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Nadácie Veolia Slovensko
stratégia

Nadácia Veolia Slovensko bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra 
Slovenskej republiky dňa 6. 10. 2006 pod číslom 203/Na-2002-846.

Nadácia Veolia Slovensko z hľadiska potenciálu získaných zdrojov  
patrí medzi malé nadácie.
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Nadácia Veolia Slovensko  
bola založená predovšetkým  
na podporu:

Dlhodobá stratégia  
Nadácie Veolia Slovensko  
bola definovaná nasledovne:

>	 AKTIVÍT	V	MESTÁCH	A	MIKROREGIÓNOCH,	KDE	ŽIJÚ	A	PRACUJÚ	
SPOLUPRACOVNÍCI	SPOLOČNOSTÍ	V	SKUPINE	VEOLIA	SLOVENSKO,

>	 AKTIVÍT,	KTORÝCH	VÝSLEDKY	BUDÚ	MAŤ	REÁLNY	A	VYČÍSLITEĽNÝ	
REGIONÁLNY	DOSAH	NA	URČENÉ	CIEĽOVÉ	SKUPINY	PROJEKTU,	

>	 PROJEKTOV,	KTORÉ	SÚ	AJ	S	PRISPENÍM	NADÁCIE	TRVALO	
UDRŽATEĽNÉ	A	KONKRÉTNE	PRISPIEVAJÚ	K	ZLEPŠENIU	
V	OBLASTIACH,	KTORÉ	SLÚŽIA	NA	PODPORU		
VEREJNOPROSPEŠNÉHO	ÚČELU.

>	 ZABEZPEČIŤ	PODPORU	MINIMÁLNE	JEDNÉHO	VEĽKÉHO	PROJEKTU	
V	SÚLADE	S	VEREJNOPROSPEŠNÝM	ÚČELOM	NADÁCIE.	TENTO	PROJEKT	
BY	MAL	MAŤ	DLHODOBÝ	CHARAKTER		A	MAL	BY	PLNIŤ	STRATEGICKÝ	CIEĽ	
DANÝ	VEREJNOPROSPEŠNÝM	ÚČELOM.

>	 V	ROKU	2017	SA	POČET	DLHODOBO	PODPOROVANÝCH	PROJEKTOV	
STABILIZOVAL	NA	POČTE	PÄŤ.	NADÁCIA	VEOLIA	SLOVENSKO	
KAŽDOROČNE	PODPORUJE	A	ROZVÍJA	ASPOŇ	TRI	ŠPORTOVÉ	AKTIVITY	
PRE	DETI	A	MLÁDEŽ,	A	TÝM	SA	ANGAŽUJE		PRI	PODPORE	A	OCHRANE	
ZDRAVIA	A	ZDRAVÉHO	ŽIVOTNÉHO	ŠTÝLU.	TAKTIEŽ	DLHODOBO	
PODPORUJE	DVA	VÄČŠIE	PROJEKTY	ZAMERANÉ	NA	PODPORU	
MENTÁLNE	ALEBO	TELESNE	POSTIHNUTÝCH	A	ZNEVÝHODNENÝCH	DETÍ	
A	DOSPELÝCH,		ICH	RODINY	NA	CELOM	SLOVENSKU,	NA	POTIERANIE	
PREJAVOV	DISKRIMINÁCIE	A	NA	VÝCHOVU	VEREJNOSTI	K	TOLERANCII.

>	 ZVYŠNÉ	ZDROJE	SÚ	VYUŽÍVANÉ	NA	PODPORU	MENŠÍCH	A	
KRÁTKODOBÝCH	PROJEKTOV	A	NA	ZVÝŠENIE	HODNOTY	MAJETKU	
NADÁCIE.	

>	 NADÁCIA	SA	OPIERA	VO	SVOJEJ	ČINNOSTI	PREDOVŠETKÝM	O	SIEŤ	
DOBROVOĽNÝCH	SPOLUPRACOVNÍKOV	A	SNAHOU	ORGÁNOV	NADÁCIE	
JE	REDUKOVAŤ	VÝDAVKY	NA	SPRÁVU	NADÁCIE	NA	MINIMUM.

>	 NADÁCIA	BUDUJE	SIEŤ	DLHODOBÝCH	PARTNERSTIEV	S	CIEĽOM	
ZABEZPEČENIA	DLHODOBÉHO	RASTU	OBJEMU	DISPONIBILNÝCH	
PROSTRIEDKOV	NA	NADAČNÚ	ČINNOSŤ.
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Nadácie Veolia Slovensko
ciele

Nadácia Veolia Slovensko sa snaží vyhovieť čo najväčšiemu počtu žiadostí 
o pomoc, podporu, rozvoj a ochranu v oblasti kultúrnych a duchovných 

hodnôt, športovým nadšencom a skupinám i jednotlivcom, ktorí potrebujú 
pomoc pri riešení rôznych životných problémov a výziev.
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Výročná správa 
Nadácie Veolia 
Slovensko za rok 
2017 bude predložená 
na schválenie na 
zasadnutí správnej 
rady Nadácie Veolia 
Slovensko dňa 
28.  5.  2018.

Nadácia chce podporovať vykonávanie 
verejnoprospešných aktivít v súlade s cieľmi 

v nasledujúcich oblastiach:

>	 PODPORA	SOCIÁLNEJ	POMOCI	
RODINÁM	A	ZAMESTNANCOM	
SPOLOČNOSTÍ	SKUPINY	VEOLIA	NA	
SLOVENSKU,	

>	 PODPORA	ROZVÍJANIA	
DUCHOVNÝCH	HODNÔT,	
REALIZÁCIE	A	OCHRANY	
ĽUDSKÝCH	PRÁV	ALEBO	INÝCH	
HUMANITNÝCH	CIEĽOV,		

>	 OCHRANA	A	TVORBA	ŽIVOTNÉHO	
PROSTREDIA,	

>	 ZACHOVANIE	PRÍRODNÝCH	A	
KULTÚRNYCH	HODNÔT,	

>	 PODPORA	ZDRAVIA,	VZDELÁVANIA,	
VEDY,	TELOVÝCHOVY	A	ŠPORTU.
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vykonávaných v období od 1. 1. 2017 
do 31. 12. 2017 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu nadácie

prehľad
  činností

Nadácia Veolia Slovensko pôsobí  už 11 rokov. 
Za toto obdobie venovala viac ako 500-tisíc eur 
na realizáciu približne 200 projektov po celom 
Slovensku. Minulý rok podporila činnosť rôznych 
organizácií alebo jednotlivcov sumou vo výške 
takmer 70-tisíc eur.

Počas minulého roku nadácia podporila mnohé 
projekty v oblasti sociálnej pomoci, vzdelávania, 
športu, kultúry, ako aj životného prostredia 
predovšetkým v mestách, kde pôsobí skupina 
Veolia Energia Slovensko.

Svoju pomoc rovnako venovala i zamestnancom 
spoločnosti a ich rodinám, ktorí sa ocitli 
v neľahkých životných situáciách. Minulý rok 
podporila Nadácia Veolia Slovensko po druhýkrát 
aj projekt Zamestnanecké granty, ktorý je určený 
všetkým zamestnancom na podporu projektov, 
v ktorých sa angažujú ako dobrovoľníci v ich 
voľnom čase.
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Breznianski hokejisti  
s podporou nadácie
Nadácia Veolia Slovensko dlhodobo podporuje mládež-
nícke športové kluby. Minulý rok  finančne podporila ho-
kejový klub v Brezne, konkrétne športové talenty z 5. až 
9. ročníka.

Prispeli sme na nákup  
a opravu krojov
Nadácia vlani podporila aj folklórny súbor Hron zo Žiaru 
nad Hronom. V súčasnosti má súbor tanečnú, spevácku 
a hudobnú zložku, ktoré majú dokopy viac ako 40 čle-
nov. Vďaka finančnému príspevku z nadácie si členovia 
súboru mohli zabezpečiť nákup nových a opravu starých 
krojov a krojových súčastí.

Nová zvonkohra a nové pexeso 
v lučeneckom parku
Súčasťou revitalizácie Mestského parku v Lučenci bolo 
i vybudovanie náučného chodníka. Aj vďaka finančnej 
podpore nadácie koncom novembra 2017 pribudli dve 
nové stanovištia – zvonkohra a pexeso. Pri tvorbe jed-
notlivých stanovíšť sa samospráva inšpirovala inými 
projektmi vo svete, ale aj detskou fantáziou.

Svetový deň darcov krvi
Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi sa zamestnanci 
skupiny Veolia Energia zúčastnili na darovaní krvi. Spolu 
s ostatnými darcami darovali 17 litrov krvi. Nadácia Veo-
lia Slovensko prispela na občerstvenie pre darcov.

Nadácia Veolia Slovensko nezabúda ani na zamestnan-
cov skupiny Veolia Energia. Pri príležitosti 10. výročia 
činnosti spustila program pod názvom Zamestnanecké 
granty Veolia. Prostredníctvom zamestnaneckých gran-
tov  mohli  zamestnanci získať finančný príspevok na 
verejnoprospešné projekty pod podmienkou, že aj oni sa 
podieľali na ich realizácii ako dobrovoľníci.  
V roku 2017 nadácia prispela na realizáciu 12 projektov 
v celkovej výške viac ako 7 000 eur. Medzi podporenými pro-
jektmi bolo napríklad vytvorenie detského ihriska a komu-
nitných priestorov, revitalizácia športovísk, podpora športo-
vých a kultúrnych podujatí, ale aj podpora ľudových tradícií.

Zamestnanecké granty Veolia 2017

Prehľad podporených   projektov za rok 2017
Sociálna oblasť – pomáhame tam, 
kde to najviac treba
Vlani Nadácia Veolia Slovensko opäť podporila Deň kri-
vých zrkadiel, ktorý je venovaný ľuďom s mentálnym 
postihnutím. O kultúrny program sa postarali hudobné 
kapely a zahanbiť sa nedali ani ľudia s mentálnym po-
stihnutím, ktorí ukázali, čo dokážu. Je to projekt, ktorý 
má určite zmysel a stojí za podporu.  
Nadácia Veolia Slovensko venovala finančné prostriedky 
aj organizácii Lepší svet, ktorá zabezpečuje starostlivosť 
o ľudí s mentálnym znevýhodnením. Nadácia prispela 
na nákup potravín potrebných na zabezpečenie stravo-
vania pre klientov zariadenia.

Pravidelne podporujeme Naše mesto
Zamestnanci skupiny Veolia Energia na celom Slovensku 
sa každoročne zapájajú do dobrovoľníckeho projektu 
Naše mesto. Pravidelne čistia prírodu a rozličné areály 
od odpadkov, natierajú ploty neziskovým organizáciám, 
renovujú staršie priestory a neváhajú pomôcť tam, kde 
treba. Projekt prebieha vo viacerých mestách a skupina 
Veolia Energia patrí k dlhodobým podporovateľom tejto 
neziskovej iniciatívy.

Podporujeme kultúru v mestách, 
v ktorých pôsobíme
Nadácia Veolia Slovensko sa každoročne podieľa na or-
ganizácii kultúrnych podujatí. Vlani finančne prispela 
napríklad na Dni Petržalky, Dúbravské hody, Senecké leto 
a Medzibodrožský kultúrny festival v Kráľovskom Chlm-
ci. Aj vďaka nadácii sa obyvatelia mohli tešiť na bohatý 
hudobný program a množstvo sprievodných atrakcií.

Jarné sústredenie pre deti 
na Krahuliach

Work-out ihrisko, hmyzí domček 
a bylinková záhradka v Petržalke

Šiesty ročník projektu pre nadané deti zo sociálne zne-
výhodneného prostredia Na palube jednorožca úspeš-
ne odštartoval jarným sústredením na Krahuliach pri 
Kremnici. Zúčastnilo sa na ňom 20 detí. Jarné sústrede-
nie sa konalo aj vďaka finančnej pomoci z našej nadácie.

V rámci komunitného projektu sa za finančnej podpory 
nadácie podarilo premeniť zanedbanú plochu v exterié-
ri petržalského školského areálu na priestor s work-out 
prvkami, s bylinkovou záhradou, hmyzím domčekom a 
s altánkom. 
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Na základe úspechu získavania prostriedkov z titulu 
prijímateľa podielu 2 % zaplatenej dane z príjmu v mi-
nulých rokoch, Správna rada rozhodla o tom, že nadácia 
sa bude naďalej uchádzať o prostriedky z tohto zdroja. 
Dňa 2. 12. 2016 nadácia získala osvedčenie ako prijíma-
teľ podielu 2 % z daní podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov v platnom znení pre zdaňovacie obdo-
bie roku 2016 registrované v Notárskom centrálnom re-
gistri určených právnických osôb pod spisovnou značkou 
NCRls 51352/2016. 

V roku 2017 Nadácia Veolia Slovensko po jedenásty krát 
prijala prostriedky z titulu prijímateľa podielu 2 % z daní 
v súlade s ustanovením § 50 zákona 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov. Pre zdaňovacie obdobie roku 2016 bolo 
v roku 2017 celkom prijatých 58 636,41 € z toho fyzické 
osoby darovali na účet nadácie 2 533,75 € a právnické 
osoby 56 102,66 €.

Prehľad podporených   projektov za rok 2017
Od roku 2013 má Nadácia Veolia Slovensko v súlade 
s ustanovením § 50 ods. 12) zákona č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov v platnom znení, zriadený v Tatra ban-
ke osobitný účet z dôvodu prijímania a čerpania finanč-
ných prostriedkov z podielu 2 % dane z príjmu.  

Ostatné finančné prostriedky sú vedené v Tatra banke na 
bežnom účte. 

Správna rada nadácie sa v roku 2017 zišla na svojom za-
sadnutí 7 krát, a to dňa 10. januára, 9. februára, 11. aprí-
la, 16. mája, 20. júna, 22. novembra, a 14. decembra 
2017. Pri stretnutiach schválila rozpočet na rok 2017, 
prehodnocovala žiadosti o podporu z nadácie, kon-
trolovala plnenia prijatých uznesení z predchádzajú-
cich zasadnutí, členovia prednášali inovatívne riešenia 
fungovania nadácie a dozorná rada vykonala kontrolu 
správnosti vedenia účtovníctva.
Správna rada rozhodla v roku 2017 o podpore projektov, 
ktoré sú bližšie uvedené v bode 5). výročnej správy a pl-
nia verejnoprospešný účel. 

Nadácia Veolia Slovensko 11



zhodnotenie základných údajov  
zahrnutých v nej a výrok audítora  

k ročnej účtovnej závierke

ročná 
účtovná 
závierka
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 (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu

prehľad príjmov

V roku 2017 Nadácia Veolia Slovensko prija-
la 47 276,41 € ako príspevky z 2% daní. 
Z tejto sumy použila v roku 2017 16 000,00 € 
a zvyšných 31 276,41 € bolo preúčtovaných na 
účet 384 - Výnosy budúcich období. Za rok 2017 
bola v hospodárení roku 2017 vytvorená rezerva 
3,50 € na špecifikáciu podielu zaplatenej dane 
a rezerva na výkon auditu vo výške 1,20 €.

Nadácia Veolia Slovensko má zriadený osobitný účet v Tatra 
banke, na ktorý boli prijaté finančné prostriedky zodpoveda-
júce podielu zaplatenej dane prijaté v príslušnom kalendár-
nom roku.  Číslo účtu je  2628225845/1100.
Ostatné finančné prostriedky sú vedené na bežnom účte 
v Tatra banke, číslo účtu 2623225846/1100. 

V roku 2017 prevádzkové výdavky nadácie predstavovali 
hlavne výdavky spojené s vedením bankového účtu nadá-
cie a zabezpečením povinností vyplývajúcich zo zákona a to 
najmä náklady spojené s uskutočnením auditu nadácie, po-
platkov za výpisy z bankového účtu pre potreby auditu a ná-
klady spojené so zverejnením výroku audítora vo vestníku.

K 01. 01. 2017 bol stav na bankovom účte 194 064,13 € 

K 31. 12. 2017 bol stav na bankovom účte 183 820,64 €

PRÍJMY	NADÁCIE		
CELKOM	ZA	ROK	2017

50 142,53	€ 68 884,70	€ 22 777,73	€

Podľa výkazu ziskov a strát  
celkové výnosy vrátane prijatých 
darov, bankových úrokov a  
prijatých 2% daní v roku  
2017 predstavovali

Podľa výkazu ziskov a strát  
celkové náklady vrátane  
zrážkovej dane z úrokov,  
úhrad faktúr a poskytnutých  
darov predstavovali

Koncom roka 2016 boli výnosy 
z nevyčerpaných príspevkov  
2% dane za rok 2015 preúčtované 
na účet 384 - Výnosy budúcich 
období vo výške

Nadácia v roku 2017 nevlastnila žiadny 
hnuteľný a nehnuteľný majetok.
Nadácia v roku 2017 nedisponovala žiadnymi 
právami, z ktorých by mohli plynúť finančné 
príjmy alebo naturálne požitky.
Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 
k účtovnej závierke a Výrok audítora sú pripojené 
v Prílohe č. 1 tejto Výročnej správy.

DARY OD  
PRÁVNICKÝCH OSÔB  

V CELKOVEJ VÝŠKE

11 364,80	€ 47 276,41	€

PRÍJEM Z 2%  
Z DANÍ PODĽA §50  

ZÁKONA 595/2003 Z. z.

58 641,21 €
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prehľad  
o darcoch,

ak hodnota darov alebo výška pripísaných 
prostriedkov na bankový účet od toho istého  

darcu presahuje 331 €

C - bau, spol. s r. o.
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 
IČO: 31 36 5787

Veolia Energia Slovensko, a. s.
Einsteinova 25, 851 01  Bratislava 
IČO: 35 702 257

C - Shop, spol. s r. o.
Einsteinova 25, 851 01  Bratislava  
IČO: 31 362 028

SLOVEO a. s. 
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava 
IČO: 35 926 163

Veolia Energia Poprad, a. s.
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad 
IČO: 31 730 574

1 260,00 €

2 595,00 €

628,00 €

514,00 €

10 243,00 €

5 246,00 €

CELKOM
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prehľad o fyzických  
a právnických osobách,

ktorým nadácia poskytla prostriedky na 
verejnoprospešný účel, na ktorý bola nadácia 

založená a informácia, akým spôsobom sa tieto 
prostriedky použili

NADÁCIA	V	ROKU	2017	POSKYTLA	FINANČNÉ	PROSTRIEDKY	V	CELKOVEJ	SUME	68 176,00 €	NA	ZÁKLADE	ŽIADOSTI	
O	PODPORU	VEREJNOPROSPEŠNÉHO	PROJEKTU	NASLEDUJÚCIM	FYZICKÝM	A	PRÁVNICKÝM	OSOBÁM:

1. Občianske združenie  
Folklórny súbor Hron
MsKC, SNP 119
965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 42187273

Peňažný dar za účelom finančného príspevku 
na realizáciu nákupu nových krojov a krojo-
vých súčastí z tradičných materiálov a tiež 
opravu poškodených krojov a krojových súčastí

700,00 30.1.2017 2%

2. Lepší svet n.o.
Osuského 1643/8
851 03 Bratislava
IČO: 36077194

Peňažný dar, podpora starostlivosti o ľudí 
s mentálnym znevýhodnením

1 000,00 30.1.2017 2%

3. Moonlight camp
Stromová 17
831 01 Bratislava
IČO: 42182204

Peňažný dar za účelom finančného príspevku 
na realizáciu projektu „Na palube jednorožca“

897,00 10.3.2017 2%

4. Mesto Senec
Mierové námestie 8,
903 01 Senec
IČO:00305065

Podpora festivalu “Senecké leto 2017“ ktorý 
poriada mesto Senec  a je významným spolo-
čenským a kultúrnym podujatím

1 400,00 1.6.2017 2%

5. Bertalan Balogh
L.Kossutha 611/61
07 701 Kráľovský Chlmec

Peňažný dar za účelom finančného príspevku- 
účasť na Wizz Air polmaratóne v Budapešti s 
dátumom konania 10.9.2017

50,00 5.6.2017 2%

6. Bilingválne gymnázium  
C. S. Lewisa
Haanova 28, 851 06 Bratislava
IČO: 30848008

Peňažný dar za účelom finančného príspevku 
na realizáciu projektu „Revitalizácia rumoviska 
a jeho premena na work out ihrisko“ na škol-
skom dvore gymnázia s možnosťou využitia 
pre širokú verejnosť

1 000,00 5.6.2017 2%

7. Združenie na pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím v SR
Štúrova 6, 811 02 Bratislava
IČO: 00683191

Peňažný dar za účelom finančného príspevku 
na realizáciu projektu „Deň krivých zrkadiel 
2017“s cieľom podporiť ľudí s mentálnym 
postihnutím

2 000,00 5.5.2017 2%

8. Mesto Vrbové
Ul. M.R. Štefánika 15/4
922 03 Vrbové
IČO: 00313190

Peňažný dar za účelom finančného príspevku 
na vydanie publikácie o meste Vrbové pri príle-
žitosti 50. výročia jeho povýšenia na mesto

200,00 10.5.2017 2%

9. Základná škola Gemerská 2
Gemerská 2
040 01 Košice
IČO: 31263119

Peňažný dar za účelom finančného príspevku 
na realizáciu projektu modernizácie šatňových 
priestorov školy a zabezpečenie účelných uza-
mykateľných šatňových skriniek pre každého 
žiaka školy

1 000,00 16.5.2017 2%

*Poznámka (z 2% alebo vlastné zdroje)

Žiadateľ Účel Výška daru (€) Uhradený dňa Pozn.*
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10. LOJZO
Lachova 30, 851 03 Bratislava
IČO: 50866613

Peňažný dar za účelom finančného príspevku na 
realizáciu podujatia „Petržalská baretka 2017“

500,00 1.6.2017 2%

11. Mestský športový klub  
Žiar nad Hronom, spol. s r. o.
A. Dubčeka 45
965 01 Žiar nad Hronon
IČO: 36618357

Peňažný dar za účelom finančného príspevku 
pre Stolnotenisový  klub, na podporu projektu 
modernizácie zariadenia a účasti na medziná-
rodnom turnaji PRAGUE GRAND PRIX, ktorý sa 
uskutoční v Prahe v dňoch 25. - 28. 5. 2017 pod 
vedením trénera, pána Ľubomíra Majerčíka

250,00 1.6.2017 2%

12. ZŠ Gessayova 2
Gessayova 2, 851 03 Bratislava
IČO: 31771475

Peňažný dar za účelom finančného príspevku 
na realizáciu projektu vymaľovania stien 
verejného priestoru- výmenníkovej stanice 
v blízkosti školy

200,00 5.6.2017 2%

13. Mestská časť Bratislava – 
Petržalka
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
IČO: 00603201

Peňažný dar za účelom finančného príspevku 
na realizáciu projektu „Dni Petržalky 2017“

3 000,00 8.6.2017 2%

14. Pre radosť
Jasovská 27, 851 07 Bratislava
IČO: 30786410

Peňažný dar za účelom finančného príspevku 
na realizáciu projektu „Deň detí“

2 000,00 8.6.2017 2%

15. Peter Paššák
Stará Kremnička 362
965 01 Žiar nad Hronom

Peňažný dar za účelom finančného príspevku 
na účasť na viacerých bežeckých podujatiach 
v sezóne leto/jeseň 2017

300,00 13.6.2017 2%

16. Mesto Lučenec
Novohradská 1, 984 01 Lučenec
IČO: 00316181

Peňažný dar za účelom finančného príspevku 
na realizáciu projektu „Aktívne spoznávanie 
flóry a fauny v mestskom parku“

4 510,00 17.7.2017 VZ

17. Rozália Kopisová
Lovčica-Trubín 193
966 23 Lovčica- Trubín

Finančná výpomoc matke zosnulého dlhoroč-
ného zamestnanca spoločnosti Veolia Utilities 
Žiar nad Hronom, a. s., pána Pavla Kopisa, a pod-
pora zdravotne postihnutej sestry zosnulého

1 000,00 28.6.2017 2%

18. Hokejový klub Brezno,  
občianske združenie
L. Novomeského 34, 977 01 Brezno
IČO: 31905277

Peňažný dar za účelom finančného príspevku 
na podporu športových podujatí pre deti 
a mládež v meste Brezno

15 000,00 20.10.2017 VZ

19. Mestská časť Bratislava- 
Dúbravka
Žatevná 2, 844 02 Bratislava
IČO: 00603406

Peňažný dar za účelom finančného príspevku 
na realizáciu podujatia „Dúbravské hody 2017“

3 000,00 5.10.2017 2%

20. Mládežnícky parlament  
Vráble, občianske združenie
Hlavná 1221, 952 01 Vráble
IČO: 37853368

Peňažný dar za účelom finančného príspevku 
na realizáciu podujatia „Hodový koncert 2017 
so skupinou Olympic“

2 000,00 9.10.2017 2%

21. Katarína Linczényiová
Trnavská cesta 159/26
821 08 Bratislava

Peňažný dar za účelom finančného príspevku 
na podporu aktivít spojených s reprezentá-
ciou Kataríny Linczényiovej v nádychovom 
(hĺbkovom) potápaní a organizácií seminárov 
na zvládanie stresu

10 000,00 26.10.2017 VZ

22. Domov sociálnych služieb 
pre dospelých Košúty
Hlavná 10, 955 09 Košúty
IČO: 31823572

Peňažný dar za účelom finančného príspevku 
na realizáciu podujatia „Košútsky hudobný 
kľúč“

1 000,00 13.10.2017 2%

23. Mestský športový klub  
Žiar nad Hronom, spol. s r. o.
A. Dubčeka 45
965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 36618357

Peňažný dar za účelom finančného príspevku 
na podporu športového klubu, práci s mláde-
žou a ochrany a podpory zdravia

10 000,00 5.12.2017 2%
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1. Senior klub Zamatka
Štefánikova 84, 966 22 Lutila
IČO: 42301556
Zamestnanec/garant: Ivona Véberová

Peňažný dar za účelom finančného 
príspevku na zakúpenie krosien na ručné 
tkanie do expozície Izby starých materí

669,00 1.6.2017 2%

2. Súkromné tanečné konzervatórium 
Dušana Nebylu
Hollého 8, 917 01 Trnava
IČO: 37849948
Zamestnanec/garant: Andrea Kapustíková

Peňažný dar za účelom finančného 
príspevku na organizáciu záverečného 
koncertu študentov školy v tanečných 
kreáciách rôznych žánrov

300,00 8.6.2017 2%

3. Súkromná základná škola  
waldorfská
Vihorlatská 10, 831 04 Bratislava
IČO: 36069833
Zamestnanec/garant: Jana Pančíková

Peňažný dar za účelom finančného 
príspevku na realizáciu projektu „Od-
stráňme bariéry“ s cieľom vybudovania 
bezbariérového prístupu v priestoroch 
školy

500,00 26.6.2017 2%

4. Občianske združenie „Úsmev“
Ulica Andreja Kmeťa 17
965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 37957449
Zamestnanec/garant: Martin Macko

Peňažný dar za účelom finančného 
príspevku na realizáciu projektu výmeny 
starého, opotrebovaného a nefunkčného 
nábytku v jedálni Materskej školy na Ul. 
Andreja Kmeťa č. 17 v Žiari nad Hronom

1 000,00 5.6.2017 2%

5. Základná škola Sokolíkova 2
Sokolíkova 2, 841 01 Bratislava
IČO: 36071021
Zamestnanec/garant: Klaudia Ürgeová

Peňažný dar za účelom finančného 
príspevku na realizáciu projektu „Zelenej 
učebne“ v priestoroch átria školy

500,00 5.6.2017 2%

6. OZ MŠ Turnianska
Turnianska 6, 851 07 Bratislava
IČO: 50071378
Zamestnanec/garant: Mária Stránska

Peňažný dar za účelom finančného prí-
spevku na revitalizáciu dvora materskej 
školy

700,00 8.6.2017 2%

7. Triangel Plus
Ľanová 41, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 42355702
Zamestnanec/garant: Tibor Vazan

Peňažný dar za účelom finančného prí-
spevku na realizáciu projektu vytvorenia 
„Komunitnej záhrady“ v obytnej zóne 
Chorvátskeho Grobu

500,00  8.6.2017 2%

8. REKREAČNÝ BEH, o.z.
ZŠ Tupolevova 20
851 01 Bratislava
IČO: 31805159
Zamestnanec/garant: Martin Skalník

Peňažný dar za účelom finančného 
príspevku na realizáciu projektu revita-
lizácie a úpravy školského ihriska na ZŠ 
Tupolevova

500,00 13.6.2017 2%

9. KROK DO CIEĽA n.o.
Kurská 17, 04 022 Košice
IČO: 45745609
Zamestnanec/ garant: Adrián Szaniszló

Peňažný dar za účelom finančného prí-
spevku na realizáciu projektu zakúpenia 
masážneho lôžka „Ceragem“ pre klientov 
Denného stacionáru

500,00 13.6.2017 2%

10. OCRA Slovakia
Kadnárova 2512/17, 831 52 Bratislava
IČO: 50607332
Zamestnanec/garant: Bronislava Mrákavová

Peňažný dar za účelom finančného prí-
spevku na podporu projektu „Rozhýbme 
ľudí, rozhýbeme svet“

500,00 26.6.2017 2%

11. Detský folklórny súbor HANIČKA
Masarykova 2, 040 01 Košice
IČO: 31296611
Zamestnanec/garant: Ľuboš Vaško

Peňažný dar za účelom finančného 
príspevku na realizáciu projektu vzdelá-
vania detí v oblasti folklórneho odievania 
v tradičnej kultúre

1 000,00 18.7.2017 2%

12. Folklórne združenie Drienka
Halenárska 45
917 00 Trnava
IČO: 42153174
Zamestnanec/garant: Tereza Schwarzová

Peňažný dar za účelom finančného 
príspevku na podporu podujatia „Korene 
a krídla“

500,00 26.6.2017 2%

Žiadateľ Účel Výška daru (€) Uhradený dňa Pozn.*

zamestnanecké granty

*Poznámka (z 2% alebo vlastné zdroje)
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prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov 
fyzických osôb a právnických osôb (podľa § 50 

ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov)

zverejnenie  
špecifikácie použitia

NADÁCIA	OZNÁMILA	DO		OBCHODNÉHO	VESTNÍKA	DŇA	27.	4.	2018	POD	ČÍSLOM	1862584	ŠPECIFIKÁCIU	
PRIJATÉHO	PODIELU	ZAPLATENEJ	DANE	Z	PRÍJMOV	FYZICKÝCH	A	PRÁVNICKÝCH	OSÔB	PODĽA	§	50	ODS.	13	ZÁKONA	
Č.	595/2003	Z.	Z.	O	DANI	Z	PRÍJMOV	ZA	ROK	2015	PRIJATÉ	V	ROKU	2016	V	CELKOVEJ	SUME	57 129,68 €,	POUŽITÉ	
V	ROKU	2016	A	2017:

1. Peňažný dar za účelom finančného príspevku na vydanie 
knihy o rozvoji kúpeľného mesta Piešťany

257,95 Darovacia zmluva,
bankový prevod

2. Podpora festivalu “Senecké leto a Veľký letný 
festival“ ktorý poriada mesto Senec  a je významným 
spoločenským a kultúrnym podujatím

1 400,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

3. Peňažný dar za účelom finančného príspevku na podporu 
aktivít mesta Vráble v oblasti spoločenských a kultúrnych 
podujatí

2 000,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

4. Peňažný dar za účelom finančného príspevku na 
realizáciu projektu „Deň mesta Vrbové“

500,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

5. Peňažný dar za účelom finančného príspevku - účasť na 
Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach

50,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

6. Peňažný dar za účelom finančného príspevku na podporu 
športových podujatí pre deti a mládež v meste Brezno

15 000,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

7. Nepeňažný dar- zostava hracích prvkov zakúpených od 
spoločnosti Preliezky Trubíni s.r.o. za účelom umiestnenia 
na novootvorenom detskom ihrisku

1 144,00 Darovacia zmluva,
nepeňažný dar

8. Peňažný dar za účelom finančného príspevku na 
realizáciu projektu „Revitalizácia vnútrobloku Rúbanisko 
II- realizácia streetworkoutového ihriska“

10 000,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

9. Finančná výpomoc manželke zosnulého bývalého 
dlhoročného zamestnanca, pána Františka Nemečka, 
a podpora zdravotne postihnutého syna

1 000,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

10. Peňažný dar za účelom finančného príspevku na 
realizáciu podujatia „Dúbravské hody 2016“

3 000,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

Účel použitia podielu
zaplatenej dane

Použité v roku 2016:
Výška použitého podielu 

zaplatenej dane na tento účel (€)
Spôsob  použitia

podielu zaplatenej dane
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11. Príspevok pre Občianske združenie Folklórny súbor Hron 
na realizáciu nákupu nových krojov a krojových súčastí 
a opravu poškodených krojov

700,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

12. Peňažný dar pre „Lepší svet n.o.“ na činnosť zariadenia 
sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym znevýhodnením

1 000,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

13. Peňažný dar pre občianske združenie Moonlight camp na pod-
poru projektu „Na palube jednorožca“ zameraného na podpo-
ru nadaných detí zo sociálne znevýhodneného prostredia

897,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

14. Peňažný dar pre Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím v SR na podporu projektu „Deň krivých zrkadiel 
2017“ s cieľom podporiť ľudí s mentálnym postihnutím

2 000,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

15. Peňažný dar pre Mesto Vrbové na vydanie publikácie o meste 
Vrbové pri príležitosti 50. výročia jeho povýšenia na mesto

200,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

16. Peňažný dar pre Základnú školu Gemerská 2, Košice na 
realizáciu projektu modernizácie šatňových preistorov školy 
a zabezpečenia účelných uzamykateľných šatňových skriniek

1 000,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

17. Peňažný dar pre Základnú školu Gessayova 2, Bratislava 
na realizáciu projetku vymaľovania stien verejného 
priestoru-výmenníkovej stanice v blízkosti školy s cieľom 
skrášlenia a skultúrnenia objetku

200,00 Darovacia zmluva,
nepeňažný dar

18. Dar pre Bertalana Balogha na účasť na 32. Wizz Air 
Budapešť polmaratóne

50,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

19. Peňažný dar pre Občianske združenie „Úsmev“ na výmenu 
starého, opotrebeného a nefunkčného nábytku v jedálni 
Materskej školy na Ul.Andreja Kmeťa č.17 v Žiari nad Hronom

1 000,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

20. Peňažný dar pre Základnú školu Sokolíkova 2, Bratislava 
na realizáciu projetku vytvorenia „Zelenej učebne“ teda 
prírodnej školskej učebne prostredníctvom školského átria

500,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

21. Peňažný dar pre Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa za 
na realizáciu projektu: „Revitalizácia rumoviska a jeho 
premena na work out ihrisko“

1 000,00 Darovacia zmluva,
nepeňažný dar

22. Peňažný dar pre občianske združenie LOJZO na podporu 
festivalu „Petržalská baretka 2017“ zameraného na 
humornú a literárnu tvorbu

500,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

23. Peňažný dar pre Mestký športový klub Žiar nad 
Hronom, spol. s r.o. na podporu účasti športovcov 
Stolnotenisového klubu na Medzinárodnom turnaji 
PRAGUE GRAND PRIX v Prahe

250,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

24. Peňažný dar na podporu kultúrneho podujatia  
„Senecké leto“ pre usporiadanie série koncertov

  1 400,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

Účel použitia podielu
zaplatenej dane

Použité v roku 2017:
Výška použitého podielu 

zaplatenej dane na tento účel (€)
Spôsob  použitia

podielu zaplatenej dane
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25. Peňažný dar pre občianske združenie Senior klub 
Zamatka za účelom podpory prezentácie ručného tkania 
na krosnách, remesla našich materí

669,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

26. Peňažný dar pre občianske združenie Triangel plus na 
podporu projektu „Komunitná záhrada“ v obytnej zóne 
Chorvátskeho Grobu s cieľom vytvorenia priestoru pre 
voľnočasové aktivity obyvateľov

500,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

27. Peňažný dar pre občianske združenie OZ MŠ Turnianska, 
Bratislava na realizáciu projektu revitalizácie dvora 
materskej školy za účelom vybudovania lezeckého kopca

700,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

28. Peňažný dar pre občianske združenie Pre radosť na 
podporu podujatia „Deň detí“ v MČ Bratislava - Petržalka

2 000,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

29. Peňažný dar pre Mestkú časť Bratislava - Petržalka 
na podporu realizácie kultúrno-spoločenského a 
športového podujatia „Dni Petržalky 2017“

3 000,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

30. Peňažný dar pre neziskovú organizáciu Súkromné 
tanečné konzervatórium Dušana Nebylu ako príspevok 
na organizáciu záverečného koncertu študentov školy 
v tanečných kreáciách rôznych žánrov

300,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

31. Peňažný dar pre Petra Paššáka na podporu na účasti 
na bežeckých podujatiach ako Donovalský polmaratón, 
Rajecký maratón, Kordický Extrém, Maratón Banská 
Bystrica a Medzinárodný maratón mieru v Košiciach

300,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

32. Peňažný dar pre neziskovú organizáciu KROK DO CIEĽA 
n.o. na zakúpenie masážne lôžka „Ceragem“ pre klientov 
Denného stacionára pre seniorov

500,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

33. Peňažný dar pre občianske združenie REKREAČNÝ 
BEH, o.z. na realizáciu projektu revitalizácie a úpravy 
školského  ihriska a úpravu pieskoviska na ZŠ Tupolevova 
20, Bratislava

500,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

34. Peňažný dar pre Súkromnú základnú školu waldorfskú 
na realizáciu projektu „Odstráňme bariéry“ s cieľom 
vybudovania bezbariérového prístupu v priestoroch 
školy

500,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

35. Peňažný dar pre občianske združenie Folklórny súbor 
Drienka na organizáciu trojdňového sústredenia pre deti 
s názvom „Korene a krídla“

500,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

36. Peňažný dar pre občianske združenie OCRA Slovakia 
na realizáciu projektu „Rozhýbme ľudí, rozhýbme svet“  
s cieľom podpory športu a zdravého životného štýlu 
prostredníctvom prednášok

500,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

57 129,68	€SPOLU
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celkové výdavky
(náklady) v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností 
nadácie a osobitne výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie 

vrátane rozhodnutia správnej rady podľa § 28 ods. 1 a v členení 
podľa § 28 ods. 2 a 3 zákona č.34/2002 Z.z. o nadáciách a 

o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

použitie majetku nadácie

výdavky na ochranu a zhodnotenie  
majetku nadácie

výdavky na propagáciu  
verejnoprospešného účelu nadácie

náklady na správu nadácie
V roku 2017 boli prostriedky nadácie využité na podporu projektov uvedených v predošlej kapitole.

V roku 2017 nadácia nemala žiadne náklady na ochranu  a zhodnotenie majetku nadácie.

SKUTOČNÉ VÝDAVKY NA SPRÁVU NADÁCIE V ROKU 2017  
DOSIAHLI SUMU 708,70 € A BOLI NASLEDOVNÉ:

V ROKU 2017 NADÁCIA PLÁNOVALA NASLEDOVNÉ VÝDAVKY NA SPRÁVU NADÁCIE: 
V súlade s ustanovením § 28 zákona NR SR č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov, Správna rada na svojom zasadnutí dňa 18.2.2016 rozhodla, že výdavky (náklady) na správu 
nadácie v roku 2017 budú v celkovej výške 600,00 € v nasledujúcom členení: 

V roku 2017 nadácia nemala žiadne náklady na propa-
gáciu verejnoprospešného účelu nadácie. Nadácia bola 
propagovaná na internetovej stránke skupiny Veolia 
Energia Slovensko - Veoliaenergia.sk na samostatných 
stránkach venovaných nadácii. V internom časopise 

Energiemag Slovensko boli zverejnené zámery činnosti 
nadácie a bola zverejnená výzva na predkladanie návr-
hov projektov na podporu a výzva spolupracovníkom na 
aktívne zapojenie sa do činnosti nadácie formou dobro-
voľnej spolupráce.

a) Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie ...............................................................................................  0,00 €
b) Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie alebo účelu nadačného fondu ..................  0,00 €
c) Prevádzka nadácie ..........................................................................................................................................  100,00 €
d) Odmena za výkon funkcie správcu .............................................................................................................  0,00 €
e) Náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu ....................................................................................  0,00 €
f) Mzdové náklady ...................................................................................................................................................  0,00 €
g) Iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie .............................................  500,00 €

 Celkom: ............................................................................................................................................................600,00 €
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výdavky na prevádzku nadácie

výdavky na odmenu za výkon funkcie správcu

výdavky na odmenu za výkon funkcie správcu

výdavky na mzdové náklady

výdavky na ostatné činnosti  
spojené s prevádzkou nadácie

Náklady na prevádzku nadácie v roku 2017 boli v celkovej sume 708,70 €: 

V roku 2017 nadácia nemala žiadne náklady na odmenu za výkon funkcie správcu.

V roku 2017 nadácia nemala žiadne náklady na cestovné náhrady.

V roku 2017 nadácia nemala žiadne mzdové náklady.

V roku 2017 nemala nadácia náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie

audit hospodárenia nadácie ..................................................................................................................................  1,20 €
poplatok za zverejnenie špecifikácie podielu zaplatenej dane v Obchodnom vestníku ............3,50 €
poplatok banke za vydanie potvrdenia pre potreby výkonu auditu ................................................. 80,00 €
výročná správa nadácie ........................................................................................................................................  624,00 €
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V ROKU 2017 NEBOLI VYKONANÉ ŽIADNE ZMENY V NADAČNEJ LISTINE A V ZLOŽENÍ ORGÁNOV:

SPRÁVCA NADÁCIE MIROSLAV KOT VYKONÁVAL FUNKCIU  
SPRÁVCU NADÁCIE BEZ NÁROKU NA ODMENU.

V ROKU 2017 NADÁCIA NEVYTVORILA ŽIADNY NADAČNÝ FOND.

SPRÁVCA NADÁCIE:

Miroslav Kot

SPRÁVNA RADA:

Ivan Skačan  
predseda správnej rady

JUDr. Eva Lantayová  
členka správnej rady

Ing. Lucia Burianová  
členka správnej rady 

zmeny vykonané 
v nadačnej listine

odmena

prehľad o činnosti 
nadačných fondov

a v zložení orgánov, ktoré nastali v hodnotenom  období

spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov

za výkon funkcie správcu nadácie

ZA ROK 2017 NENASTALI ŽIADNE ĎALŠIE SKUTOČNOSTI,  
KTORÉ BY MALI BYŤ ZVEREJNENÉ V TEJTO VÝROČNEJ SPRÁVE.

ďalšie údaje

DOZORNÁ RADA:

Viola Szekerešová
predseda dozornej rady

Ing. Martin Kabát
člen dozornej rady

Mgr. Katarína Nogelyová 
člen dozornej rady
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zmeny vykonané 
v nadačnej listine

a v zložení orgánov, ktoré nastali po hodnotenom  období

SPRÁVCA NADÁCIE:
Miroslav Kot (do 20. 2. 2018)

  Ing. Peter Martinka   (od 20. 2. 2018)

SPRÁVNA RADA:
Ivan Skačan  

predseda správnej rady (do 10. 1. 2018)

Ing. Peter Dobrý  
predseda správnej rady (od 10. 1. 2018)

JUDr. Eva Lantayová  
členka správnej rady

Ing. Lucia Burianová  
členka správnej rady (do 10. 1. 2018)

 Ing. Robert Tencer  
člen správnej rady (od 10. 1. 2018)

DOZORNÁ RADA:
Viola Szekerešová

predseda dozornej rady (do 10. 1. 2018)

JUDr. Ing. Lukáš Sopko
predseda dozornej rady (od 10. 1. 2018)

Ing. Martin Kabát
člen dozornej rady (do 10. 1. 2018)

Mgr. Slavomíra Vogelová
členka dozornej rady (od 10. 1. 2018)

Mgr. Katarína Nogelyová 
členka dozornej rady

ZA ROK 2017 NENASTALI ŽIADNE ĎALŠIE SKUTOČNOSTI,  
KTORÉ BY MALI BYŤ ZVEREJNENÉ V TEJTO VÝROČNEJ SPRÁVE.

V Bratislave, dňa  4. 5. 2018
Za Nadáciu Veolia Slovensko:

predseda dozornej rady:
JUDr. Ing. Lukáš Sopko

predseda správnej rady:
Ing. Peter Dobrý

správca nadácie:
Ing. Peter Martinka
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účtovná 
závierka
     za rok  

2017
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príloha 1
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správa  
nezávislého 

audítora
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