
VÝROČNÁ SPRÁVA NADÁCIE AIGYPTOS ZA ROK 2013 

 

Nadácia Aigyptos zaregistrovaná podľa zákona č. 207/1996 Z.z. rozhodnutím Ministerstva 

vnútra SR zo dňa 26. augusta 1997 pod číslom 203/Na-96/327 a zapísaná do registra dňa 2. 

júna 2003 pod číslom 203/Na-96/327-1 je nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom 

v zmysle nadačnej listiny je: 

a) všestranná podpora egyptologického výskumu na Slovensku 

b) podpora rozvoja egyptologického knižného fondu 

c) podpora kultúrno-osvetovej činnosti v oblasti egyptológie 

d) podpora publikačnej činnosti v oblasti egyptológie 

e) podpora spolupráce s egyptologickými inštitúciami v zahraničí 

 

V zmysle § 35 ods. 2 písm. a-j zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciach, ktorý hovorí 

o výročnej správe, Nadácia Aigyptos uvádza: 

 

a) Nadácia Aigyptos v roku 2013 vykonávala nasledovnú činnosť: 

1) Podpora spracovávania výskumu na Tell el-Retábí: 

Vzhľadom k bezpečnostnej situácii v Egypte bol odložený terrénny archeologický 

výskum, plánovaný na august a september na lokalite Tell el-Retábí. Bola spracovávaná 

dokumentácia doterajších sezón a pripravované vedecké príspevky, v spolupráci 

s egyptskými a poľskými odborníkmi. Na vstupy do múzeí bolo vynaložených 300,- € 

2) Podpora IX. medzinárodnej konferencie (chedívsky) Egypt a (cisárske) Rakúsko: 

Témou konferencie bolo „Vnímanie Orientu v strednej Európe (1800-1918)“. 

Na konferencii sa v dňoch 21. až 24. októbra 2013 zúčastnilo viac ako 30 odborníkov z 8 

krajín. Vo svojich príspevkoch sa zamerali nielen na vnímanie Egypta v strednej Európe 

v období 19. storočia až do konca Prvej svetovej vojny, ale aj na odkaz egyptománie a 

orientalizmu a ich širšie presahy na južnom pobreží Stredozemného mora a v Osmanskej 

ríši. Na podporu konferencie bolo použitých 1 089,20 € 

3) Podpora Bratislavského cyklu egyptologických prednášok: 

V spolupráci s Mestským múzeom Bratislava bol pripravený a realizovaný cyklus 

egyptologických prednášok pre širokú verejnosť v mesiacoch január až apríl 2013. 

 

 



4) Nákup odbornej egyptologickej literatúry: 

Nadácia Aigyptos zakúpila v uvedenom odbornú egyptologickú literatúru, ktorá sa 

využíva vo vedeckej a pedagogickej praxi a osvetovej činnosti v hodnote 226,90 €.  

5) Konzultačné a poradenské služby: 

Nadáciu Aigyptos oslovovali občania SR so záujmom o poskytnutie bližších informácií 

o dejinách civilizácie starovekého Egypta, egyptologickom výskume, práci a výsledkoch 

slovenského egyptologického výskumu a pod. Nadácia Aigyptos poskytovala takýmto 

záujemcom v rámci svojich možností požadované informácie a kunzultovala s nimi 

problematiku týkajúcu sa egyptológie a egyptologického výskumu. 

6) Poskytovanie študijného materiálu: 

Nadácia Aigyptos tradične úzko spolupracovala s Ústavom orientalistiky SAV v oblasti 

podpory a poskytovania študijného materiálu pre vedeckovýskumné, pedagogické 

a popularizačné účely za účelom tvorby vedeckých a odborných publikácií. Okrem tejto 

spolupráce sa na Nadáciu Aigyptos obracali študenti stredných a vysokých škôl so 

žiadosťami o pomoc pri tvorbe seminárnych, bakalárskych a diplomových prác, ktorým 

nadácia poskytla študijný materiál. 

7) Sprístupňovanie egyptologickej literatúry odbornej a laickej verejnosti: 

Okrem študentov sa na Nadáciu Aigyptos obracali so záujmom o egyptológiu a staroveký 

Egypt aj občania z radov širokej verejnosti, ktorým nadácia umožňovala vzdelávať sa 

a pracovať s odbornou egyptologickou literatúrou. Slovenským médiam (tlač, rozhlas, 

televízia) poskytovala aktuálne informácie o slovenskom egyptologickom výskume 

a dianí vo svete v oblasti egyptológie. 

 

b) Ročná účtovná závierka 

V roku 2013 viedla Nadácia Aigyptos finančné prostriedky na bankovom účte v Tatra banke. 

Peňažný stav na bežnom účte v Tatra banke k 31.12.2013 bol: 342,69 € 

 

c) Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu 

Výnos z 2% z dane príjmov fyzických osôb prijatý v roku 2013:   1 658,79 € 

Príspevky od FO a organizácií           :   1 080,- € 

Tržby za prenájom garáže            :      638,- € 

Vstupné za prednášky             :      604,- € 

Úroky                :        24,66 € 

Spolu               :   4 030,11 € 



d) Prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu 

presahuje 331 939,- € 

Nadácia Aigyptos v roku 2013 neprijala finančný dar, ktorého hodnota by prevyšovala 331 

939,- € 

 

e) Prehľad o fyzických a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky na 

verejnoprospešný účel 

Nadácia Aigyptos v roku 2013 neposkytla prostriedky na verejnoprospešný účel. 

 

f) Celkové výdavky 

V zmysle § 28, ods. 2 zákona č. 34/2002 Z.z. sa finančné prostriedky Nadácie Aigyptos 

použili nasledovne: 

 

1) zakúpenie literatúry:       226,90 € 

2) propagácia verejnoprospešného účelu nadácie:        0,00 € 

3) prevádzka nadácie:        277,19 € 

4) odmena za výkon funkcie správcu:         0,00 € 

5) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu:        0,00 € 

6) mzdové náklady:            0,00 € 

7) Expedícia Egypt:         300,- € 

8) Medzinárodná konferencia:    1 089,20 € 

8) iné náklady (služby):     1 263,25 € 

Celkom:                  3 156,54 € 

  

Z uvedeného vyplýva, že z celkových výdavkov, výdavky na zabezpečenie prevádzky nadácie 

v roku 2013 predstavovali 8,78 %, čo je v súlade s rozhodnutím Správnej rady Nadácie 

Aigyptos, ktorá pre uvedený rok stanovila limit 10 %. 

 

g) Zmeny vykonané v nadačnej listine 

V roku 2013 nenastali zmeny v nadačnej listine Nadácie Aigyptos. 

 

h) Odmena za výkon funkcie správcu a iného orgánu 

Členovia orgánov Nadácie Aigyptos pracujú dobrovoľne a bez nároku na finančné 

ohodnotenie. Správca ani člen iného orgánu si nenárokovali žiadnu finančnú odmenu. 



 

i) Prehľad o činnosti nadačných fondov 

Nadácia Aigyptos v roku 2013 nevytvorila žiaden nadačný fond. 

 

j) Ďalšie údaje, ktoré určí správna rada 

Správna rada Nadácie Aigyptos nerozhodla o uvedení ďalších údajov. 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, 14/05/2014   Mgr. Dušan Magdolen, PhD. 

       Správca Nadácie Aigyptos 

 


