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 Cieľom našich aktivít je zvyšovanie ekonomickej výkonnosti, konkurencieschopnosti  a rozvoj inovácií pri 
zabezpečovaní trvalo udržateľného rozvoja, výsledkom, ktorého bude zvýšenie zamestnanosti a životnej 
úrovne obyvateľstva.  

     Nadácia 858 sa stavia do pozície sociálno – ekonomického partnera pôsobiaceho v oblasti regionálneho 
rozvoja na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Svojím projektom ROZVOJA REMESLA A 
SLOBODNÉHO PODNIKANIA sa opiera o zákon č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja podľa 
odseku 2. bodoch a, c, d, e, f, h, k, l, m, p, t. 

     Nadácia 858 vychádzala pri vytváraní projektu rozvoja v oblasti remesla z poznania situácie 
a konkrétnych potrieb obyvateľstva, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v spomínanej 
oblasti. Preto navrhujeme aby sa všetci, ktorí majú záujem aktívne zapojili do jeho celej prípravy. Tento 
projekt vychádza z aktuálnych trendov, potrieb a príležitostí. Východiská rozvoja v praxi * sú uvedené v 
stratégií. 

 

 Podľa klasifikácie kultúrnych odvetví UNESCO spadá odvetvie umelecké remeslá, tradičné 
a ľudové remeslá pod kultúrne domény, ktoré sú neodmysliteľnou a pevnou súčasťou 
KREATÍVNEHO PRIEMYSLU. Z východiskovej stratégie kreatívneho priemyslu v Slovenskej 
republike je zásadným potenciálom tradičných remesiel ich pridaná hodnota pre turizmus, 
identitu krajiny a lokálny a regionálny rozvoj. Remeselná výroba sa môže stať zásadným 
identifikačným znakom krajiny a zároveň môže naštartovať ekonomické aktivity 
a zamestnanosť v mikroregiónoch. Práve preto je potrebná aj systematická podpora 
prepájania tradičných a moderných remeselných techník, technológii, dizajnov a 
začínajúceho podnikania či dlhodobá stratégia podpory distribúcie a neskôr exportu 
výrobkov. 

 

 



NIEKTORÉ NÁVRHY Z PODPORNÝCH OPATRENÍ A INICIATÍV STRATEGICKÝCH NÁRODNÝCH 
DOKUMENTOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 Podpora podnikateľských aktivít, ktoré spájajú tradičné remeselné postupy a moderný dizajn.  

 Podpora komplexných turistických produktov. 

 Predvádzanie tradičných výrobných postupov a výučba remesiel. 

 Podpora lokálnych a regionálnych rozvojových stratégií, ktoré využívajú remeslá a zručnosti ako 
potenciál k ekonomickému rozvoju.  

 Podpora osobného rozvoja remeselníkov. 

 Podpora infraštruktúry, združovania a sieťovania („networking“) v odvetví – zvýhodnené nájmy, DPH 
... 

  

     Vychádzajúc z kľúčových aktivít „programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávnych 
krajov“, v ktorých hlavnými cieľmi v oblasti regionálneho rozvoja podpora tvorby nových pracovných 
miest, sme presvedčení, že práve podpora tohto projektu zabezpečí pre rozvoj práve v tejto oblasti, 
potrebnú podporu. VÚC na základe skúseností a stratégií iných štátov a regiónov Európy, kreatívny 
priemysel identifikoval ako odvetvie, ktoré má vysoký potenciál tvorby nových pracovných miest. Preto 
sme presvedčení, že správnou stratégiou môžeme zamestnať veľký počet ľudí, keďže práve remeslo je 
odvetvie, ktoré má podstatný potenciál rastu. Európsky kultúrny sektor a oblasť tvorivých činností 
predstavujú 4,5 % HDP EÚ a zamestnávajú viac ako 8 miliónov ľudí. Kultúra a kreativita by sa mali stať 
na Slovensku centrálnou súčasťou stratégií hospodárskeho a regionálneho rozvoja. Uvedením konceptu 
kreatívnej ekonomiky do stratégie ekonomického rozvoja na Slovensku vrátane začlenenia kultúrnych a 
kreatívnych priemyslov do rôznych programov určených na podporu podnikania a regionálneho rozvoja.  

  

     Podľa základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja t.j. národnej stratégie regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky a na ne nadväzujúcich dokumentov programu hospodárskeho rozvoja 
a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku a obcí, má nadácia za to, že postupnou realizáciou 
projektu  sa Slovensko stane krajinou hrdou na svoje podnikateľské prostredie vážiace si svoje tradície 
a rešpektujúce princípy udržateľného rozvoja, ktoré prinesú využitie vnútorného potenciálu regiónov a 
zvýšia tak kvalitu života obyvateľstva.     

 S úctou 

Nicol Lauf 

  



V roku 2014 sa Nadácia 858 v súlade so svojimi cieľmi sústredila na : 

 podporu rozvoja výroby a propagáciu predaja domácich slovenských 
výrobkov, 

 zvyšovanie povedomia spotrebiteľov o slovenských výrobkoch, 

 výchovu spotrebiteľa k uprednostňovaniu produktov domácej výroby. 

 

Podporila aktivity v oblastiach: 

 rozvoja a ochrany produkčného potenciálu krajiny, 

 rozvoja a podpory vzdelávania v oblasti spotrebiteľských návykov, 

 podpory domácich výrobcov, 

 ochrany zdravia obyvateľstva, 

 regionálneho rozvoja. 

 

 

 



I. Sídlo Nadácie 858 

II. Podpora predaja remeselníkov 

III. Stratégia Nadácie 858 

IV. EUBA konferencia 



V roku 2017 sa nám podarilo získať finančnú podporu pre sídlo nadácie od: 
- Embraco Slovakia s.r.o. 
- VÚC Košice 
 

V týchto ešte stále pracujeme na rekonštrukcii priestorov z prevažne vlastných 
zdrojov v spolupráci s dobrovoľníkmi. 
 
Poskytnuté finančné zdroje sme použili na nákup nábytku, technického 
materiálu, na ktoré boli určené. 
 
 
 
 
 
Ďakujeme za finančnú podporu spoločnosti Embraco Slovakia  s.r.o. a VÚC Košice, 
za výpomoc pri rekonštrukcií priestorov dobrovoľníkom a majiteľovi priestorov za 
trpezlivosť a prejavenú dôveru. 



Remeselný stánok, ktorý sme vyrobili, sme tento rok zapožičiavali remeselníkom 
na rôzne akcie, aby mali možnosť prezentovať svoju vlastnú tvorbu a rozšíriť si tak 
zákaznícku líniu. 



     Platforma na úrovni štátnej politiky - NÁRODNÝ PROJEKT    
     Duševné vlastníctvo – OCHRANA 
     Všeobecné podmienky priaznivé pre podnikanie –  
REFORMY LEGISLATÍVY A PRAVIDIEL 
     Mapovanie, dáta, štatistiky – SYSTÉM PRE VÝVOJ A EKONOMICKÝ PRÍNOS 
     Budovanie medzinárodného profilu - BRAND 
     Kvalitné ľudské zdroje – ORGANIZÁCIA ODVETVIA 
     Vzdelávacie a komunitné programy – KOOPERÁCIA REMESELNÍKOV 
     Podpora ekonomiky - SPILLOVER EFEKT 
     Tvorba silnej a udržateľnej infraštruktúry, klastre –  
ROZVOJ FYZICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY 
     DISTRIBUČNÁ SIEŤ 
     Sociálny podnik - SOCÁLNE INOVÁCIE 
     Prehĺbenie spolupráce, koordinácie a komunikácie  –  
ZVYŠOVANIE POVEDOMIA O SEKTORE  
 
 
 



Rozvíjanie talentu, zručností a vedomostí –  
ZVYŠOVANIE KVALITY, BUDOVANIE RENOMÉ 
     Vytváranie a rozširovanie zákazníckej a výrobnej základne –  
BUDOVANIE VLASTNÉHO KAPITÁLU 
     Zvýšenie vnútorných investícií, prístup ku kapitálu – NOVÝ FONDOVÝ 
PROGRAM 
     Produktové portfólio - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE   
     Vytváranie turistických produktov, balíčkov - CESTOVNÝ RUCH 



Projekt nadácie sme prezentovali na pôde Ekonomickej univerzity, ako skvelý 
príklad sociálnej ekonomiky a budúceho sociálneho podniku.  



NÁKLADY: 3.617,35 eur 
VÝNOSY: 2.689,68 eur 

Rozdiel: -927,67 eur 
 

2%: 479,38 eur 

Stanovený rozpočet nákladov na správu nadácie na rok 2017 
v zmysle §28 ods.1 a 2 zákona 34/2002 Z. z. 
 
 



Opäť v roku 2017 sme sa uchádzali o zápis do registra 
oprávnených právnických osôb na prijímanie príslušného 

podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 
2017. 



Prítomní členovia správnej rady:  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
Pozvaní: 
 
 
 
 
 

Dária Zacherová členka správnej rady 

Mária Oravcová členka správnej rady 

Ing. Jarmila Hričišinová členka správnej rady 

Martin Kaščák člen správnej rady 

Eva Starnová predseda správnej rady 

Nicol Lauf  správkyňa nadácie 

Ján Lauf revízor nadácie 



 
V Spišskej Novej Vsi, 7. Mája 2018  

Program zasadnutia správnej rady:  
 
1. Schválenie účtovnej závierky za rok 2017 a schválenie rozpočtu a plánu aktivít 
na rok 2018.  
Výsledok hlasovania: 
 
 
 
 
 
 
Plán aktivít 2018: 
- Dokončenie sídla Nadácie 858 
- Vytvorenie pracovnej skupiny a realizácia stratégií  
 
Obnova ovocných sadov 
Dňa 7.5.2018 na svojom riadnom zasadnutí správna rada prerokovala účtovnú 
závierku za rok 2017. Ďalej správna rada prerokovala plán aktivít a rozpočet na 
rok 2018 s plným počtom hlasov členov správnej rady.  

Eva Starnová 
Predseda správnej rady 

Prítomný  7 

Za  7 

Proti  0 

Zdržali sa 0 



Výročnú správu vypracovala správkyňa Nadácie 858 

Nicol Lauf 

 

________________ 

 

 

Výročnú správu skontroloval revízor Nadácie 858 

Ján Lauf 

 

________________ 

 


