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PREHĽAD ČINNOSTÍ NADÁCIE AIGYPTOS ZA ROK 2018 
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 všestranná podpora egyptologického 
výskumu na Slovensku, podpora rozvoja egyptologického knižného fondu, podpora 
kultúrno-osvetovej činnosti v oblasti egyptológie, podpora publikačnej činnosti v oblasti 
egyptológie a podpora spolupráce s egyptologickými inštitúciami v zahraničí. 

V súlade s cieľmi stanovenými v nadačnej listine sa Nadácia Aigyptos v roku 2018 
venovala hlavne podpore začínajúceho archeologického výskumu na sudánskej lokalite 
Duwejm Wad Hadž. Sezóna 2018 medzinárodného archeologického výskumu na Tell el-
Retábí sa kvoli oneskorenému vydaniu bezpečnostného povolenia neuskutočnila. V 
rámci prezentácie staroegyptskej kultúry a histórie Nadácia Aigyptos za pomoci 
partnerov znovu usporiadala Bratislavský cyklus egyptologických prednášok “Výpravy do 
starovekého Egypta”. Okrem toho nadácia poskytovala aj poradenské a konzultačné 
služby pre slovenskú verejnosť a jej členovia prezentovali slovenský egyptologický 
výskum v médiách. Výskumnú činnosť na Slovensku Nadácia Aigyptos podporila aj 
nákupom odbornej literatúry z oblasti egyptológie. Všetky tieto činnosti sú v súlade s 
ustanoveniami nadačnej listiny Nadácie Aigyptos a priamo súvisia s účelom nadácie. Na 
nasledujúcich stranách sú jednotlivé činnosti Nadácie Aigyptos v členení podľa 
nadačných cieľov predstavené podrobnejšie. 

Podpora archeologického výskumu na egyptskej lokalite Tell el-Retábí 

Plánovaná podpora medzinárodného archeologického výskumu na Tell el-Retábí zo 
strany Nadácie Aigyptos v roku 2018 nemohla byť realizovaná, pretože bezpečnostné 
povolenie pre výskum, o ktoré je každoročne treba nanovo požiadať bolo udelené až 
začiatkom novembra 2018 (viac ako dva mesiace po plánovanom termíne začiatku 
sezóny). 

Podpora slovenského archeologického výskumu na sudánskej lokalite Duwejm 
Wad Hadž 

Nadácia Aigyptos podporila nový archeologický výskum na Sudánskej lokalite Duwejm 
Wad Hadž. Toto miesto sa nachádza na východnej strane Nílu, priamo oproti posvätnej 
hore Džebel Barkal, ktorá bola medzinárodnou organizáciou UNESCO prehlásená za 
svetové kultúrne dedičstvo. História tejto oblasti je spätá nielen s egyptskou 
expanziou do Núbie, ale odzrkadľuje aj neskorší vývoj samostatnej Núbie. Okolie 
Džebel Barkalu však ešte nie je podrobne preskúmané. Nadácia Aigyptos na podporu 
tohto výskumu vynaložila finančné prostriedky vo výške 1459,32 €. 

Slovenským archeológom sa podarilo získať koncesiu na výskum na sudánskej lokalite 
Duwejm Wad Hadž. Viaceré indície naznačujú, že aj v tejto oblasti sa pod nánosmi 
piesku nachádza staroveké osídlenie. Súčasťou výskumu je aj dokumentácia a 

!2

NADÁCIA AIGYPTOS



konzervácia starej mešity na povrchu tellu, ktorá je jednou z najväčších mešít v 
Sudáne. 
V spolupráci s Archeologickým ústavom SAV sa 20.–26.2.2018 uskutočnila prvá prípravná 
sezóna v Duwejm Wad Hadž. Jej cieľom bola realizácia geofyzikálneho prieskumu 
lokality a predbežný povrchový zber keramiky ako aj celková dokumentácia lokality 
pred začiatkom samotného archeologického výskumu, ktorý je plánovaný na rok 2019. 

Bratislavský cyklus egyptologických prednášok a 3D model lokality Tell el-
Retábí 

Kultúrne osvetovú činnosť v oblasti egyptológie na Slovensku Nadácia Aigyptos 
realizovala hlavne podporou cyklu egyptologických prednášok, počas ktorého odborníci 
z oblasti egyptológie a účastníci multidisciplinárnych výskumov približujú slovenskému 
publiku informácie o histórii a kultúre starovekého Egypta a o najnovších výsledkoch 
ich skúmania. V rámci prezentácie výsledkov výskumu na Tell el-Retábí Nadácia 
Aigyptos iniciovala realizáciu virtuálneho 3D modelu vybraných fáz osídlenia. Na 
podporu týchto aktivít vynaložila finančné prostriedky vo výške 1000,00 €. 

Nadácia Aigyptos v spolupráci s Ústavom orientalistiky SAV, Múzeom mesta Bratislavy a 
pod záštitou veľvyslanectva Egyptskej arabskej republiky zorganizovala v roku 2018 už 
7. cyklus prednášok  pod názvom “Výpravy do starovekého Egypta”. V rámci tohto cyklu 
v Bratislave odznelo 12 populárne náučných prednášok v podaní slovenských a českých 
odborníkov na dejiny a kultúru starovekého Egypta. 
V roku 2018 začala práca na digitálnom 3D modeli vybraných fáz osídlenia lokality Tell 
el-Retábí. Cieľom tohto animovaného videa je pútavou formou verejnosti priblížiť 
pravdepodobný vzhľad starovekých štruktúr na lokalite, ktoré sú dnes zachované len v 
základoch. Model realizoval Igor Furugláš a spoločnosť Dwarf Digital s.r.o., jeho 
realizáciu finančne podporila Nadácie ESET. 

Nákup odbornej egyptologickej literatúry 

Pre egyptologický výskum na Slovensku je veľmi dôležitá aj dostupnosť odbornej 
egyptologickej literatúry. Jej nákup je preto dôležitým cieľom Nadácie Aigyptos, na 
ktorý boli v roku 2018 vynaložené finančné prostriedky vo výške 101,52 €. 

Moderná vedecká práca a publikačná činnosť v oblasti egyptológie nie je možná bez 
zodpovedajúcej vedeckej knižnice. Vedecké publikácie zakúpené Nadáciou Aigyptos sú 
základom pre vedeckú prácu slovenských egypológov ale nájdu využitie aj pri osvetovej 
činnosti. 

Ostatné činnosti Nadácie Aigyptos 

Nadácia Aigyptos sa okrem podpory vedeckého výskumu slovenských egyptológov 
venuje aj poradenskej a propagačnej činnosti súvisiacej s dejinami starovekého 
Egypta. Informácie pre slovenskú verejnosť sú zverejňované na internete ale aj v 
tradičných printových médiách, rozhlase a televízii. Na podporu týchto aktivít 
vynaložila Nadácia Aigyptos v roku 2018 finančné prostriedky vo výške 38,28 €. 
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Informácie z oblasti egyptológie Nadácia Aigyptos poskytuje slovenskej verejnosti 
prostredníctvom svojej internetovej stránky www.aigyptos.sk, Facebooku a YouTube 
kanálu. Na prednáškach je dostupná aj tlačená verzia newsletteru, ktorý informuje o 
činnosti nadácie. Jeho elektronická verzia je dostupná tiež na webovej stránke nadácie 
www.aigyptos.sk. Okrem toho členovia správnej rady Nadácie Aigyptos poskytujú 
rozhovory pre slovenské médiá. 
V rámci propagácie egyptologického výskumu na Slovensku Nadácia Aigyptos darovala 
zborník príspevkov z medzinárodného sympózia uskutočneného v Betliari 21. – 24. 
októbra 2013 nazvaného Perception of the Orient in Central Europe (1800-1918) 
Centrálnej knižnici Univerzity v Mosule a Univerzitnej knižnici Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre. 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ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 
V roku 2018 viedla Nadácia Aigyptos finančné prostriedky na bankových účtoch Tatra 
banky. V nasledujúcich tabuľkách je uvedený prehľad majetku a zdrojov krytia majetku 
Nadácie Aigyptos na konci hospodárskeho roku 2018 spolu s hodnotami jednotlivých 
položiek v predchádzajúcom účtovnom období.  

Aktíva bežné účtovné 
obdobie

bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Dlhodobý hmotný majetok €2926,90 €3.192,45

 - stavby €2926,90 €3.192,45

Finančné zdroje €7669,20 €2.581,91

 - pokladnica €787,26 €307,26

 - bankové účty €6881,94 €2.274,65

Majetok spolu €10.596,10 €5.774,36

Pasíva bežné účtovné 
obdobie

bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Vlastné zdroje krytia majetku €10.017,23 €5.195,49

 - základné imanie €6.921,00 €6.921,00

 - nevysporiadaný výsledok hospodárenia 
minulých rokov

-€1.725,51 -€1.578,05

 - výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie

€4.821,74 -€147,46

Cudzie zdroje spolu €578,87 €578,87

 - krátkodobé záväzky €467,00 €467,00

 - daňové záväzky €111,87 €111,87

Zdroje krytia majetku spolu €10.596,10 €5.774,36
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PREHĽAD PRÍJMOV PODĽA ZDROJOV ICH PÔVODU 

Príspevky z podielu zaplatenej dane: 3.874,49 € .........................
Príjmy za prenájom garáže: 828,00 € .......................................
Dary od fyzických osôb: 1664,28 € ...........................................
Príspevky od iných subjektov (Nadácia ESET): 1.000,00 € ...............
Príspevky zo vstupného na prednášky 480,00 € ............................
Predaj časopisov a zborníkov: 40,77 € ......................................

Celkom: 7.887,54 € ...........................................................

PREHĽAD O DARCOCH AK HODNOTA DARU ALEBO VÝŠKA 
PROSTRIEDKOV OD TOHO ISTÉHO DARCU PRESIAHLA SUMU 
331.939,00 € 
V roku 2018 Nadácia Aigyptos nedostala žiaden dar ani iné prostriedky od toho istého 
darcu, ktoré by prevyšovali hodnotu 331.939,00 €. 

PREHĽAD VÝDAVKOV ČLENENÝCH PODĽA JEDNOTLIVÝCH 
ČINNOSTÍ NADÁCIE AIGYPTOS 
V zmysle § 28, ods. 2 zákona č. 34/2002 Z.z. boli v roku 2018 finančné prostriedky 
Nadácie Aigyptos použité na nasledovné účely súvisiace s účelom nadácie: 

Archeologický výskum v Sudáne 1.459,32 € ................................
Nákup odbornej literatúry: 101,52 € ........................................
Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie: 38,28 € .................
3D Model Tell el-Retábí: 1000,00 € ..........................................
Ostatné výdavky spojené s prevádzkou nadácie: 59,56 € ................
Daň z príjmov 111,87 € ........................................................
Daň z nehnuteľnosti: 29,70 € .................................................

Celkom: 2.800,25 € ...........................................................

Z uvedeného vyplýva, že výdavky na zabezpečenie prevádzky Nadácie Aigyptos v roku 
2018 tvorili 7,18% z celkových výdavkov, čo je v súlade s limitom stanoveným správnou 
radou nadácie. 

ZMENY VYKONANÉ V NADAČNEJ LISTINE 
V roku 2018 Nadácia Aigyptos nevykonala žiadne zmeny v nadačnej listine. 
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ODMEMY ZA VÝKON FUNKCIE SPRÁVCU A INÉHO ORGÁNU 
Správca Nadácie Aigyptos a členovia správnej rady vykonávajú všetky činnosti pre 
Nadáciu Aigyptos vo svojom voľnom čase bez nároku na finančnú alebo vecnú odmenu a 
bez nároku na náhradu prípadných nákladov spojených s vykonávaním tejto činnosti. 

PREHĽAD O ČINNOSTI NADAČNÝCH FONDOV 
Rovnako ako v predchádazajúcom období ani v roku 2018 Nadácia Aigyptos nevytvorila 
žiadny nadačný fond. 
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