statutárním orgánem nadace. Spravuje majetek nadace, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace. Do výlučné působnosti
správní rady náleží: vydat statut a rozhodovat o jeho změnách, schvalovat rozpočet a jeho změny, schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o
činnosti a hospodaření, rozhodovat o sloučení, pokud není sloučení vyloučeno nadační listinou, volit nové členy správní rady a revizora a rozhodovat o
odvolání člena správní rady a revizora, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce, stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady a
revizora, rozhodovat o zvýšení nadačního jmění, rozhodovat o nadačních příspěvcích, grantech a jiných formách poskytnutí podpory třetím osobám,
rozhodovat v záležitostech, u nichž tak stanoví zákon nebo statut nadace.
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Revizor účtů
Revizor je kontrolním orgánem nadace. Kontroluje zejména plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví
vedeného nadací, přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu, dohlíží na to, zda nadace vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační listinou
a statutem nadace, upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní
radě o výsledcích své kontrolní činnosti. Revizorem účtů je Renata Juráňová, DiS.

Vzpomínka na paní Mgr. Evu Daňkovou

V prosinci 2020 jsme se navždy rozloučili s členkou správní rady nadace, paní notářkou Mgr. Evou Daňkovou.
Paní Eva spolupracovala s Nadací Jana Pivečky od jejího založení v roce 1996 a s panem Janem Pivečkou
prakticky od jeho návratu do České republiky. Byla dlouholetou podporovatelkou nadace a dlouhodobě nám
poskytovala také svoji odbornou pomoc.
Ve správní radě působila od roku 2014. Je bezpočet oblastí v působnosti správní rady, kde pomáhala radou a
názorem, který měl vždy hlavu a patu a nikdy k tomu nepotřebovala mnoho slov. Její zkušenosti a přínos jsme
ocenili zejména v majetkových a právních záležitostech. Nic pro ni nebyl problém vyřešit.
Paní Eva byla ale hlavně milým, vzácným, a přitom neobyčejně skromným člověkem. Bude velmi chybět nejen nám,
ale především své rodině.
Milá paní Evo, mnohokrát děkujeme a nikdy nezapomeneme!
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PRACOVNÍCI NADACE V ROCE 2020
Ředitel
Ředitel zajišťuje běžnou provozní činnost a agendu nadace, přitom se řídí statutem, obecně závaznými předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský
zákoník, který upravuje činnost nadací a usneseními (rozhodnutím) správní rady nadace. Ředitel zajišťuje vedení účetnictví nadace a auditorské ověření
účetní závěrky, zastupuje nadaci v operativním styku se státními a místními úřady a v jednání s dárci a sponzory. Ve věcech delegovaných správní radou
jedná a podepisuje ředitel nadace samostatně. Ředitelkou nadace je od roku 1996 Mgr. Božena Filáková.

Kancelář nadace
V kanceláři nadace působí provozní a programový pracovník a administrativní pracovník, kteří zabezpečují chod kanceláře a organizaci nadačních
projektů.

Mgr. Božena Filáková
ředitelka nadace

Ivana Sukaná
administrativa

Další spolupracovníci
Robert Navrátil – správa sítí DPP,
Ingrid Steckmeierová – úklid od 1.6 do 31.7.2020,
Iveta Vašíčková úklid – DPČ
Josef Konečný – údržbář, pracovní smlouva od července 2020
Pracovní místa Ingrid Steckemeierové a Josefa Konečného byla vytvořena prostřednictvím projektu „Nová
příležitost, nové zkušenosti,“ realizovaného společností Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci
Jana Pivečky, o.p.s. a spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
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Mgr. Šárka Pinďáková
provozní a programový
pracovník

Grantová komise

Adresa sídla

Mgr. Petr Odehnal, Ph.D., Valašské Klobouky
MUDr. Marie Turčínková, Slavičín
Ing. Jiří Genža, Zlín
PhDr. Jaroslav Mikulík, Uherský Brod

Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín,
Česká republika

Vedení účetnictví, daňové poradenství

Nadace je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl N, vložka 97

Ing. Alena Mahdalová, účetní a daňová kancelář
Bc. Lenka Maurerová, účetní

IČO

Audit
Ing. Renata Nedbálková, auditorka

Právní poradenství
Mgr. Petra Křenková

Registrace

657 92 424

Telefon
571 110 425, 739 095 315

E-mail
njp@pivecka.cz

Odborná lesní správa

Webové stránky

Josef Ščuglík

www. pivecka.cz

Stálí dobrovolníci
Petr Drha

Bankovní účty
UniCredit Bank, pobočka Zlín
číslo účtu: 50882005/2700
Komerční banka, a.s., pobočka Slavičín
číslo účtu: 86-2050860227/0100
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Nadace realizuje vlastní dlouhodobé i krátkodobé projekty, které mají
přispívat k rozvoji etiky a morálky a k vytváření zdravé občanské
společnosti. Každoročně to znamená potřebu vynakládat úsilí
k zabezpečení potřebných finančních zdrojů. S tímto vědomím byla
nadace panem Pivečkou založena. Možnost používat získaný majetek
k zabezpečení příjmů nadace zavazuje k tomu, aby byl využit co nejlépe.

ROK 2020 V NADACI JANA PIVEČKY
ORGANIZAČNÍ ROZVOJ NADACE
Rozhodovací a strategická činnost správní rady

K tomu také patří povinnost náležitě majetek udržovat. V roce 2020
pokračovaly opravy fasády Pivečkovy vily, které započaly v předchozím
roce. Opravy jsou financovány zejména z vlastních zdrojů a z příspěvků
Petry Blumenberg.

V roce 2020 i přes komplikace způsobené omezeními v souvislosti
s pandemií onemocnění Covid 19, správní rada plnila roli statutárního
orgánu. Uskutečnila se 2 zasedání, a to v březnu a v září. Jarní
zasedání se uskutečnilo v on-line formě.

V oblasti dlouhodobé strategie zůstává do budoucna stále otevřená
možnost případného sloučení se sesterskou obecně prospěšnou
společností, která vznikla v roce 2007.

Správní rada učinila některá strategická rozhodnutí, která souvisela se
správou nabytých nemovitostí. Jelikož nadace dostává žádosti o
odprodej pozemků, správní rada rozhodla na svém zasedání v březnu
2020 stanovit pro tyto případy následující strategii:

Realizace rozvojových projektů
Nejvýznamnějším rozvojovým projektem za několik posledních let byl
projekt Obnova technického zázemí víceúčelové učebny, jehož realizace
proběhla v roce 2019 a aktuálně běží jeho pětiletá udržitelnost. Nadace
díky projektu získala moderně vybavenou učebnu pro IT a jazykové
vzdělávání, která umožňuje kvalitní realizaci vlastních projektů a nabízí i
možnost využití partnerskými a jinými subjekty.

• Projednávat každou žádost jednotlivě a vyhodnotit okolnosti žádosti.
• Odprodávat v případě, že na pozemku ve vlastnictví nadace stojí cizí
stavba.
• Odprodávat v případě, že zájemce pozemek dlouhodobě užíval
v dobré víře, že je v jeho vlastnictví.
• Stanovit minimální pachtovné za pacht zemědělských pozemků.
• V případě odprodeje stanovit podobné ceny jako město Slavičín.
• V případě odprodeje konzultovat s městem, zda v dané lokalitě nemá
město svoje rozvojové záměry.

Finanční zajištění nadace
V oblasti strategie získávání finančních prostředků se nadace i v roce
2020 zaměřila na následující možné zdroje:

V případě lesních pozemků se nadace řídí doporučením odborného
lesního správce, kterým je Josef Ščuglík.

Na spolupráci nadace s konkrétními partnery pro konkrétní projekty
a grantové programy

Přestože nadace nabyla od Pivečkovy rodiny hodnotné pozemky,
nesleduje jen jejich okamžité využití, ale vnímá je jako příležitost
k dlouhodobému zabezpečení nadace a chce je spravovat s péčí
řádného hospodáře a s vědomím potřeby naplňování její vize a cílů.

Nadace spolupracuje s partnery, kteří podporují vybrané projekty
dlouhodobě.
Aktuálně je to zejména Rotary club Zlín, který je partnerem Literární
soutěže středních škol, Diskusního fóra mládeže a projektu Chceme
pomáhat. V roce 2020 to navíc byla spolupráce na projektu Legohrátky,
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který Rotary club Zlín ve spolupráci s Nadací Rotary významně finančně
podpořil a umožnil tak nákup souprav stavebnice Lego k realizaci záměru
rozvíjet u dětí zájem o techniku, podpořit jejich technickou zdatnost a
myšlení. Více o tomto projektu v programové části této zprávy.
Členové RC dlouhodobě pravidelně zasedají v porotách soutěží, účastní
se akcí nadace a každoročně uctívají památku Jana Pivečky realizací
výjezdního zasedání ve Slavičíně.

pandemie nejohroženější cílovou skupinou a projekt byl zaměřen na
kontaktní aktivity, od jeho realizace jsme museli upustit.
Na rozvoj individuálního a firemního dárcovství
Také v roce 2020 nadace spolupracovala s tradičními individuálními a
firemními dárci, od kterých získala významnou finanční podporu. Všech
našich dárců si nesmírně vážíme. Jejich podrobný výčet je možné najít ve
finanční části této zprávy s výjimkou těch, kteří si nepřejí, aby jejich dar
byl zveřejněn, což respektujeme. Všem patří naše velké a upřímné
poděkování.

Na hledání možností podpory vybraných projektů z fondů EU
Rok 2020 byl prvním rokem udržitelnosti projektu „Obnova technického
zázemí víceúčelové učebny“, který byl realizován v předchozím roce
s podporou programu IROP. I když byla realizace plánovaných
vzdělávacích akcí vzhledem k dlouhodobým omezením komplikovaná,
podařilo se je v omezené míře realizovat.

Na realizace benefičních akcí
Benefiční akce bohužel v roce 2020 nebylo možné realizovat.
.
Grantová činnost
Správní rada se před 2 lety rozhodla, že bude svoji grantovou podporu
v nadcházejících letech směřovat do podpory talentovaných jednotlivců.
Zároveň ale zachová i svoje tradiční grantové programy:

Na hledání možností podpory nadačních projektů z dotačních
prostředků dostupných v České republice, zejména město Slavičín,
Krajský úřad, celorepublikově působící nadace apod.

Program na podporu vytváření zdravé občanské společnosti, který se
zaměřuje na podporu obecně prospěšné činnosti, podporu kulturních,
historických a regionálních tradic, podporu sociální sféry se zaměřením
na propojení výchovně vzdělávací práce nadace s potřebami sociálně,
zdravotně nebo jinak handicapovaných spoluobčanů.

Spolupráce nadace s městem Slavičín se neustále rozvíjí ke spokojenosti
obou partnerů. I když některé projekty nemohly být realizovány,
uskutečnily se akce, které stojí za zmínku a budou podrobněji uvedeny
v další části této zprávy. Byla to zejména připomínka 160. výročí příchodu
rodiny Pivečkovy do Slavičína, spojená s křtem knihy „V koželužské
zástěře“. Kniha mapuje osudy předků zakladatele nadace, zejména větve,
do které patřil jeho otec Jan Pivečka st.
Kromě toho jsme v únoru 2020 ještě stihli realizovat Slavičínský čtyřboj
ženských družstev a v měsících, kdy byla pandemická situace příznivější
spolupráci na projektu Slavičín – obec příznivá seniorům.

Program na podporu iniciativ mladých lidí, v rámci, kterého nadace
podporuje zejména studentské projekty v rámci projektu „Chceme
pomáhat“, ale je možné podporovat nápady mladých lidí i mimo tento
projekt.
Podpora talentovaných jednotlivců se uskutečňuje prostřednictvím
otevřených grantových řízení, která jsou průběžná a jsou vyhlašována
v první polovině roku. Žádosti budou posuzovány na každém jednání
správní rady.

V roce 2020 jsme také získali finanční podporu ze sociálního fondu
Zlínského kraje na podporu projektu letního Fit Programu pro seniory ve
výši 15.000,-- Kč, nicméně vzhledem k tomu, že senioři byli v době
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Vnější vztahy Nadace Jana Pivečky

s kterou nadace sdílí svoje prostory, v nichž o.p.s. kromě
administrativního zázemí provozuje Poradenské centrum Zebra, které se
zaměřuje na psychologické, terapeutické a občanské poradenství
s pomoc v obtížných životních situacích.

V oblasti vztahů s veřejností a školami
Projekty Nadace Jana Pivečky jsou standardně z velké části zaměřeny
na spolupráci se školami všech stupňů. V roce 2020 se většina projektů
z důvodu uzavření škol, které trvalo téměř celý rok, neuskutečnila.
Spolupráce tak proběhla pouze se školami zapojenými do literární
soutěže a školami, které i přes komplikace realizovaly své projekty
v soutěži Chceme pomáhat.

Významná je i spolupráce s dalšími nestátními neziskovými
organizacemi, jako je Charita Slavičín, spolek Kosenka a další
organizace z Valašských Klobouk, Mateřské centrum Slavičín, Veronica
Hostětín apod.
Tradičním a dlouholetým partnerem je zlínský Rotary club. Rotariáni
se hlásí k odkazu svého někdejšího člena a prezidenta Jana Pivečky, a
kromě finanční i materiální podpory se účastní realizace nadačních
projektů. Jak už bylo zmíněno, kromě tradiční a dlouhodobé spolupráce
na projektech pro mládež jsme v roce 2020 realizovali společný projekt
Legohrátky, který bude mít rovněž dlouhodobější charakter.

V oblasti vztahů s orgány veřejné správy
Jako klíčovou vnímáme v oblasti vztahů s orgány veřejné správy
spolupráci s městem Slavičín a s Krajským úřadem ve Zlíně. Ve
spolupráci s městem nadace realizuje některé vzdělávací projekty, dále
projekty zaměřené na rozvoj Pivečkova lesoparku a projekty pro širokou
veřejnost.

Úzkou spolupráci nadace udržuje s Českou obuvnickou a kožedělnou
asociací, s kterou společně s firmou Brněnské veletrhy a výstavy, a.s.
každoročně spolupořádá soutěž pro mladé designéry obuvi Cena
Nadace Jana Pivečky. Společně usilujeme o zachování tradice
obuvnického řemesla v našem regionu.

Město pomáhá s materiálním zabezpečením akcí a podílí se též na
financování projektů pro veřejnost. Bez pomoci pracovníků městského
infocentra si organizaci mnohých akcí už nedovedeme představit a úzce
spolupracujeme taktéž s Městskou knihovnou. NJP bezplatně využívá
nejen prostory knihovny, ale například i Sokolovny a městského úřadu.

Významná je i spolupráce s Pracovní skupinou nízkoprahových zařízení
pro děti a mládež ve Zlínském kraji. Od roku 2010 nadace ve spolupráci
s nízkoprahovými kluby vyhlašuje ocenění „Pracovník roku“ a „Kamarád
nízkoprahu“. Smyslem ocenění je představit odborné i laické veřejnosti
sociální práci v nízkoprahových klubech a jednotlivce, kteří v této oblasti
dosahují významných úspěchů. Symbolicky oceňujeme také firmy či
jednotlivce, kteří nízkoprahovým klubům nezištně pomáhají. Partnerem
tohoto projektu je Hotel Radun v Luhačovicích s majiteli manžely
Nesázalovými, kteří jako hlavní cenu pro Pracovníka roku každoročně
věnují voucher na prodloužený víkend pro dvě osoby v hotelu.

V oblasti vztahů s dárci
V oblasti vytváření a udržování vztahů s dárci se nadace orientuje na
dlouhodobou a oboustranně prospěšnou spolupráci. Velmi si ceníme
dlouholeté podpory tradičních dárců a usilujeme o její smysluplné a
efektivní využití. Jako malá regionální nadace si velmi vážíme jejich
rozhodnutí spojit své jméno nebo jméno firmy s naší nadací. Naše úsilí
směřuje jak k udržení důvěry stávajících dárců, tak k získávání nových.
V oblasti vztahů s dalšími neziskovými organizacemi

Ocenění může získat pracovník v přímé péči, který může být nominován
nadřízenými, kolegy nebo uživateli. Nominace pak posuzuje komise,
která je složena ze zástupců nadace, Pracovní skupiny NZDM a
Oddělení neziskového sektoru KÚ ve Zlíně.

V této oblasti se zaměřujeme na udržení stávajících a vytváření nových
místních partnerství, která vedou ke zkvalitnění práce neziskového
sektoru a k vytváření zdravé občanské společnosti v regionu. Nejužší
spolupráci NJP realizuje se sesterskou obecně prospěšnou společností
Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s.,
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jsme se ve spolupráci s městem pro děti, které strávily jarní část školního
roku 2019/2020 netradičně na on-line výuce, zpestřit jim tento čas
výtvarnou soutěží Děti mohly namalovat obrázek s tématikou města
Slavičín, který zaslaly e-mailem a ten byl pak vystaven na facebooku
nadace. V červnu pak proběhlo slavnostní předání cen za účasti starosty
města pana Tomáše Chmely.

PROGRAMOVÁ OBLAST
Programová oblast byla v roce 2020 silně ovlivněna pandemií nemoci
Covid 19 a preventivními opatřeními proti šíření této nemoci, která na
velkou část roku uzavřela školy a znemožnila organizaci akcí pro
veřejnost. Přesto nadace v roce 2020 některé vlastní projekty realizovala,
a to ve všech oblastech svého působení, kterými jsou:
•
•
•

Výchova a vzdělávání
Vytváření zdravé občanské společnosti
Ekologie

Výchova a vzdělávání
Výchova a vzdělávání jsou tradičně klíčovou oblastí činnosti nadace.
V roce 2020 nemohly být po mnoha letech realizovány projekty, z nichž
některé byly realizovány více než 20 let. Byly to:
• Cena Nadace Jana Pivečky pro mladé designéry
• Diskusní fórum mládeže
• Výtvarná soutěž pro žáky prvního stupně malých základních
škol
• Helfíkův kotár

Motivace žáků a studentů v dalších oblastech a oborech

Neuskutečnil se ani multižánrový festival Neleň, na jehož realizaci
nadace několik let spolupracovala.

Literární soutěž středních škol Zlínského a Trenčianského kraje

Projekty realizované v tomto programu v roce 2020:

Literární soutěž středních škol Zlínského a Trenčianského kraje pod
mottem: "Vnímáme přítomnost, abychom ovlivnili budoucnost" se i v roce
2020 podařilo uskutečnit, i když ne v úplně tradiční podobě. Zaslání a
vyhodnocení prací proběhlo jako obvykle na začátku roku, nicméně na
konci dubna, kdy bylo naplánováno slavnostní předávání ocenění
vítězům, už byly skupinové akce zakázány, a tak vítězové dostali svá
ocenění poštou.

Motivace žáků a studentů ve výtvarné oblasti
On-line výtvarná soutěž pro děti
Protože nebylo možné uskutečnit výtvarné soutěže ve školách, rozhodli
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Soutěž pořádá Nadace Jana Pivečky ve spolupráci s Gymnáziem Jana
Pivečky a SOŠ Slavičín a Gymnáziem v Dubnici nad Váhom.
Studenti mohou soutěžit ve dvou kategoriích – próze a poezii. V oblasti
prózy mohou psát na volné téma. Mohou zvolit libovolný literární útvar a
vyjádřit se k jakémukoliv problému, který vnímají v naší či slovenské
společnosti nebo mohou zpracovat povídku či příběh. Do soutěže bylo
přihlášeno 29 prací z 11 škol. Hodnocení probíhalo opět dvoukolově.
V prvním kole porotci vybírali práce, které je zaujaly. Ve druhém kole pak
práce byly hodnoceny dalšími porotci, kteří již přidělovali jednotlivým
pracím pořadí, z čehož pak součtem bodů vzniklo pořadí konečné.
Oceněno bylo celkem 5 studentů.
Do kategorie Poezie na volné téma jsme obdrželi celkem 52 prací
studentů ze 6 škol. Porotu, složenou z regionálních básníků, nejvíce
zaujaly básně 4 autorů, kteří byli stejně jako vítězové kategorie Próza
oceněni diplomem a věcnou cenou. Soutěž je dlouhodobě finančně
podporována zlínským Rotary clubem.
Bohužel pak většina škol z důvodu jejich uzavření od realizace musela
ustoupit a byly realizovány jen 3 z nich. Mezi ně patřil projekty žáků ZŠ
Trnava, ZŠ a MŠ Újezd a projekt studentů slavičínského gymnázia, kteří ve
vybrané lokalitě města za pomoci p. starosty T. Chmely vysadili novou alej.
Pan starosta tak splnil nabídku osobní pomoci, kterou vyslovil při
obhajobách projektů.

Projekt je realizován s finanční podporou Rotary clubu Zlin.

Chceme pomáhat

Projekt je realizován s finanční podporou Rotary clubu Zlin.

V roce 2020 byl ukončen 6. cyklus soutěže Chceme pomáhat, kterou
Nadace pořádá s finanční podporou zlínského Rotary clubu. Cílem
soutěže je motivovat mládež ve věku 14-15 let do vytváření vlastních
miniprojektů a zapojit je do aktivit ve městech a obcích, kde sídlí jejich
školy nebo kde žijí. Žáci a studenti vybírají problém ze svého okolí a
formou projektu navrhují řešení. Projekt pak musí obhajovat před porotou,
složenou z odborníků na danou oblast. Nejlepší projekty jsou nadací
finančně podpořeny, přičemž podmínkou pro získání nadačního příspěvku
je přímá osobní účast žáků a studentů na realizaci. Smyslem projektu je
naučit mladé lidi vnímat problémy v jejich okolí, hledat jejich řešení a
zapojovat se do aktivit občanské společnosti.

Legohrátky
Projekt „Legohrátky“ patří k novým projektům, které vznikly v roce 2020.
Klade si za cíl vytvořit vzdělávací program pro děti předškolního a
mladšího školního věku, který je založen na rozvíjení představivosti a
technických dovedností prostřednictvím atraktivní a oblíbené stavebnice
lego. Za použití lego kostek děti získávají první zkušenosti v oblastech,
jako jsou základy matematiky, vědy a kreativního bádání. Rozvíjí fantazii,
motoriku, tvořivost, kombinační dovednosti a zároveň se učí pracovat
v týmu. Systém lega je navržen tak, aby mohl být využíván více dětmi
najednou a nabízí tak možnost širokého a variabilního využití.

V únoru žáci a studenti obhajovali své projekty a k podpoře jich byl
vybráno 8.
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S podporou Rotary clubu Zlín a Nadace Rotary se podařilo pořídit
množství různorodých lego souprav, které byly využity jednak pro
celoroční kroužek a jednak pro letní příměstské tábory. O aktivitu byl mezi
rodiči velký zájem. Kroužek vedl odborný lektor – robotik, který dětem
předával dovednosti nejen v oblasti stavby modelů ale i v jejich
rozpohybování. Do projektu byly zapojeny i děti z DD Vizovice, které si
mohly aktivity vyzkoušet při tradiční návštěvě nadace.
Projekt je realizován s finanční podporou Rotary clubu Zlin a Nadace Rotary.

Obnova technického zázemí víceúčelové učebny NJP
Vzdělávací aktivity v rámci udržitelnosti projektu
Rok 2020 byl prvním rokem udržitelnosti projektu Obnova zázemí
víceúčelové učebny, v jehož rámci se uskutečnily vzdělávací aktivity ve
spolupráci s partnery projektu, kterými jsou Vzdělávací, sociální a kulturní
středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s., Základní škola Slavičín-Hrádek,
Dům dětí a mládeže ve Slavičíně a firma Vamak, s.r.o. Uskutečnily se
zejména IT a jazykové kurzy, vzdělávací aktivity pro děti s využitím nově
pořízené techniky, včetně 3D tisku a školící a vzdělávací aktivity podle
potřeb partnerů.
I v případě udržitelnosti tohoto projektu koronavirová pandemie způsobila
komplikace v termínech a počtech účastníků. Podařilo se ale
naplánované aktivity v rámci možností zvládnout.
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V hudebním programu vystoupili Kateřina Oškerová a Jiří Šón. Význam a
osudy některých členů rodiny, kteří významně ovlivňovali dění v místech,
kde žili, připomněl historik PhDr. Ladislav Slámečka. Starosta města Mgr.
Tomáš Chmela se zamýšlel nad tím, jak by město Slavičín dnes
vypadalo, kdyby Pivečkovi nebudovali své podnikání právě v našem
městě. Konstatoval, že zcela určitě by nebylo takové, jako je dnes.

Vytváření zdravé občanské společnosti
Výstava a vydání knihy k 160. výročí příchodu Pivečkovy rodiny do
Slavičína
V srpnu 2020 uplynulo 160. let od příchodu Pivečkovy rodiny do Slavičína.
Výročí události, která se stala jednou z nejvýznamnějších v historii rodiny ale
i města Slavičín a celého regionu, jsme si připomněli dvěma společenskými
akcemi, z nichž první se uskutečnila 12.9. a druhá 14.9. v obřadní síni a
foyeru slavičínské radnice. První z nich byla z důvodu omezeného počtu
účastníků určena pro příslušníky Pivečkovy rodiny a hosty, kteří se sjeli
z celé republiky. V rámci programu se uskutečnila výstava fotografií a křest
knihy autorky JUDr. Marie Mackové s názvem „V koželužské zástěře“, která
mapuje osudy Pivečků, kteří se v roce 1860 rozhodli přesídlit z Valašských
Klobouk do Slavičína. Zaměřuje se zejména na osudy prarodičů, rodičů a
sourozenců Jana Pivečky staršího, otce našeho zakladatele. Program začal
návštěvou hřbitova uctěním památky všech zemřelých příslušníků rodiny,
následovala mše svatá a poté slavnostní křest knihy a vernisáž výstavy.
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O dva dny později se s výstavou a knihou mohla seznámit i slavičínská
veřejnost, která této příležitosti rovněž v hojném, byť nuceně omezeném
počtu využila.
Spolupráce NJP s dětskými domovy ve Zlínském kraji
Nadace Jana Pivečky dlouhodobě spolupracuje s dětskými domovy
v regionu, zejména s domovy ve Vizovicích na Chrastěšovské ulici, ve
Valašských Kloboukách - Smolině a se zařízením pro okamžitou pomoc
ve Zlíně – Burešově. Velmi úzkou spolupráci nadace tradičně rozvíjí
zejména s Dětským domovem ve Vizovicích. S dětmi a pracovníky
domova jsme se jako každoročně setkali několikrát. V nadaci to bylo při
zábavném odpoledni a společném opékání v nízkoprahovém klubu
Kampak? kde se o ně postarali pracovníci i uživatelé. Zástupci nadace
byli na oplátku pozváni do Vizovic na výstavu a setkání přátel a příznivců
na zahradě dětského domova.

Předvánoční setkání v nadaci u příležitosti rozsvěcování vánočního
stromu na Horním náměstí ve Slavičíně se v roce 2020 nemohlo
uskutečnit, nicméně děti jsme o mikulášskou nadílku nepřipravili a
dovezli jsme jim ji přímo do domovů.
Práce s dobrovolníky
Nadace, stejně jako po celou dobu své existence, spolupracovala v roce
2020 s dobrovolníky, kteří se podíleli na realizaci projektů, které bychom
bez nich vůbec nemohli realizovat. Pomáhají jak dlouholetí, tak i noví
dobrovolníci. Je potěšující, že se počet našich dobrovolníků
nezmenšuje. Prostředkem pro jejich získávání jsou zejména naše
projekty. Často se dobrovolníky stávají jejich účastníci, kteří pak mají
zájem nám pomáhat. Kromě toho máme stálého dobrovolníka, který již
několik let pomáhá s tím, na co aktuálně nestačí personální kapacita
pracovníků nadace.
Mezi naše dobrovolníky pravidelně patří aktivní senioři. Lze konstatovat,
že věk našich dobrovolníků je velmi rozmanitý a aktuálně se pohybuje
cca od 15 do cca 75 let.

Děti z DD Vizovice byly zapojeny také do projektu Legohrátky. Bohužel
se mohlo uskutečnit pouze jedno setkání a další musela být odložena.
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Využití roubeného domu č.p. 7 ve Valašských Kloboukách

Akce pro veřejnost

Roubený dům č. p. 7 ve Valašských Kloboukách je místem, s kterým je
úzce spjata historie Pivečkovy rodiny. Právě z tohoto místa se v roce
1860 část rodiny přistěhovala do Slavičína, kde založila koželužnu a
později obuvnickou továrnu. Nadace roubený dům získala v roce 1999 a
v letech 2000 – 2002 jej kompletně zrekonstruovala.
Aktuálně je dům využíván zejména Městským muzeem ve Valašských
Kloboukách jako ukázka chudé ševcovské domácnosti a v rámci
různých akcí zaměřených na ukázky lidových tradic, zvyků a řemesel
slouží jako místo pro jejich předvádění.

Čtyřboj ženských družstev o pohár města Slavičína
V únoru 2020 nadace spolupořádala 11. ročník „Čtyřboje ženských družstev
o pohár města Slavičína“. Myšlenka organizovat ve Slavičíně sportovní akci
určenou výhradně ženám všech věkových kategorií vzešla ze spolupráce
nadace s dalšími organizacemi, zejména se Sokolem a DDM. Disciplíny jsou
stanoveny tak, aby věk nebyl handicapem, a tak se pravidelně a úspěšně
soutěže účastní i seniorky. Nejmladším účastnicím bývá méně než dvacet let
a nejstarším i více než osmdesát!
V tomto projektu nejde ani tak o to, kdo zvítězí, i když vybojovat si poháry a
medaile se snaží všechna družstva, kterých bylo tentokrát 7 včetně družstva
ze Slovenska. Jde především o vzájemné setkávání, prohlubování přátelství,
zábavu a společné zážitky.

Začátkem září 2020 se nadace podílela na druhém ročníku akce
„Putování po dřevěnicích“. Jde o putování městem se zastávkami
v roubených domech s ukázkami řemesel, tradic a folklóru. V roubeném
domě jsme zorganizovali předvádění šití tradičních valašských papučí a
pletení ponožek z ovčí vlny.
Tradiční Valašský mikulášský jarmek bohužel nebylo možné po
dlouhých 24 letech uspořádat, a tak si na další ročník budou muset jeho
příznivci i organizátoři počkat na dobu až se podaří vlny pandemie
dostat pod kontrolu.
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GRANTOVÁ OBLAST

Oprava vnitřních prostor roubeného domu
Nadace po provedené konzervaci dřevěných prvků a výměně šindele
pokračovala i v roce 2020 v udržovacích pracích a opravách roubenky,
na které se po 20 letech po rekonstrukci projevuje potřeba větších či
menších zásahů. Provedli jsme opravy vnitřních prostor, a to zejména
prasklin v omítce, vybílení místností a ošetření kamene.

Vyhlášení grantového řízení:

Ekologie

Součástí nadační práce je i grantová podpora třetích osob v oblastech
odpovídajících cílům nadace. Aktuálně se zaměřuje zejména na podporu
talentovaných jednotlivců. Vyhlašuje zpravidla jedno průběžné grantové
kolo v průběhu kalendářního roku. Grantové kolo je vyhlašováno veřejně
prostřednictvím internetu na webových stránkách Nadace Jana Pivečky. O
podporu je možné žádat každoročně do 30.11.

Pivečkův lesopark

Cíl grantové podpory:

V oblasti ekologie se nadace zaměřuje zejména na údržbu a rozvoj.
Pivečkova lesoparku, který je považován za jednu z dominant Slavičína
hojně navštěvovanou turisty.

Cílem grantové podpory je finanční pomoc žadatelům, jejichž projekty
odpovídají cílům zakotveným ve statutu Nadace a spadají do některé
z níže uvedených oblastí podpory.
Kdo může žádat o nadační příspěvek:
Žádosti o udělení nadačního příspěvku mohou podávat fyzické osoby
s bydlištěm v ČR a právnické osoby charakteru nestátních neziskových
organizací, registrované v ČR (spolky, obecně prospěšné společnosti,
nadační fondy a nadace), školy a jiné výchovně vzdělávací instituce.
Podporované oblasti:
Podpora talentovaných jednotlivců v oblasti výchovy a vzdělávání
V rámci tohoto programu lze podpořit talentované jednotlivce na studijních
stážích v České republice i v zahraničí, přispívat na studijní pobyty a na
účast studentů v prestižních soutěžích.
Výchova a vzdělávání mladých lidí, podpora mimoškolních aktivit žáků,
učňů a studentů ve zlínském regionu

Kromě individuálních návštěv je lesopark místem organizovaných akcí,
které pořádá nadace, město i další organizátoři. Proto se nadace ve
spolupráci s městem, které je provozovatelem lesoparku, zaměřuje na to,
aby prostor byl stále atraktivní a udržovaný.

Tento program je inovací dříve vyhlašovaného Programu na podporu iniciativ
mladých lidí. V jeho rámci lze podpořit projekty škol a nestátních neziskových
organizací, jejichž cílem je výchova, vzdělání, motivace a účelné vyplnění
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volného času žáků a studentů směřující k zodpovědnému vztahu k občanské
společnosti a k vzájemné pomoci.

Nadačními příspěvky nelze mimo jiné podpořit:
•

Vytváření a rozvoj zdravé občanské společnosti ve zlínském regionu

•

V rámci programu lze podpořit:
- zachovávání kulturních tradic, řemesel, folklóru, hudby a umění, projekty
na jejichž realizaci se podílí veřejnost a které jsou občanské společnosti
prospěšné,

•
•

- projekty spolupráce nestátních neziskových organizací a škol s dětskými
domovy, zařízeními náhradní péče, zařízeními sociální prevence,
zájmovými organizacemi zřízenými na podporu sociálně či zdravotně
znevýhodněných osob.

•
•
•
•
•

Mimořádné nadační příspěvky
Správní rada Nadace Jana Pivečky může, kromě projektů doručených
v rámci aktuálně vyhlášeného programu pro daný rok, podpořit výjimečně
nadačním příspěvkem i jiné projekty a to za předpokladu, že takové
projekty budou odpovídat cílům nadace dle platného statutu a
přidělení nadačního příspěvku schválí nadpoloviční většina všech členů
správní rady.

politické strany, profesní sdružení, sdružení zaměstnavatelů
nebo podnikatelů, odborová sdružení, vědecké společnosti,
projekty podporující násilí, závislosti, rasovou a náboženskou
nesnášenlivost apod.,
projekty zaměřené ideologicky nebo projekty stranické povahy,
projekty zaměřené na jednorázovou pomoc v nouzi fyzickým
osobám s výjimkou účelově vázaných prostředků, získaných
v rámci dohodnutých partnerství od konkrétních dárců pro daný
účel,
nákup budov a kanceláří, splátky půjček a dluhů, tvorbu
kapitálového jmění,
investice (stavební úpravy, rekonstrukce atd.),
opravy a udržování budov a staveb, nákup vybavení (nábytek,
technické zázemí atd.),
nákup vozové techniky,
nadace neposkytuje nadační příspěvky zpětně,

Nadační příspěvky rozdělené v roce 2020
Rozdělování nadačních příspěvků v roce 2020 bylo ovlivněno stejně jako
ostatní oblasti činnosti nadace omezujícími opatřeními proti šíření nemoci
Covid 19. V důsledku uzavření škol všech stupňů se neuskutečnily
soutěže, z kterých jsou přidělovány nadační příspěvky talentovaným
jednotlivcům a rovněž většina studentských projektů, kterým byly
schváleny nadační příspěvky v rámci projektu Chceme pomáhat nebyly
realizovány. To ovlivnilo výši rozdělených prostředků pro rok 2020, která
činila 22.062,-- Kč.

Účelové nadační příspěvky
Nadace Jana Pivečky může v rámci partnerství v projektech podpořit
nadačním příspěvkem projekty třetích osob, na které získala finanční
prostředky, které jsou účelově vázány na tyto projekty.
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HOSPODAŘENÍ NADACE JANA PIVEČKY V ROCE 2020
PŘEHLED PŘIJATÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ – DOTACE, GRANTY, DARY
DOTACE A DARY FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB
Ministerstvo zemědělství ČR

294.688,-- Kč

Dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

Dárce, který si nepřeje být zveřejněn

120.000,-- Kč

Podpora činností a programů

Petra Blumenberg

100.000,-- Kč

Podpora činností a programů

UMABEL SE

100.000,-- Kč

Podpora činností a programů NJP

Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při
Nadaci Jana Pivečky, o.p.s.
Rotary Club Zlín

56.668,-- Kč

Dotace na vytvořená pracovní místa z ESF

55.432,-- Kč

Podpora projektu Legohrátky

Rotary Club Zlín

30.000,-- Kč

Continental Barum s.r.o.

30.000,-- Kč

Podpora projektů Literární soutěž, Chceme pomáhat
a dofinancování vybavení pro jazykové kurzy
Podpora projektů pro mládež

Dárce, který si nepřeje být zveřejněn

20.000,-- Kč

Podpora činností a programů NJP

IS Trading spol. s r.o.

20.000,-- Kč

Podpora činností a programů NJP

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

20.000,-- Kč

Podpora činností a programů NJP

František Hořák

5.000,-- Kč

Podpora činností a programů NJP

Český svaz žen Slavičín

3.000,-- Kč

Podpora činností a programů NJP

CELKEM DOTACE, GRANTY, DARY

824.788,--Kč
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NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
POSKYTNUTÉ NADACÍ V ROCE 2020 FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM
PROGRAM NA PODPORU VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT MLADÝCH LIDÍ
Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín

8.000,-- Kč

Projekt „Zdravější Slavičín“

Základní škola Trnava

6.000,-- Kč

Projekt „Odpočinková zóna aneb Stop nudě!“

Základní škola a Mateřská škola Újezd

5.172,-- Kč

Projekt „Kdo si hraje, nestárne.“

Celkem

19.172,-- Kč

VĚCNÉ ODMĚNY V SOUTĚŽÍCH A VÝROČNÍCH CENÁCH
Knižní a věcné odměny
NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY CELKEM

2.890,-- Kč
22.062,-- Kč
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FINANČNÍ ZPRÁVA
ROZVAHA K 31. 12. 2020 - AKTIVA
AKTIVA v tisících Kč

stav k 1.1.2020

stav k 31. 12. 2020

13737

13506

Ocenitelná práva

58

58

Oprávky k ocenitelným právům

-58

-58

Pozemky

9930

9930

Stavby

4394

4394

566

565

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

1110

1110

Oprávky k stavbám

-994

-1147

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům věcí

-159

-236

Oprávky k dlouhodobému drobnému hmotnému majetku

-1110

-1110

3884

4944

3

3

Odběratelé

19

7

Poskytnuté provozní zálohy

86

106

Jiné pohledávky

0

10

Nároky na dotace

0

0

30

137

3736

4655

10

26

Dohadné účty aktivní

0

0

Příjmy příštích období

0

0

17621

18450

Dlouhodobý majetek celkem

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Krátkodobý majetek celkem
Materiál na skladě

Pokladna
Bankovní účty
Náklady příštích období

ÚHRN AKTIV
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ROZVAHA K 31. 12. 2020 - PASIVA
PASIVA v tisících Kč

stav k 1.1.2020

stav k 31. 12. 2020

Vlastní zdroje celkem

17508

17427

Vlastní jmění

14005

13809

3437

3503

66

115

113

1023

85

83

Dodavatelé

3

8

Ostatní závazky

-3

Zaměstnanci

16

18

Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdravotního pojištění

9

10

Ostatní přímé daně

3

3

Jiné závazky

0

351

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

0

0

Výnosy příštích období

0

550

17621

18450

Fondy
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje
Dohadné účty pasívní

ÚHRN PASIV

23

VÝSLEDOVKA K 31. 12. 2020
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k 31.12.2020
Činnosti
Náklady v tisících Kč

Hlavní

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

Hospodářská

Celkem

241

241

Prodané zboží

15

15

Opravy a udržování

19

19

Cestovné
Náklady na reprezentaci
Služby

318

119

437

Mzdové náklady

249

249

Zákonné sociální pojištění

74

74

Zákonné sociální náklady

4

4

Daně a poplatky

8

8

Jiné ostatní náklady

3

3

231

231

19

19

Kursové ztráty

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Prodané cenné papíry a podíly
Poskytnuté příspěvky
Celkem

1181

24

119

1300

VÝSLEDOVKA K 31. 12. 2020
Výnosy v tisících Kč

Hlavní

Hospodářská

Celkem

Dotace

295

295

Přijaté příspěvky (dary)

567

567

Tržby za vlastní výkony a zboží

124

Úroky
Jiné ostatní výnosy

205

329

27

27

197

197

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek
Dodržení ustanovení o výši provozních nákladů do výše 75 % nadačního jmění:
Nadační jmění:
75 %

969.080,-- Kč
726.810,-- Kč

Náklady na provoz

188.340-- Kč

Ostatní náklady byly vynaloženy na realizaci projektů v souladu se statutem Nadace.
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1210

205

1415

29

86

115

VÝROK AUDITORA
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PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkujeme rovněž institucím, organizacím a přátelům, kteří nám v roce 2020 pomáhali:
Odborná nebo technická pomoc a partnerství v projektech:
Advokátní kancelář - Mgr. Petra Křenková, ČOKA, ČSŽ Slavičín, DDM Slavičín, Dětský domov Vizovice, Diadub Dubnica nad Váhom, Diaklub
Slavičín, Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín, Gymnázium ve Valašských Kloboukách, Gymnázium v Dubnici nad Váhom, HZS Zlínského
kraje, Hotel Radun Luhačovice, Charita Slavičín, MAS Luhačovské Zálesí, Město Slavičín, Městská knihovna Slavičín, Městské Infocentrum
Slavičín, Městské muzeum ve Slavičíně, Notářství Mgr. E. Daňková, Policie ČR, obvodní oddělení Slavičín, Rotary club Zlín, SUPŠ Uherské
Hradiště, Účetní a daňová kancelář Ing. Aleny Mahdalové, Unartel, s.r.o. Slavičín, Úřad práce ve Zlíně, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vzdělávací,
sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s., ZO ČSOP Kosenka Valašské Klobouky, Základní škola Malé pole, Základní škola Vlára,
další základní školy v regionu, ZUŠ Slavičín.
Přátelé, příznivci a dobrovolníci:
Adámková J., Baďurovi, Bor V., Buch J., Cabák D., Drha P., Filáková B. st., Floreš J., Fojtíková I, Jeřábek J., Janáčková A., Koběrská B., Koníčková
M., Košťálová H., Kotrabová A., Kozubíková F., Kovaříková M., Kujová Z., Kutra Z., Machalová S., Macharáčková K., Manovi, Navrátil R., Odehnal
P., Odehnalová Z., Pavlůsková J., Pinďák O., Rak L., Rak T., Slovák F., Stejskalová M., Sudický R., Sudkovi, Šašinka M., Šenovská J., Uhlík J.,
Vaculínová H., Zlámalová A.
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Vážení přátelé,
pokud Vás aktivity nadace oslovily a měli byste zájem nám pomoci, můžete Nadaci Jana Pivečky podpořit na níže uvedené bankovní účty
nebo nás kontaktovat na číslech 571 110 425 nebo 739 095 315 a dohodnout se s námi na způsobu podpory.
Nadace je připravena dárcům vystavit darovací smlouvu a respektovat jejich přání týkající se zveřejnění jejich podpory.
Bankovní účty Nadace Jana Pivečky:
UniCredit Bank, a.s., pobočka Zlín
číslo účtu: 50882005/2700
Komerční banka, a.s., pobočka Slavičín
číslo účtu: 86-2050860227/0100

NADACE JANA PIVEČKY
Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic,
Tel.: 00420 571 110 425, 00420 739 095 315
E-mail: njp@pivecka.cz, http://www.pivecka.cz
© 2021
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