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1príhovor    
      správcu nadácie

už 14 rokov Nadácia Veolia Slovensko pomáha, 
podporuje, inšpiruje k zmene. Počas tohto ob-
dobia sme venovali viac ako 680 tisíc eur v pro-
spech rozvoja regiónov, na ochranu životného 
prostredia, na vzdelávanie ale aj na podporu 
sociálnych projektov. V roku 2019 to bola suma 
109 tisíc eur, ktorá pomohla 50 inšpiratívnym 
projektom, o ktorých sa dočítate na nasledujú-
cich stranách.
Nezabúdame ani na našich zamestnancov a 
okrem pomoci v ťažkých životných situáciách 
im poskytujeme podporu ich dobrovoľníckych 
aktivít prostredníctvom programu Zamest-
nanecké granty. Vďaka aktívnej činnosti za-
mestnancov spoločnosti Veolia na Slovensku 
sa skvalitnila výučba detí v školách, podporilo 
zdravie seniorov, uskutočnili sa mnohé špor-
tové a kultúrne podujatia, prispelo sa na re-
konštrukciu priestorov alebo na vybudovanie 
nových ihrísk a športovísk.
Vieme, že zmena nepríde hneď a preto viaceré 
projekty podporujeme dlhodobo. Sme radi, že 

Milí priatelia,

môžeme byť dlhoročným partnerom podujatia 
Deň krivých zrkadiel, ktoré organizuje Združenie 
na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, 
rovnako už niekoľko rokov budujeme detské ih-
riská vo viacerých mestách a obciach. Tradíciou 
sa stal tiež náš Stromček prianí, ktorý v roku 
2019 potešil dôchodcov z domova pre seniorov 
v Dúbravke. V petržalskom Centre pre obnovu 
rodiny sa osemročná Mária prvý raz zúčastni-
la s našou pomocou školy v prírode. Áno, aj tak 
sa dá prispieť k zmene, niekde treba zainvesto-
vať viac peňazí, niekde potrebujú priložiť ruku 
k dielu a vymaľovať komunitné centrum alebo 
škôlku a niekedy stačí urobiť radosť školáčke. 
Milí priatelia, podporovatelia, Nadácia Veolia 
Slovensko sa počas rokov svojho pôsobenia sta-
la pevnou, stabilnou filantropickou inštitúciou 
a my, ktorí sme jej súčasťou sa budeme snažiť 
aj naďalej byť nápomocní tam, kde chcú podpo-
ru, byť silní tam, kde sa o nás potrebujú oprieť.

Ďakujeme vám, že pomáhate spolu s nami.



Ing. Peter Martinka
správca nadácie
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2
stratégia 
nadácie
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.



Nadácia Veolia Slovensko  
bola založená predovšetkým  
na podporu:

>	 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.

Dlhodobá stratégia  
Nadácie Veolia Slovensko  
bola definovaná nasledovne:

>	 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	2019	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		v	podpore	
a	ochrane	zdravia	a	zdravého	životného	štýlu.	Okrem	toho	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.	

>	 Nadácia	sa	vo	svojej	činnosti	opiera	predovšetkým	o	sieť	dobrovoľných	
spolupracovníkov	a	snahou	jej	orgánov	je	redukovať	výdavky	na	správu	
nadácie	na	minimum.

>	 Nadácia	buduje	sieť	dlhodobých	partnerstiev	s	cieľom	zabezpečiť	dlhodobý	
rast	objemu	disponibilných	prostriedkov	na	nadačnú	činnosť.
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3ciele 
nadácie

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.

Ciele Nadácie Veolia Slovensko



Výročná správa Nadácie Veolia Slovensko za rok 2019 
bola predložená na schválenie na zasadnutí správnej 
rady Nadácie Veolia Slovensko dňa 20. 5. 2020.

Nadácia chce podporovať 
verejnoprospešné aktivity 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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4prehľad
  činností



Prehľad činností  
vykonávaných v období  
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019  
s uvedením vzťahu 
k verejnoprospešnému  
účelu nadácie

Nadácia Veolia Slovensko v roku 2019 
vykonávala svoju činnosť už 13 rokov.  
Za toto obdobie venovala viac ako 680-tisíc eur 
na realizáciu takmer 350 projektov na celom 
Slovensku.  

V roku 2019 podporila 50 projektov a 
prostredníctvom nich činnosť rôznych 
organizácií alebo jednotlivcov sumou vo výške 
takmer 109-tisíc eur. Finančnú pomoc poskytla 
v oblasti sociálnej pomoci, vzdelávania, športu 
a kultúry predovšetkým v mestách, kde pôsobí 
skupina Veolia Slovensko. 

Finančne podporila i zamestnancov 
spoločnosti a ich rodiny, ktoré sa ocitli 
v neľahkých životných situáciách. Minulý rok 
Nadácia Veolia Slovensko opäť podporila aj 
projekt Zamestnanecké granty, ktorý je určený 
všetkým zamestnancom na podporu projektov, 
v ktorých sa angažujú ako dobrovoľníci vo 
svojom voľnom čase.
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sociálna 
oblasť 
pomáhame tam,  
kde je to najviac 
potrebné

Spoločenská a sociálna zodpovednosť 
sú dôležité pre celú skupinu Veolia na 
svete. Podporu týchto oblastí má vo svojej 
DNA, a preto v krajinách, kde pôsobí, 
sa pravidelne angažuje v projektoch 
zameraných na integráciu a inklúziu 
zdravotne a sociálne slabších skupín do 
bežného života.

prehľad podporených projektov 
v sociálnej oblasti za rok 2019

Zamestnanci skupiny Veolia Energia Slovensko spolu 
s  Nadáciou Veolia Slovensko nezabudli na dobré skutky 
ani pred Vianocami a splnili skromné vianočné priania 
ľuďom, ktorí nemajú blízku rodinu a Vianoce sú pre nich 
ťažším a smutnejším obdobím. Prostredníctvom projek-
tu Stromček prianí vianočnými darčekmi potešili 176 se-
niorov z Domova dôchodcov pri kríži v bratislavskej Dú-
bravke a 229 seniorov zo Špecializovaného zariadenia a 
zariadenia pre seniorov Arcus v Košiciach. 

„Ďakujeme všetkým zamestnancom spoločnosti Veolia Energia 
Slovensko a predovšetkým vedeniu za to, že ani oni, popri svo-
jej náročnej a zodpovednej práci nezabúdajú, že Vianoce nie sú 
len o detskej radosti, ale aj o radosti ľudí v domovoch sociálnych 
služieb, domovoch dôchodcov, ktorí veľakrát nemajú nikoho, kto 
by si na nich spomenul. Sme veľmi vďační za to, že nás oslovili a 
urobili našim seniorom Vianoce výnimočné a radostné“.

Janka Dudoňová, riaditeľka Domova pri kríži,  
Bratislava

400 seniorov v Bratislave a Košiciach malo krajšie vianočné sviatky



Zbierka oblečenia pre sociálne slabšie rodiny
Zamestnanci skupiny Veolia Energia Slovensko s podporou Nadácie Veolia Slovensko 
vyzbierali približne 150 kg oblečenia pre rodiny s malými deťmi. Okrem šatstva a obu-
vi sa zozbierali aj kabelky, hračky a pomôcky do domácnosti. Dary putovali do petr-
žalského Centra pre deti a rodiny REPULS, ktoré poskytuje nepretržitú profesionálnu 
podporu ľuďom v krízovej životnej situácii, predovšetkým pobytovou formou.

Začiatkom júna 2019 patril bratislavský Sad Janka Kráľa 
ľuďom s mentálnym postihnutím. Tradične sa tu konal 
Deň krivých zrkadiel s heslom „Sme iní, ale nie horší!“. 
V rámci Pikniku tvorivosti a zábavy sa návštevníci mohli 
zapojiť do tvorivých dielní, spoznať talent a zručnosti 
týchto milých ľudí s veľkým srdcom a kúpiť si originálne 
výrobky z chránených dielní - také, aké nemá nik. O dob-
rú náladu sa postaral aj bubnový sprievod a koncert sku-
piny FUNKIEZ. Podujatie každoročne organizuje Zdru-
ženie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR 
s finančnou pomocou Nadácie Veolia Slovensko.

Deň krivých zrkadiel -  
sme iní, ale nie horší

Nadácia opäť vyčarila úsmev na tvárach
Nadácia Veolia Slovensko pomohla rodinám, ktoré bývajú 
v petržalskom Centre pre obnovu rodiny, prevádzkovanom ob-
čianskym združením Úsmev ako dar. Vďaka podpore sa nakúpi-
li pre 4 rodiny s 10 deťmi základné veci potrebné na chod do-
mácnosti a tým nadácia prispela k tomu, aby rodičia mohli viac 
času venovať deťom, ich výchove a vzdelávaniu. Taktiež pokryla 
náklady pestúnskej mame na školu v prírode pre jej osemročnú 
dcéru, ktorá na takomto výlete bola po prvý raz. Mária každý 
deň s úsmevom spomína na krásne zážitky:

„Som veľmi šťastná aj za moju maminku, lebo ona by bola smut-
ná, keby som nemohla ísť na výlet. Mám veľa veselých zážitkov a 
ďakujem vám za ne. Niečo pekné tým dobrým ľuďom nakreslím.“

Mária, 8 rokov, Bratislava

„Veľmi úprimne by som sa v mojom mene aj v mene našich 
klientov chcela poďakovať za zbierku, ktorú zamestnanci spo-
ločnosti Veolia zrealizovali. Teší ma, že aj v dnešnej premate-
rializovanej dobe sa ľudia vedia spojiť pre dobrú vec, podporiť 
iných a podeliť sa o kus seba. Veľmi si to vážime. Vďaka!“ 

PhDr. Miriam Jamrišková,  
Centrum pre deti a rodiny Repuls, Bratislava
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mládežnícky 
šport a zdravý 
životný štýl 

Vďaka finančnej podpore Nadácie Veolia Slovenska sa minulý rok konali 
Majstrovstvá Slovenska v basketbale mladších minižiakov U – 11, ktoré 
organizovala Akadémia pohybu Lučenec (AKAPO). Majstrovstiev sa zú-
častnili žiaci z celého Slovenska – od Bratislavy, cez Prievidzu, Lučenec až 
po Košice. Medzi sebou každý s každým odohrali počas turnaja zápasy, 
ktorými bojovali o majstra Slovenska vo vekovej kategórii U – 11. Svojimi 
výkonmi ukázali, že sú veľkou budúcnosťou slovenského basketbalu.

„Vďaka vašej podpore sme mohli oceniť všetky zúčastnené družstva me-
dailami, čo bolo ocenené aj účastníkmi, a samozrejme najväčšiu radosť 
mali z toho deti, ktoré aj keď neobsadili medailové miesta odchádzali 
s pocitom, že patria medzi najlepších na Slovensku. Z celého srdca vám 
ďakujeme v mene všetkých zúčastnených, za vašu finančnú pomoc, kto-
rú sme využili v prospech detí z celého Slovenska.“ 

Lucia Lásková, prezidentka Akadémie pohybu Lučenec

prehľad podporených projektov v oblasti 
športu a zdravého životného štýlu  
za rok 2019

Malí basketbalisti z celého Slovenska  
sa tešili z medailí

Podpora mládežníckeho športu 
patrí medzi základné ciele nadácie. 
Vlani Veolia prispela na činnosť 
Mestského športového klubu v Žiari 
nad Hronom, basketbalového klubu 
v Lučenci,  hádzanárskeho oddielu 
Športového klubu polície Bratislava 
a ženského volejbalového klubu 
TJ Slávia TU Zvolen.



Zvolenské volejbalistky  
s podporou nadácie
Nadácia Veolia Slovensko prispela na 
činnosť ženského volejbalového klubu 
TJ Slávia TU Zvolen. To, že klub disponu-
je talentovanými hráčkami a skúseným 
trénerom, potvrdzuje aj fakt, že v rámci 
1. ligy žien (východ) boli zvolenské vo-
lejbalistky v rebríčku medzi najlepšími 
klubmi.

„Kadetky a juniorky TJ Slávia TU Zvolen 
bojovali v sezóne proti súperkám v 1. lige 
žien. Nešlo by to bez finančnej podpory 
od Nadácie Veolia Slovensko. Tú sme po-
užili na materiálne vybavenie v podobe 
lôpt a na úhradu cestovných nákladov 
pre naše mladé volejbalistky, a to v ka-
tegóriách trojkový a štvorkový volejbal, 
žiačky, kadetky a juniorky. Ďakujeme.“ 

Ľubomír Havran, tréner volejbalového 
klubu TJ Slávia TU Zvolen

Nadácia Veolia Slovensko pokračovala v budovaní ih-
rísk pre deti, mládež i dospelých. Najmenší Lučenčania 
sa potešili napríklad novým preliezačkám, hojdačkám, 
pieskoviskám a domčekom. Najväčšou a zároveň jedi-

nou atrakciou v meste je lanovka, ktorú si deti hneď ob-
ľúbili. Pri projektovaní nadácia myslela aj na mládež a 
na rodičov, ktorí môžu využiť viaceré fitnes prvky, ako aj 
altánok určený na stretávanie sa a trávenie času vonku.

Deti z Lučenca dostali nové ihriská
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Nadácia Veolia Slovensko 
sa každoročne podieľa na 
organizácii kultúrnych 
podujatí. Vlani finančne 
prispela napríklad na 
Dúbravské hody, Senecké 
leto a Dni mesta Vrbové. 
Nadácia pravidelne 
podporuje kultúru 
v meste Vráble.

Folklórny súbor Hron  
reprezentoval Slovensko v zahraničí
Aj vďaka finančnej podpore Nadácie Veolia Slovensko 
sa žiarsky folklórny súbor Hron zúčastnil na medziná-
rodných festivaloch v Taliansku a vo Francúzsku. V rám-
ci nich vystúpil v mestách San Remo, Diano Marino a 
v Cannes, kde návštevníkom predstavil tekovský tanec. 
Folklórny súbor vznikol v roku 1957 a svoje meno dostal 
po rieke Hron, ktorá preteká mestom. V súčasnosti má 
tanečnú, spevácku a hudobnú zložku, ktoré majú doko-
py viac ako 40 členov (od 13 rokov až do dôchodkového 
veku). V novembri 2017 oslávil 60 rokov existencie.

prehľad podporených projektov v oblasti 
umenia a kultúry za rok 2019

umenie  
a kultúra



Dúbravské hody 2019  
s podporou nadácie
Nadácia Veolia Slovensko vlani opäť prispela 
na organizáciu Dúbravských hodov, ktoré sa 
konajú každý rok v septembri v Bratislave - 
Dúbravke. Program bol naozaj atraktívny, pri-
budli nové kolotoče a stánky s občerstvením. 
Najväčšími lákadlami bola kapela NO NAME 
a POLEMIC. Sprievodným podujatím hodov 
bol aj Deň otvorených dverí v kotolni, ktorý 
pravidelne pripravujú zamestnanci Veolie 
pre obyvateľov Dúbravky.

„Radi by sme sa vám v mene mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka poďakovali za podporu 
a prejavenú dôveru v rámci spolupráce na 30. 
ročníku Dúbravských hodov. Aj vďaka vám sa 
nám opäť podarilo uskutočniť skvelé podu-
jatie, ktoré prinieslo nezabudnuteľné zážitky. 
Spoločne sme vytvorili úžasnú atmosféru a 
sme radi, že prišlo také veľké množstvo divá-
kov, ktorí vytvorili neskutočnú divácku kulisu 
nielen pred hlavným pódiom pri DK Dúbravka, 
ale aj na pódiu Žatevná.“

Mestská časť Dúbravka, Bratislava

Horkýže Slíže sa postarali  
o skvelú zábavu vo Vrábľoch
Vďaka podpore Nadácie Veolia Slovensko sa 
už po šestnásty raz v meste Vráble pri prí-
ležitosti hodových slávností konal koncert. 
Tentoraz vystúpila známa slovenská kapela 
Horkýže Slíže s regionálnymi predkapelami 
zvučného mena. Organizátori sa každý rok 
snažia priniesť občanom a ľuďom z blízkeho 
okolia za menej peňazí veľa kvalitnej hudby. 
Po minulé roky Vráble hostili na podujatí Lu-
ciu Bílú, Petra Nagya, Zuzanu Smatanovú a 
kapely Olympic, I.M.T. Smile, Desmod a veľa 
ďalších. To sa však darí len vďaka sponzorom, 
ktorí z väčšej časti pokryjú náklady na kon-
cert.

„Touto cestou by sme sa chceli poďakovať 
spoločnosti Veolia za jej finančný príspevok 
a za spoluúčasť na kultúrnom živote v meste 
Vráble. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a že-
láme jej, aby naďalej bola súčasťou veľkých a 
dobrých rozhodnutí.“ 

Dagmar Tóthová Skačanová, predsedníčka 
Mládežníckeho parlamentu Vráble

Ulička chutí a 20. ročník  
súťaže vo varení guláša
Prvá septembrová sobota v Bratislave - Podunajských Biskupiciach 
už tradične patrila jedinečnému podujatiu – Súťaži vo varení guláša 
o cenu starostu, ktorú aj tento rok zorganizovala mestská časť Bra-
tislava - Podunajské Biskupice. Nadácia Veolia Slovensko finančne 
podporila toto podujatie. Na súťaži vo varení guláša sa zúčastnilo 21 
družstiev, medzi ktorými boli aj také, ktoré sa na súťaži zúčastňujú 
už od jej začiatku. Celkový výťažok z predaja gulášov bol 1 765,81 € 
a mestská časť ho použila na nákup školských pomôcok pre prvákov 
z biskupických základných škôl.
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zamestnanecké 
granty Veolia
2019



Nadácia Veolia Slovensko nezabúda ani na zamestnancov skupiny 
Veolia Slovensko. V roku 2019 spustila ďalší ročník programu pod 
názvom Zamestnanecké granty Veolia. Prostredníctvom neho 
mohli zamestnanci získať finančný príspevok na verejnoprospešné 
projekty pod podmienkou, že sa na ich realizácii sami podieľali ako 
dobrovoľníci.

V roku 2019 nadácia prispela na realizáciu 28 
projektov v celkovej výške viac ako 17 000 €. 
V rámci celého Slovenska sa vďaka aktívnej 
pomoci zamestnancov skvalitnila výučba 
detí v školách, podporilo zdravie seniorov, 
mnohé športové a letné podujatia, prispelo 
na rekonštrukciu priestorov alebo na vybu-
dovanie nových ihrísk a športovísk.
V minulom roku bola spustená aj webová 
stránka Nadácie Veolia Slovensko. Sú na nej 
zverejnené aktuálne informácie o projektoch 
a aktivitách, ktoré nadácia podporuje. 
Na základe úspechu získavania prostriedkov 
z titulu prijímateľa podielu 2 % zaplatenej 
dane z príjmu v minulých rokoch správna 
rada rozhodla o tom, že nadácia sa bude na-
ďalej uchádzať o prostriedky z tohto zdroja. 
Dňa 11. 12. 2018 nadácia získala osvedčenie 
prijímateľa podielu 2 % z daní podľa § 50 zá-
kona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v plat-
nom znení pre zdaňovacie obdobie roka 
2018 registrované v Notárskom centrálnom 
registri určených právnických osôb pod spi-
sovou značkou NCRls 523612018.

V roku 2019 Nadácia Veolia Slovensko po 
trinásty raz prijala prostriedky z titulu pri-
jímateľa podielu 2 % z daní v súlade s usta-
novením § 50 zákona 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov. Za zdaňovacie obdobie roka 2018 
bolo v roku 2019 prijatých 63 214,81 €, 
z toho fyzické osoby darovali na účet nadácie 
2 122,21 € a právnické osoby 61 092,60 €.

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 v Tatra banke zriadený osobitný účet 
z dôvodu prijímania a čerpania finančných 
prostriedkov z podielu 2 % dane z príjmu.  

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

Správna rada nadácie sa v roku 2019 zišla 
na svojom zasadnutí päťkrát, a to 9. januára, 
12. marca, 30. apríla, 4. septembra a 9. de-
cembra 2019. Na stretnutiach schválila roz-
počet na rok 2019, prehodnocovala žiadosti 
o podporu z nadácie, kontrolovala plnenia 
prijatých uznesení z predchádzajúcich za-
sadnutí, členovia prednášali inovatívne rie-
šenia fungovania nadácie a dozorná rada 
vykonala kontrolu správnosti vedenia účtov-
níctva. Správna rada v roku 2019 rozhodla 
o podpore projektov, ktoré sú bližšie uvedené 
v bode 5. výročnej správy a plnia verejnopro-
spešný účel. 
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5ročná 
účtovná 
závierka



zhodnotenie základných údajov
zahrnutých v ročnej účtovnej závierke 
a výrok audítora k nej

Nadácia Veolia Slovensko má v Tatra ban-
ke zriadený osobitný účet, na ktorý boli 
prijaté finančné prostriedky zodpovedajú-
ce podielu zaplatenej dane prijaté v prís-
lušnom kalendárnom roku.  Číslo účtu je  
2628225845/1100. Ostatné finančné pro-
striedky sú vedené na bežnom účte v Tatra 
banke, číslo účtu je 2623225846/1100.

V roku 2019 Nadácia Veolia Slovensko prijala 
63 214,81 € ako príspevky z 2 % daní. Z tejto 
sumy v roku 2019 použila 57 973,06 € a 
zvyšných 5 241,75 € bolo preúčtovaných na 
účet 384 - Výnosy budúcich období.

Za rok 2019 bola v hospodárení roku 2019 
vytvorená rezerva 3,50 € na špecifikáciu 
podielu zaplatenej dane a rezerva na výkon 
auditu vo výške 1,20 €.

Prevádzkové výdavky nadácie v roku 2019 
predstavovali najmä výdavky spojené s vede-
ním bankového účtu nadácie a so zabezpeče-
ním povinností vyplývajúcich zo zákona, a to 
najmä náklady spojené s uskutočnením audi-
tu nadácie, poplatkov za výpisy z bankového 
účtu na potreby auditu a náklady spojené so 
zverejnením výroku audítora vo vestníku.

K 01. 01. 2019 bol stav na bankovom účte 106 194,45 € 

K 31. 12. 2019 bol stav na bankovom účte 205 006,18 €

9 818,30	€

Koncom roka 2018 boli výnosy z nevyčerpaných príspevkov  
2% dane za rok 2017 preúčtované na účet 384 - Výnosy 
budúcich období vo výške

110 640,36	€

Podľa výkazu ziskov a strát celkové náklady  
vrátane úhrad faktúr a poskytnutých darov  
predstavovali

212 741,36	€

Podľa výkazu ziskov a strát celkové výnosy  
vrátane prijatých darov a prijatých 2% daní  
v roku 2019 predstavovali

Nadácia v roku 2019 nevlastnila nijaký 
hnuteľný a nehnuteľný majetok.

Nadácia v roku 2019 nedisponovala 
nijakými právami, z ktorých by mohli plynúť 
finančné príjmy alebo naturálne pôžitky.

Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 
k účtovnej závierke a Výrok audítora sú 
pripojené v Prílohe č. 1 tejto výročnej správy.
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6(výnosov) podľa  
zdrojov a ich pôvodu

prehľad 
príjmov

DARY OD PRÁVNICKÝCH  
OSÔB V CELKOVEJ VÝŠKE 144 950,00	€

PRÍJMY	NADÁCIE		
ZA	ROK	2019  212 741,36 €

 67 791,36	€PRÍJEM Z 2% Z DANÍ PODĽA  
§50 ZÁKONA 595/2003 Z. z.

DARY A
PRÍJMY
2019



7prehľad  
o darcoch,
ak hodnota darov alebo výška pripísaných 
prostriedkov na bankový účet od toho 
istého darcu presahuje 331 €

PPC Energy, a. s.
Magnetová 12, 831 04 Bratislava   |   IČO:  36 798 436

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

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

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.
Hraničná 662, 058 89 Poprad   |   IČO: 36 500 968

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica   |   IČO: 36 644 030

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

Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o.
Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice   |   IČO: 36 179 345

PPC Investments, a. s.
Magnetová 12, 831 04 Bratislava   |   IČO: 44 044 739

Veolia Komodity Slovensko, s. r. o. 
Ul. Zeppelina 7, 934 01 Levice   |   IČO: 36 285 791

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

Cora Geo, s. r. o.
A.Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin   |   IČO: 31 612 989

Veolia Energia Brezno, a. s.
Clementisova 5, 977 01 Brezno   |   IČO : 36 622 516

Veolia Energia Podunajské Biskupice, s. r. o. 
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava   |   IČO: 35 908 700 

Veolia Energia Senec, a. s.
Sokolská 6, 903 01 Senec   |   IČO: 35 747 404

Veolia Energia Vráble, a. s.
Sídlisko Žitava 1399/16, 952 01 Vráble   |   IČO 35 802 871

Veolia Energia Lučenec, a. s.
Ulica partizánska, 1/1900, 984 01 Lučenec   |   IČO: 36 629 359

10 500 €

9 950 €

26 500 €

6 000 €

5 250 €

5 500 €

1 700 €

1 200 €

1 200 €

1 200 €

1 200 €

13 000 €

600 €

144 750 €

18 500 €

35 450 €

CELKOM

7 000 €
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8prehľad fyzických  
a právnických osôb,

ktorým nadácia poskytla prostriedky na  
verejnoprospešný účel, na ktorý bola založená  
a informácia, akým spôsobom sa tieto prostriedky použili

NADÁCIA	V	ROKU	2019	POSKYTLA	FINANČNÉ	PROSTRIEDKY		
V	CELKOVEJ	SUME	110 640,36 €	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

Finančný príspevok na podporu 
občianskeho združenia

    1 000,00 6. 3. 2019 2%

2. Mária Hanušovská 
Kynceľová 122  
974 01 Banská Bystrica

Finančný príspevok na podporu tvorby 
a účasti na výstave

5 000,00    6. 2 .2019 2%

3. Územná úradovňa Banská Bystrica,  
Slovenskej sekcie IPA  
Kostolná 210/23 976 34 Králiky  
IČO: 308070690031

Finančný príspevok na organizáciu 
Charitatívneho plesu v mesiaci február 
2019

2 500,00   24. 1. 2019 2%

4. Mestská časť Bratislava – Dúbravka  
Žatevná 2, 844 02 Bratislava  
IČO: 00603406

Finančný príspevok na organizáciu 
podujatia „Dúbravské hody“, s termínom 
konania 27.-29.septembra 2019

3 000,00   22. 5. 2019 2%

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

Finančný príspevok na realizáciu projektu 
„Deň krivých zrkadiel 2019“ s cieľom 
podporiť ľudí s mentálnym postihnutím

      3 000,00     9. 5. 2019   VZ

6. Materská škola Hrnčiarska 2063/2  
960 01 Zvolen  
IČO: 37959619

Finančný príspevok na revitalizáciu 
trávnatej plochy v areáli Materskej školy

1 000,00 6. 5. 2019 2%

7. Futbalový klub Košická Nová Ves  
Agátova 1, 040 14 Košice  
IČO: 31942059

Finančný príspevok na realizáciu 
zakúpenia nových žiackych dresov 
a prenosných tréningových brán

 1 500,00  14. 6. 2019 2%

8. Spoločnosť priateľov detí z detských  
domovov Úsmev ako dar 
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 17316537

Finančný príspevok na pomoc rodinám 
v krízových životných situáciách

1 000,00    27. 5. 2019 2%

9. Mesto Vrbové 
ul. gen. M. R. Štefánika 15/4 
922 03 Vrbové, IČO: 00313190

Finančný príspevok na organizáciu 
podujatia „Dni mesta Vrbové“

 500,00   11. 6. 2019 2%

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



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

Finančný príspevok na organizáciu 
podujatia „Senecké leto“

   1 500,00   11. 6. 2019 2%

11. Mesto Jelšava 
Nám. republiky 499, 049 16 Jelšava 
IČO: 00328341

Finančný príspevok na realizáciu projektu 
rozširovania outdoorového ihriska v 
Jelšave

      1 220,00     5. 6. 2019 2%

12. ALEX GYM POPRAD , o. z. 
Šrobárova 2682/40, 058 01 Poprad 
IČO: 42420636

Finančný príspevok na podporu aktivít 
športového klubu, a to najmä klasického 
boxu, v Poprade a v podtatranskom 
regióne 

713,00    22. 5. 2019 2%

13. Tanečné centrum FORTUNA Poprad 
Okružná 761/25, 058 02 Poprad 
IČO: 36150738

Finančný príspevok na podporu aktivít 
tanečného centra

713,00    22. 5. 2019 2%

14. Združenie rodičov pri Gymnáziu  
Terézie Vansovej Stará Ľubovňa 
17. novembra č. 6, 064 01 Stará Ľubovňa 
IČO: 37881451

Finančný príspevok na podporu aktivít 
združenia rodičov

712,36 22. 5. 2019 2%

15. TK F1 Poprad, o.z. 
I. ZŠ Francisciho 832/21, 058 01 Poprad 
IČO: 37944053

Finančný príspevok na podporu aktivít 
športového klubu

713,00     5. 6. 2019 2%

16. Stredoslovenská vodárenská  
prevádzková spoločnosť, a.s. 
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 
IČO: 36644030

Peňažný dar za účelom vybudovania 
detských ihrísk podľa Zmluvy 
o finančnom zabezpečení budovania 
detských ihrísk z finančných zdrojov 
Nadácie Veolia Slovensko

29 888,00 15. 10. 2019 VZ

17. Základná škola P. Jilemnického 
P. Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen 
IČO: 37831208

Finančný príspevok na realizáciu 
vybudovania záhradných prvkov 
na pozemku základnej školy

      2 400,00  17. 12. 2019 2%

18. Občianske združenie „Humánum“ 
Hlavná 1, 919 26 Zavar 
IČO: 37848208

Finančný príspevok na realizáciu projektu 
zameraného na psychogynienu klientov

300,00  19. 11. 2019 2%

19. Mestská časť Bratislava –  
Podunajské Biskupice 
Trojičné námestie 11, 821 06 Bratislava 
IČO: 00641383

Finančný príspevok na organizáciu 
podujatia súťaže vo varení guláša 

1 000,00     27. 8. 2019 2%

20. Akadémia pohybu 
Hany Ponickej 5746/21, 984 01 Lučenec 
IČO: 50350234, IČO: 37881451

Finančný príspevok na podporu 
mládežníckeho basketbalu a všeobecnej 
športovej príprave detí vo veku od 5 do 
13 rokov

 1 000,00    5. 9. 2019 2%

21. Telovýchovná jednota Slávia  
Technická univerzita Zvolen 
T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen 
IČO: 00592757

Finančný príspevok na podporu 
mládežníckeho ženského volejbalu 
a všeobecnej športovej príprave detí vo 
veku od 10 do 17 rokov

2 000,00   24. 9. 2019 2%

22. Športový klub polície Bratislava o.z. 
Záporožská 8, 851 01 Bratislava 
IČO: 681989

Finančný príspevok na organizáciu 
projektu „Liga školských krúžkov“

2 500,00  19. 12. 2019 2%

*Poznámka (z 2% alebo vlastné zdroje)
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1. Nadácia LUMEN Ústavu sociálnej 
starostlivosti pre mládež Šoporňa-Štrkovec 
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých 
Šoporňa-Štrkovec 10, 925 52 Šoporňa 
IČO: 3400135 
Zamestnanec/garant: Peter Rády

Finančný príspevok na realizáciu 
podujatia „Zlatá rybka“, 
medzinárodných rybárskych pretekov 
pre mentálne postihnutých

500,00   11. 6. 2019 2%

2. Krajský stolnotenisový zväz Banská Bystrica 
Podhorská 35, 966 22 Lutila 
IČO: 42300835 
Zamestnanec/garant: Ľubomír Majerčík

Finančný príspevok na organizáciu 
Tréningového kempu pre juniorských 
stolnotenistov

         520,00    9. 7. 2019 2%

3. Miešaný spevácky zbor OZVENA- Lučenec 
Dom Matice slovenskej 
Rázusova 33, 984 01 Lučenec 
IČO: 50724665 
Zamestnanec/garant: Renáta Antalíková

Finančný príspevok na organizáciu 
Benefičného koncertu Miešaného 
speváckeho zboru Ozvena – Lučenec 
(ktorého výťažok zo vstupného bude 
venovaný na rehabilitačnú liečbu)

600,00  10. 7. 2019      VZ

4. Občianske združenie BENÁT 
Kňažická 2, 951 97 Žitavany 
IČO: 36113743 
Zamestnanec/garant: Ivan Maduda

Finančný príspevok na činnosť 
stolnotenisového krúžku pre žiakov 
a mládež s cieľom podpory účasti na 
turnajoch 

450,00 10. 7. 2019     VZ

5. Pomôžme škole 
Jilemnického ulica č. 2, 965 01 Žiar nad Hronom 
IČO: 37891766 
Zamestnanec/garant: Renáta Tršová

Finančný príspevok na realizáciu 
dobudovania chodníkov a lavičiek 
medzi kvetinovými a bylinkovými 
záhonmi pred budovou školy 
s cieľom zapojiť deti do starostlivosti 
o svoje okolie, podporiť ich zážitkové 
vyučovanie

1 000,00  27. 6. 2019 2%

6. Občianske združenie „Úsmev“ 
A. Kmeťa č. 17, 965 01 Žiar nad Hronom 
IČO: 37957449 
Zamestnanec/garant: Martin Macko

Finančný príspevok na realizáciu 
doplnenia exteriéru školského 
dvora Materskej školy Ul. A. Kmeťa 
č. 17 v Žiari nad Hronom novou 
certifikovanou detskou zostavou 

      1 000,00 27. 6. 2019 2%

7. Občianske združenie ZŠ a MŠ Lovčica-Trubín 
Materská škola, Lovčica-Trubín 234 
966 23 Lovčica- Trubín 
IČO: 42197139 
Zamestnanec/garant: Lívia Oslancová Ivancová

Finančný príspevok na realizáciu 
projektu dobudovania Zážitkového 
centra Zvedavko - vybudovaním 
pochôdzkovej plochy v altánku 
v exteriéri Materskej školy a jeho 
zariadenia nábytkom 

800,00  9. 7. 2019 2%

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

Veolia Energia SR

zamestnanecké granty Veolia



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

8. Základná škola Dudova, Bratislava 
Dudova 2, 851 02 Bratislava 
IČO: 31780547 
Zamestnanec/garant: Martin Mrázik

Finančný príspevok na realizáciu 
projektu zameraného na zveľadenie 
prostredia v areáli školy 

         618,00  10. 7. 2019      VZ

9. Základná škola s materskou školou,  
Jaslovské Bohunice 
Sídlisko 341/1, 913 30 Jaslovské Bohunice 
IČO: 37836579 
Zamestnanec/garant: Helena Harajová

Finančný príspevok na realizáciu 
projektu „Kam s tým?“- zameraného 
na edukáciu žiakov správne triediť 
odpad a predchádzať jeho vzniku

977,00 10. 7. 2019      VZ

10. Slovenská rada rodičovských združení - 
Rodičovské združenie pri Materskej škole 
Kolískova 3138/14, 841 05 Bratislava 
IČO: 17319617/2638 
Zamestnanec/garant: Juraj Čurilla

Finančný príspevok na realizáciu 
projektu vybudovania dopadovej 
plochy z prižmových panelov pre deti 
v MŠ na Kolískovej ulici v Bratislave

500,00 27. 8. 2019 2%

11. Športuj srdcom 
Terasová 627/15, 059 21 Svit 
IČO: 50817132 
Zamestnanec/garant: Matúš Gancarčík

Finančný príspevok na organizáciu 
„Memoriálu Jána Svočáka“, bežeckého 
podujatia, ktorého výťažok je 
venovaný ľuďom odkázaným na vozík 
s nervovo-svalovým ochorením

         400,00 10. 7. 2019     VZ

12. Základná škola Na bielenisku, Pezinok 
Na bielenisku 2, 902 01 Pezinok 
IČO: 36062162 
Zamestnanec/garant: Tibor Vazan

Finančný príspevok na realizáciu 
projektu „Do školy na bicykli“, teda 
vybudovania stojiska pre bicykle 
žiakov a zamestnancov školy

860,00 10. 7. 2019     VZ

13. Základná škola s materskou školou, Lutila 
Slobodné 23, 966 22 Lutila 
IČO: 37956141 
Zamestnanec/garant: Ivona Véberová

Finančný príspevok na realizáciu 
projektu „V krajine prečítaného leta“, 
teda vytvorenie podmienok pre 
prázdninové vzdelávanie

550,00 10. 7. 2019      VZ

14. Slovenská rada rodičovských združení – 
Rodičovské združenie pri II. Materskej škole 
Školská 748/1, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom 
IČO: 17319617/2804 
Zamestnanec/garant: Ladislav Mražík

Finančný príspevok na realizáciu 
projektu „Športujeme hravo a zdravo“

706,00 10. 7. 2019      VZ
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Stredoslovenská vodárenská  
prevádzková spoločnosť, a. s.

1. Komunitné centrum n.o. 
Hlavná 221/48, 976 52 Čierny Balog 
IČO: 31908845 
Zamestnanec/garant: Oľga Belková

Finančný príspevok na organizáciu 
podujatia „Bežím pomáhať“- 
charitatívneho behu, ktorého výťažok 
je určený na pomoc onkologickým 
pacientom

400,00 27. 6. 2019 2%

2. Obec Málinec 
Námestie SNP 474/1, 985 26 Málinec 
IČO: 00316211 
Zamestnanec/garant: Jozef Starove

Finančný príspevok na realizáciu 
opravy športového ihriska v obci

      1 000,00   9. 7. 2019 2%

3. LESY SR š.p. odštepný závod Čierny Balog 
Hlavná 245, 976 52 Čierny Balog 
IČO: 36038351 
Zamestnanec/garant: Milan Galko

Finančný príspevok na realizáciu 
osadenia pamätnej tabule J. D. 
Matejovie v Čiernom Balogu

700,00 10. 7. 2019     VZ

4. Horolezecký klub JAMES Žiar nad Hronom 
Ul. Dr. Jánskeho 10, 965 01 Žiar nad Hronom 
IČO: 35661461 
Zamestnanec/garant: Lýdia Beňová

Finančný príspevok na realizáciu 
projektu „Vylez si pre zdravie“- 
dobudovania bouldrovej lezeckej steny

500,00 10. 7. 2019     VZ

5. Štálanská Slamienka 
Rekreačná cesta 367, 968 01 Nová Baňa 
IČO: 50247425 
Zamestnanec/garant: Jaroslav Krlička

Finančný príspevok na organizáciu 
podujatia „Oživme ľudové tradície 
v Štále“

300,00 19. 11. 2019 2%

6. Základná škola s materskou školou 
Tajovského 2, Badín 
Tajovského 2, 976 32 Badín 
Zamestnanec/garant: Darina Moravčíková

Finančný príspevok na realizáciu 
projektu vytvorenia bezpečnej hracej 
zóny pre najmenších žiakov

         600,00   10. 7. 2019    VZ

7. Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v.  
na Slovensku, Veľký Krtíš 
Škultétyho 7, 990 01 Veľký Krtíš 
IČO: 31933572 
Zamestnanec/garant: Jaroslav Ondrejkov

Finančný príspevok na organizáciu 
letných táborov pre deti zo sociálne 
znevýhodnených rodín

500,00 10. 7. 2019    VZ  

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

zamestnanecké granty Veolia



Podtatranská vodárenská  
prevádzková spoločnosť, a. s.

1. Šport Rysy klub 
Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad 
IČO: 31955487 
Zamestnanec/garant: Ladislav Gancarčík

Finančný príspevok na organizáciu 
medzinárodného vysokohorského 
krosu Tatranská Lomnica ako Memoriál 
Jozefa Psotku

1 000,00  10. 7. 2019 VZ

2. Slovenský skauting,  
122. zbor Anjelov strážnych Poprad 
Vydrník 114, 059 14 Vydrník 
IČO: 00598721/0122 
Zamestnanec/garant: Katarína Hamraková

Finančný príspevok na realizáciu 
vybudovania sociálneho zariadenia 
klubovne Skautingu vo Vydrníku

         500,00  10. 7. 2019    VZ

3. Športový klub Ferčekovce 
Spišská ulica 3, 052 01 Spišská Nová Ves 
IČO: 42248507 
Zamestnanec/garant: Patrik Tkáč

Finančný príspevok na realizáciu 
vyčistenia a revitalizácie prameňa 
Ferčekovce

500,00  10. 7. 2019    VZ

4. TK F1 Poprad, o.z. 
I. ZŠ Francisciho 832/21, 058 01 Poprad 
IČO: 37944053 
Zamestnanec/garant: Lenka Rusnačková

Finančný príspevok na realizáciu 
inovácie tenisovej haly a kurtov

         500,00   9. 7. 2019 2%

5. Športový klub HORAL – ALTO Slovakia 
Mierová 84, 059 21 Svit 
IČO: 37795741 
Zamestnanec/garant: Ladislav Rusyniak

Finančný príspevok na organizáciu 
podujatia „Maratón HORAL na 
horských bicykloch vo Svite“

500,00 10. 7. 2019    VZ

6. Športový klub Harichovce 
Levočská 13, 053 01 Harichovce 
IČO: 31305229 
Zamestnanec/garant: Vladimír Čech

Finančný príspevok na realizáciu 
rekonštrukcie šatne pre prípravkárov 
futbalistov v ŠK Harichovce

500,00    9. 7. 2019 2%

7. FabianSKI 
Odborárov 576/21, 052 01 Spišská Nová Ves 
IČO: 35566698 
Zamestnanec/garant: Barbora Kaliková

Finančný príspevok na podporu 
alpského lyžovania detí slovenskej 
lyžiarskej asociácie OZ FabianSki

500,00   9. 7. 2019 2%

Žiadateľ Účel Výška daru (€) Uhradený dňa Pozn.*
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1. Základná škola Halíčska cesta, Lučenec 
Halíčska cesta 1493/7
984 03 Lučenec 
IČO: 37833961

Peňažný dar za účelom finančného 
príspevku na podporu projektu 
„Biodiverzita do škôl“

2 000,00 28. 11. 2019 2%

2. Občianske združenie  
pri Gymnáziu A. Sládkoviča 
Komenského 18
974 01 Banská Bystrica 
IČO: 00630861

Peňažný dar za účelom finančného 
príspevku na podporu projektu 
„Biodiverzita do škôl“

      2 000,00 28. 11. 2019 2%

3. Nadácia EKOPOLIS 
Komenského 482/21
974 01 Banská Bystrica 
IČO: 00631736

Peňažný dar za účelom finančného 
príspevku na podporu projektu 
„Biodiverzita do škôl“

 2 000,00  17. 12. 2019 2%

4. Základná škola M. Rázusa, Zvolen 
M. Rázusa 1672/3 
960 01 Zvolen 
IČO: 37888421

Peňažný dar za účelom finančného 
príspevku na podporu projektu 
„Biodiverzita do škôl“

      2 000,00 17. 12. 2019 2%

5. Základná škola Pankúchova 4
851 04, Bratislava
Pankúchova 4
IČO: 31781853

Peňažný dar za účelom finančného 
príspevku na podporu projektu 
„Biodiverzita do škôl“

      2 000,00 11. 2. 2020 2%

6. Združenie pre rozvoj Gymnázia Veľký Krtíš 
Školská 721/21 
990 01 Veľký Krtíš 
IČO: 35653809

Peňažný dar za účelom finančného 
príspevku na podporu projektu 
„Biodiverzita do škôl“

      2 000,00   17. 12. 2019 2%

7. Základná škola Štefana Marka Daxnera 
Dr. V. Clementisa 13 
979 01 Rimavská Sobota 
IČO: 37831721

Peňažný dar za účelom finančného 
príspevku na podporu projektu 
„Biodiverzita do škôl“

      2 000,00   17. 12. 2019 2%

8. Základná škola Vajanského 
Vajanského 93 
900 01 Modra 
IČO: 36062219

Peňažný dar za účelom finančného 
príspevku na podporu projektu 
„Biodiverzita do škôl“

2 000,00  17. 12. 2019 2%

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

projekt „Biodiverzita do škôl“



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

9. Základná škola s materskou školou 
Tajovského ulica, Poprad 
Tajovského ulica 2764/17 
058 01 Poprad 
IČO: 17068215

Peňažný dar za účelom finančného 
príspevku na podporu projektu 
„Biodiverzita do škôl“

2 000,00 17. 12. 2019 2%

10. Základná škola s materskou školou  
Martina Hamuljaka, Oravská Jasenica 
Oravská Jasenica 141 
029 64 Oravská Jasenica 
IČO: 37810308

Peňažný dar za účelom finančného 
príspevku na podporu projektu 
„Biodiverzita do škôl“

2 000,00 17. 12. 2019 2%

11. Združenie rodičov a priateľov školy  
pri Gymnáziu Jána Chalupku v Brezne 
Štúrova 13 
977 01 Brezno 
IČO: 37948342

Peňažný dar za účelom finančného 
príspevku na podporu projektu 
„Biodiverzita do škôl“

2 000,00  17. 12. 2019 2%

12. Základná škola s materskou školou  
Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom 
A. Kmeťa č.1 
965 01 Žiar nad Hronom 
IČO: 00622605

Peňažný dar za účelom finančného 
príspevku na podporu projektu 
„Biodiverzita do škôl“

2 000,00 17. 12. 2019 2%

13. Gymnázium Ivana Kraska –  
Ivan Krasko Gimnázium 
P. Hostinského 3 
979 01 Rimavská Sobota 
IČO: 00160784

Peňažný dar za účelom finančného 
príspevku na podporu projektu 
„Biodiverzita do škôl“

2 000,00 17. 12. 2019 2%

14. Gymnázium Janka Kráľa, Zlaté Moravce 
Ul. SNP 3 
953 42 Zlaté Moravce 
IČO: 00160482

Peňažný dar za účelom finančného 
príspevku na podporu projektu 
„Biodiverzita do škôl“

2 000,00 19. 12. 2019 2%

15. Základná škola s materskou školou  
Karola Rapoša, Brezno 
Pionierska 4 
977 01 Brezno 
IČO: 45016089

Peňažný dar za účelom finančného 
príspevku na podporu projektu 
„Biodiverzita do škôl“

2 000,00 28. 11. 2019 2%
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9prijatého 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	28.	4.	2020	V		OBCHODNOM	VESTNÍKU	POD	ČÍSLOM	2529063	OZNÁMILA	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	2017	PRIJATÉ	V	ROKU	2018	V	CELKOVEJ	SUME	50 335,49 €,		
POUŽITÉ	V	ROKU	2018	A	2019:

1. Výstava Jarný salón  – kultúrna a propagačná stránka 5 000,00 Darovacia zmluva, bankový prevod

2. Charitatívny ples  – spoločensko - kultúrne podujatie 2 500,00 Darovacia zmluva, bankový prevod

3. Folklórny súbor Hron – festival San Remo 1 000,00     Darovacia zmluva,bankový prevod

4. Príspevok na revitalizáciu trávnatej plochy MŠ  Zvolen 1 000,00  Darovacia zmluva,bankový prevod

5. Dobudovanie chodníkov a lavičiek, OZ 318,30 Darovacia zmluva,bankový prevod

6. Vytvorenie prameňa pod kalváriou 5 000,00 Darovacia zmluva, bankový prevod

7. Podpora a rozvoj mládežníckej cyklistiky v ŽnH 3 000,00 Darovacia zmluva, bankový prevod

8. Zabezpečenie polohovateľných kresiel pre dojčiace matky NUDCH 1 732,00 Darovacia zmluva,bankový prevod

9. Organizovanie aktivít pre deti- zachovanie tradícií 350,00 Darovacia zmluva,bankový prevod

10. Podpora odborného vzdelávania a profesijného rastu žiakov 1 000,00 Darovacia zmluva,bankový prevod

11. Podpora internacionalizácie školy 1 000,00 Darovacia zmluva,bankový prevod

12. Rozvoj silových schopností, dynamiky a koordinovanie  aktivít 1 250,00    Darovacia zmluva,bankový prevod

Účel použitia podielu
zaplatenej dane

Výška použitého podielu 
zaplatenej dane na tento účel (€)

Spôsob  použitia
podielu zaplatenej dane

Použité v roku 2019:

Použité v roku 2018:



13. Jazdíme bezpečne – automobilovo dopravná orientačná súťaž 500,00 Darovacia zmluva,bankový prevod

14. Maratón HORAL na horských bicykloch vo Svite 500,00 Darovacia zmluva, bankový prevod

15. Výstavba detského ihriska v Odoríne 800,00 Darovacia zmluva, bankový prevod

16. Organizovanie vysokohorského krosu 10/18 Memoriál J. Psotku 500,00 Darovacia zmluva, bankový prevod

17. Výstavba zelenej terasy pre výchovu deti 700,00 Darovacia zmluva, bankový prevod

18. Rozvoj tanca na teoretickej  a dokument. báze pre deti 1 000,00               Darovacia zmluva, bankový prevod

19. Nákup rovnošiat pre spevácky zbor Folklórneho súboru 500,00 Darovacia zmluva, bankový prevod

20. Dar benefičného podujatia s workshopmi pre postihnutých 500,00 Darovacia zmluva, bankový prevod

21. Báseň v čase...III. literárno-hudobný večer 1 000,00 Darovacia zmluva, bankový prevod

22. Dúbravské hody 2018 3 000,00 Darovacia zmluva, bankový prevod

23. Reprezentácia  hĺbkového potápania /freediving/ K. Linczényiová 5 000,00 Darovacia zmluva, bankový prevod

24. Integrácia ZP prostredníctvom tanca na invalidnom vozíku 300,00 Darovacia zmluva, bankový prevod

25. Projekt "Návrat krasokorčuľovania do Piešťan" 500,00 Darovacia zmluva, bankový prevod

26.. Zasmečuj deťom zdravie -podpora pediatrickej  onkológie 700,00 Darovacia zmluva, bankový prevod

27. Zabehni Gabike zdravie 2018 – charitatívne bežecké podujatie 700,00 Darovacia zmluva, bankový prevod

28. Altánok na ŠD MŠ Lovčica - Trubín 500,00 Darovacia zmluva, bankový prevod

29. Bezpečnostná preliezka MŠ Kolískova Bratislava 500,00 Darovacia zmluva, bankový prevod

30. Komunitné stretávky pod strechou pre obyvateľov Podbrezovej 300,00 Darovacia zmluva, bankový prevod

31. Leto detí pre sociálne slabé rodiny Kremnice 400,00 Darovacia zmluva, bankový prevod

32. Projekt návratu pôvodne sa vyskytujúcich rýb do Hrona 300,00 Darovacia zmluva, bankový prevod

33. Medzinárodný futbalový turnaj U8-U11 300,00 Darovacia zmluva, bankový prevod

34. Enviromentálna súťaž materských škôl 300,00 Darovacia zmluva, bankový prevod

35. Obnova areálu pri prameni Šťavica v období  06-12/18 1 000,00     Darovacia zmluva, bankový prevod

36. S hudbou  nám je veselo –hudobné centrum v MŠ ŽnH 500,00 Darovacia zmluva, bankový prevod

37. Kúpalisko KRTKO – šmýkačky - doplnky 5 389,40        Darovacia zmluva, bankový prevod

38. Obnova krojov Folklórnej skupiny Škorec 500,00 Darovacia zmluva, bankový prevod

39. Rozvoj hrubej motoriky u detí v predškolskom veku 0,79 Darovacia zmluva, bankový prevod

40. Pomoc zamestnancovi po  nehode s dlhodobou PN 1 000,00 Darovacia zmluva, bankový prevod

  50 340,49	€SPOLU
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10celkové 
výdavky

(náklady) v členení 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 
zmene občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

použitie majetku nadácie

výdavky na správu nadácie

V roku 2019 boli prostriedky nadácie využité na podporu projektov uvedených v predošlej kapitole.

SKUTOČNÉ VÝDAVKY  
NA SPRÁVU NADÁCIE  

v r. 2019 DOSIAHLI SUMU 

420,70 €

V ROKU 2019 NADÁCIA PLÁNOVALA TIETO 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 zasadnutí dňa 9. 1. 2019 rozhodla, že výdavky (náklady) na správu nadácie 
v roku 2019 budú v celkovej výške 600,00 € v nasledujúcom členení: 

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 €



výdavky na prevádzku nadácie

výdavky na odmenu za výkon funkcie správcu

výdavky na cestovné náhrady

výdavky na mzdové náklady

výdavky na ostatné činnosti  
spojené s prevádzkou nadácie

Náklady na prevádzku nadácie v roku 2019 boli v celkovej sume 420,70 €: 

V roku 2019 nadácia nemala žiadne náklady na odmenu za výkon funkcie správcu.

V roku 2019 nadácia nemala žiadne náklady na cestovné náhrady.

V roku 2019 nadácia nemala žiadne mzdové náklady.

V roku 2019 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 ...........................................................................................  85,00 €

pokuta  za nezverejnenie VS.........................................................................................................................................................................  331,00 €

výdavky na ochranu a zhodnotenie  
majetku nadácie

výdavky na propagáciu  
verejnoprospešného účelu nadácie

V roku 2019 nadácia nemala žiadne náklady na ochranu  a zhodnotenie majetku nadácie.

V roku 2019 nadácia nemala žiadne náklady na propa-
gáciu verejnoprospešného účelu nadácie. Nadácia bola 
propagovaná na internetovej stránke nadaciaveolia.sk 
ako aj na samostatných stránkach skupiny Veolia Ener-
gia Slovensko veoliaenergia.sk. 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.
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V ROKU 2019 NEBOLI VYKONANÉ ŽIADNE ZMENY  
V NADAČNEJ LISTINE A V ZLOŽENÍ ORGÁNOV:

SPRÁVCA NADÁCIE:
Ing. Peter Martinka

SPRÁVNA RADA:
Ing. Peter Dobrý  
predseda správnej rady

Ing. Robert Tencer  
člen správnej rady 

JUDr. Eva Lantayová  
členka správnej rady  
do 12. 3. 2019

Jaroslav Krupec
člen správnej rady  
od 12. 3. 2019

zmeny vykonané v nadačnej listine
a v zložení orgánov, ktoré nastali v hodnotenom období

DOZORNÁ RADA:
JUDr. Ing. Lukáš Sopko 
predseda dozornej rady

Mgr. Slavomíra Vogelová
členka dozornej rady

Mgr. Katarína Nogelyová 
členka dozornej rady



SPRÁVCA NADÁCIE PETER MARTINKA VYKONÁVAL FUNKCIU  
SPRÁVCU NADÁCIE BEZ NÁROKU NA ODMENU.

V ROKU 2019 NADÁCIA NEVYTVORILA ŽIADNY NADAČNÝ FOND.

odmena

prehľad o činnosti nadačných fondov
spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov

za výkon funkcie správcu nadácie

ZA ROK 2019 NENASTALI ŽIADNE ĎALŠIE SKUTOČNOSTI,  
KTORÉ BY MALI BYŤ ZVEREJNENÉ V TEJTO VÝROČNEJ SPRÁVE.

ďalšie údaje

V Bratislave, dňa  20. 5. 2020
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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závierka
za rok 2019

účtovná 
príloha 1
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správa  
nezávislého 
audítora



 
    

Správa nezávislého audítora 
 

Zakladateľovi, správnej rade, správcovi a dozornej rade nadácie Nadácia Veolia 
Slovensko 

 
Správa z auditu účtovnej závierky 
Názor 

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky nadácie Nadácia Veolia Slovensko 
(„Nadácia“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok 
končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných 
účtovných zásad a účtovných metód.  

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz 
finančnej situácie Nadácie k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok 
končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov („zákon o účtovníctve“).  

 

Základ pre názor 

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International 
Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená 
v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Nadácie sme 
nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene 
a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
(„zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, 
relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto 
ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme 
získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor. 

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených správou a riadením za účtovnú 
závierku 

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby 
poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné 
kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá 
neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.  

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie 
schopnosti Nadácie nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností 
týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie 
predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v 
úmysle Nadáciu zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú 
možnosť než tak urobiť.  
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Osoby poverené správou a riadením sú zodpovedné za dohľad nad procesom 
finančného výkazníctva Nadácie. 

 

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky 

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok 
neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať 
správu audítora, vrátane názoru.  Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale 
nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských 
štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu 
vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa 
dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť 
ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej 
závierky. 

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, 
počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame  profesionálny 
skepticizmus. Okrem toho: 
 
• Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či 

už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské 
postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú 
dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia 
významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku 
chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné 
vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly. 

 
• Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli 

navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom 
vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Nadácie. 

  
• Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a 

primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, 
uskutočnené štatutárnym orgánom.  
 

• Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad 
nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských 
dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo 
okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Nadácie nepretržite 
pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme 
povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v 
účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš 
názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu 
vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu 
spôsobiť, že Nadácia prestane pokračovať v nepretržitej činnosti. 

 
 



 
• Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane 

informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené 
transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu. 
 

S osobami poverenými správou a riadením komunikujeme okrem iného o plánovanom 
rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých 
významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme. 

 
Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov  
Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe 

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej 
podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú 
závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.  
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa 
s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto iné informácie nie 
sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi 
poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť 
významne nesprávne.  
Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali 
k dispozícii.  
Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Nadácie obsahuje 
informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác 
vykonaných počas auditu účtovnej závierky vyjadríme názor, či: 

• informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú 
v súlade  s účtovnou závierkou za daný rok,  
 

• výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. 

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na 
základe našich poznatkov o Nadácii a situácii v nej, ktoré  sme získali počas auditu 
účtovnej závierky. 
 
28. apríla 2020 
Bratislava, Slovenská republika 

 

 

Audítorská spoločnosť:     Zodpovedný audítor: 
KPMG Slovensko spol. s r.o.     Ing. Peter Žoldák 
Licencia SKAU č. 96      Licencia UDVA č. 1061 
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