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1príhovor    
      správcu nadácie

na nasledujúcich stranách vám s  rados-
ťou predstavujeme činnosť Nadácie Veolia 
Slovensko v roku 2018. Od svojho vzniku, 
čo je už 12  rokov, nadácia venovala viac 
ako 600-tisíc eur a podporila tak takmer 
300 projektov z celého Slovenska. 
Podporujeme mladé športové talenty, sta-
ráme sa o rozvoj regiónov, záleží nám na 
rozvoji vzdelávania, pomáhame sociálne 
znevýhodneným rodinám a jednotlivcom 
a, samozrejme, jednou z priorít je ochrana 
životného prostredia.

Mňa osobne veľmi teší sľubne sa rozví-
jajúci program Zamestnanecké granty, 
v ktorom je podmienkou finančnej pod-

Milí priatelia,

pory účasť a angažovanosť samotného 
zamestnanca. Prostredníctvom Zamest-
naneckých grantov sme v minulom roku 
pomohli sumou 15-tisíc eur a realizovali 
sme 30 nádherných projektov. 

Z mnohých spomeniem revitalizáciu škol-
ského dvora v materskej škole na Bradáčo-
vej ulici v Bratislave, vytvorenie tzv. zele-
nej terasy v krízovom stredisku Alžbetka 
v Spišskej Novej Vsi, podporu návratu pô-
vodných druhov rýb do rieky Hron aj orga-
nizácie environmentálnej olympiády škôl-
karov. Veľmi si cením iniciatívu, záujem a 
ochotu našich zamestnancov zapájať sa 
do tohto programu. 



Ing. Peter Martinka
správca nadácie

V úvodnom príhovore som len stručne 
zhrnul výsledky minulého roka. Na  ďal-
ších stranách nájdete detailnejší opis jed-
notlivých projektov a programov. Sú to 
riadky plné dobrých skutkov, informácie 
o šikovných ľuďoch a o komunitách, ktoré 
si zaslúžia uznanie.

Želám si, aby sme aj v ďalšom roku mohli 
byť nápomocní tam, kde je to najviac po-
trebné, aby sme zo Slovenska spoločne 
tvorili dobré miesto pre život.
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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:

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	2018	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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ciele 
nadácie
ciele 
nadácie

Výročná správa Nadácie Veolia Slovensko za rok 2018 
bola predložená na schválenie na zasadnutí správnej 
rady Nadácie Veolia Slovensko dňa 30. 4. 2019.

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.

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
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Prehľad činností  
vykonávaných v období  
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018  
s uvedením vzťahu 
k verejnoprospešnému  
účelu nadácie

Nadácia Veolia Slovensko v roku 2018 
vykonávala svoju činnosť už 12 rokov.  
Za toto obdobie venovala viac ako 600 tisíc eur 
na realizáciu takmer 300 projektov na celom 
Slovensku.  

V roku 2018 podporila činnosť rôznych 
organizácií alebo jednotlivcov sumou vo výške 
takmer 160 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 po tretí raz 
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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5prehľad podporených     projektov za rok 2018

Potravinová zbierka  
pre sociálne slabšie rodiny
V apríli 2018 nadácia v spolupráci so zamestnancami 
skupiny Veolia Energia zorganizovala charitatívnu zbier-
ku na pomoc sociálne slabším rodinám s deťmi v mest-
skej časti Bratislava-Dúbravka, ktoré sa ocitli v zložitých 
životných situáciách. Zbierka sa zorganizovala prostred-
níctvom neziskovej organizácie Centrum rodiny v Dú-
bravke, ktorá zastrešuje približne 55 rodín. Podarilo sa 
vyzbierať približne 230 kg trvanlivých potravín a 80 kg 
hygienických potrieb.

„Potravinové zbierky pomáhajú sociálne slabým rodi-
nám prekonávať ťažké životné situácie, avšak materiálna 
pomoc je len prvý stupeň v poskytovaní podpory ľuďom 
v núdzi. Ďakujeme Nadácii Veolia Slovensko, ako aj všet-
kým zamestnancom, ktorí sa do zbierky zapojili.”

Alžbeta Šporerová, štatutárny zástupca neziskovej 
organizácie Centrum rodiny v Dúbravke

HendiKup – pre niekoho bežné,  
pre iného vzácne a úžasné
Nadácia Veolia Slovensko aktívne podporuje projekty 
v sociálnej oblasti. Finančne prispela občianskemu zdru-
ženiu go-ok na zrealizovanie e-shopu HendiKup.sk. Ide 
o unikátny projekt, ktorého úspech a jedinečnosť závisia 
od kvality výrobkov, kvalitnej prezentácie a od podpory 
ľudí so zdravotným (alebo s iným) postihnutím. Cieľom 
projektu HendiKup je ponúkať handmade výrobky a 
služby ľudí so zdravotným postihnutím, združovať ich a 
vytvoriť priestor na prezentáciu ich činnosti.

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 2018



prehľad podporených     projektov za rok 2018

Bezbariérová zelená edukačná zóna 
pre deti a žiakov so zdravotným  
postihnutím
Občianske združenie Pre našu školu v spolupráci so Spo-
jenou školou na Mokrohájskej 3 v Bratislave začalo bu-
dovať Zelenú edukačno-oddychovú zónu pre zdravotne 
znevýhodnené deti a žiakov. Tí majú zhoršený prístup 
k prírode, environmentálnemu poznávaniu, praktickým 
zručnostiam v oblasti Sveta práce – starostlivosť o rast-
liny a živočíchy. 
Zámerom bolo vytvoriť bezbariérovú zelenú zónu pre 
všetkých žiakov s rôznymi druhmi zdravotného znevý-
hodnenia (napr. zrakové, pohybové, poruchy autistické-
ho spektra a i.). Vhodne upravená plocha slúži všetkým 
vekovým kategóriám žiakov a vytvorí edukačný priestor 
pre rozličné predmety (prírodovedné, výchovné, technic-
ké a pestovateľské práce).

„V mene všetkých detí, žiakov a zamestnancov Spojenej 
školy a občianskeho združenia Pre našu školu na Mok-
rohájskej 3 v Bratislave vám ďakujeme za finančný dar, 
vďaka ktorému sme mohli zrealizovať časť projektu Bez-
bariérová zelená edukačná zóna pre deti a žiakov so zdra-
votným postihnutím.“

 Mgr. Darina Ištoková, Ing. Danica Smrigová,  
zástupkyne OZ Pre našu školu

Dúha v srdci – podpora benefičného 
kultúrneho podujatia
V septembri 2018 sa už po siedmy raz konalo poduja-
tie Dúha v srdci pre mentálne a zdravotne postihnuté 
detí zo západného Slovenska. Podujatie navštívilo viac 
ako 600 hendikepovaných detí z 27 ústavov a zariadení 
spolu so svojím sprievodom a v rámci integrácie a začle-
nenia do spoločnosti 112 bežných návštevníkov. 
Deti sa mohli naučiť nové zručnosti na workshopoch 
ako exotické tance ZUMBA, enkaustiku – maľovanie ho-
rúcim voskom, pedig, prútikárstvo, maľovanie tašiek a 
tričiek, plstenie, ozdobovanie šiltoviek, výrobu šperkov 
a maľovanie na tvár. Na podujatí sa zúčastnili aj známi 
speváci, moderátori a kapely, ktorí potešili deti svojou 
prítomnosťou a ochotou spoznať ich bližšie.

Deň krivých zrkadiel  
nepozná rozdiely
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.
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Prehľad podporených projektov v oblasti 
športu a zdravého životného štýlu za rok 2018

Podpora mládežníckeho športu patrí medzi základné ciele nadácie. Vlani prispela napríklad na činnosť 
Mestského športového klubu v Žiari nad Hronom, basketbalového klubu v Poprade, Požitavskej futba-
lovej akadémie – FC ViON, hokejového klubu v Brezne a malým hokejistom v klube Spiš Indians.

Nové nafukovacie atrakcie  
vo Veľkom Krtíši
Nadácia Veolia Slovensko obstarala nové nafukovacie 
atrakcie pre návštevníkov biokúpaliska Krtko vo Veľkom 
Krtíši. Išlo o päť kusov veľkorozmerných nafukovacích 
šmýkačiek a ihrísk pre deti, ktoré urobili veľkú radosť aj 
dospelým návštevníkom športového areálu. 
Aj vďaka tomuto daru sa návštevnosť kúpaliska zvýšila 
o 10 %, zlepšili sa možnosti zábavy a tým sa zvýšila aj 
celková spokojnosť návštevníkov. Veľký ohlas mali pre-
dovšetkým u rodín s malými deťmi, ktoré v areáli trávili 
oveľa viac času ako predtým.

„Tieto prekrásne atrakcie sú v našom okolí jedinečné. Rád 
by som vyjadril vďaku Nadácii Veolia Slovensko za to, že 
tento dar venovala práve našej spoločnosti a aj tým v na-
šom regióne pomohla podporovať zdravý a spokojný roz-
voj najmä najmladšej generácie.“

Ing. Marian Vrško, riaditeľ,  
Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš

Nové detské ihriská urobili radosť 
v šiestich mestách na Slovensku
Nadácia Veolia Slovensko vlani prispela na vybudovanie 
siedmich detských ihrísk v šiestich mestách na Sloven-
sku. Pre deti pribudli nové herné prvky, staré preliezačky 
sa nahradili novými drevenými prvkami a pre väčších 
športovcov pribudli prvky aj pre workout. Nadácia Veo-
lia Slovensko v roku 2018 takýmto spôsobom podporila 
realizáciu detských ihrísk vo Fiľakove, v Prievidzi, Lučenci, 
vo Zvolene, v Štrbe a dvoch ihrísk v Handlovej a v týchto 
aktivitách bude pokračovať aj ďalej.

Podpora mládežníckych  
športových klubov
Podpora Mestského športového klubu v Žiari nad Hro-
nom trvá už niekoľko rokov. V roku 2018 nadácia opäť 
prispela na jeho činnosť, vďaka čomu sa mladé volejba-
listky tešia aj z nových športových dresov.

„Chcem sa touto cestou poďakovať Nadácii Veolia Sloven-
sko za poskytnuté finančné prostriedky v roku 2018, ktoré 
boli využité pre športovcov nášho klubu a prispeli k tomu, 
aby sme aj v tomto roku dosiahli niekoľko významných 
športových umiestnení.“

Ján Žiak, konateľ spoločnosti  
MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r. o.



Prehľad podporených projektov v oblasti 
umenia a kultúry za rok 2018

Nadácia Veolia Slovensko pravidelne podporuje kultúru v mestách, kde pôsobí skupina Veolia Sloven-
sko. Každoročne sa podieľa napríklad na organizácii kultúrnych podujatí v Bratislave (Dni Petržalky, 
Dúbravské hody), v Senci (Senecké leto) a vo Vrbovom (Dni mesta Vrbové).

V roku 2018 nadácia prispela na dva projekty aj v meste Brezno. 
Prvým z nich bol umelecký projekt krížová cesta. Tvoria ho vý-
tvarnoumelecké zobrazenia symbolizujúce 14 zastavení krížovej 
cesty a vstupný portál, ktorý koloruje vstup na kalváriu. Súčasťou 
je i prameň pod kalváriou, ktorý bol vybudovaný ako pocta miest-
nemu studničkárovi Štefanovi Libičovi za vytvorenie a starostli-
vosť o studničky a pramene v breznianskom chotári. Nad mestom 
tak vzniklo miesto duchovného pokoja, ale aj sochárska galéria.

„Nadácii Veolia Slovensko ďakujeme za finančnú i morálnu pod-
poru pri tvorbe tohto unikátneho diela, ktoré dostalo požehnanie 
aj od samotného Sv. Otca z Vatikánu.“

PhDr. Petra DZURMANOVÁ, autorka a realizátorka myšlienky, 
poslankyňa mestského zastupiteľstva v Brezne

Druhým podporeným projektom je publikácia Brezno v spo-
mienkach. Tvorí ju 18 jedinečných príbehov rodákov z Brezna so 
spomienkami na takmer zabudnuté miesta a ľudí, ktorí tvorili 
dejiny tohto mesta. Hoci ide o knihu spomienok, jej miesto nie 
je v archívoch, ale medzi ľuďmi, aby v príbehoch našli poučenie, 
inšpiráciu, pocit, že ako Brezňania skutočne majú byť na čo hrdí.

 „Aj vďaka finančnej podpore Nadácie Veolia Slovensko bola kniž-
ka bezplatne distribuovaná do všetkých domácností v Brezne.“

PhDr. Petra Dzurmanová, autorka a realizátorka myšlienky, 
poslankyňa mestského zastupiteľstva v Brezne

Žiarsky festival dobrého jedla,  
vôní a chutí
Aj za finančnej pomoci nadácie sa už po 16. 
raz otvorili dvere SOŠ obchodu a služieb v Žiari 
nad Hronom širokej verejnosti, ktorá sa mohla 
priamo zúčastniť na praktickej časti maturit-
nej a záverečnej skúšky. V rámci gastrofestivalu 
žiaci v reálnych podmienkach prevádzkovali päť 
reštaurácií a kaviareň, ktoré boli otvorené aj pre 
verejnosť.

Koncert Českého slávika  
Lucie Bílej vo Vrábľoch
Nadácia Veolia Slovensko pravidelne podporuje 
kultúru aj v meste Vráble. Vďaka jej finančnej 
podpore sa uskutočnil Hodový koncert, ktorý má 
15-ročnú tradíciu a je určený pre všetky vekové 
kategórie obyvateľov. Hviezdou večera tentoraz 
bola známa speváčka Lucie Bílá.

„Skvelá atmosféra, veľká spokojnosť a pozitívny 
ohlas aj vďaka vašej podpore.“

Dagmar Tóthová Skačanová, predsedníčka  
Mládežníckeho parlamentu Vráble

Nová krížová cesta v Brezne  
a publikácia plná histórie
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zamestnanecké 
granty Veolia

2018



Nadácia Veolia Slovensko nezabúda ani na zamestnancov 
skupiny Veolia Energia. Pri príležitosti 10. výročia činnosti 
spustila program pod názvom Zamestnanecké granty 
Veolia. Prostredníctvom zamestnaneckých grantov  mohli  
zamestnanci získať finančný príspevok na verejnoprospešné 
projekty pod podmienkou, že aj oni sa podieľali na ich 
realizácii ako dobrovoľníci.

V roku 2018 nadácia prispela na rea-
lizáciu 29 projektov v celkovej výške 
15 000 €. V rámci celého Slovenska sa 
vďaka aktívnej pomoci zamestnancov 
skvalitnila výučba detí v školách, podpo-
rilo sa zdravie seniorov, mnohé športové 
a letné podujatia, prispelo sa na rekon-
štrukciu priestorov alebo na vybudova-
nie nových ihrísk a športovísk. V rámci 
dobrovoľníckych aktivít zamestnancov 
sa podarilo vrátiť aj pôvodné druhy rýb 
do rieky Hron.
Na základe úspechu získavania pro-
striedkov z titulu prijímateľa podielu 
2 % zaplatenej dane z príjmu v minulých 
rokoch správna rada rozhodla o tom, že 
nadácia sa bude naďalej uchádzať o pro-
striedky z tohto zdroja. Dňa 7. 12. 2017 
nadácia získala osvedčenie prijímateľa 
podielu 2 % z daní podľa § 50 zákona 
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v plat-
nom znení pre zdaňovacie obdobie 
roka 2017 registrované v Notárskom 
centrálnom registri určených právnic-
kých osôb pod spisovou značkou NCRls 
52755/2017. 

V roku 2018 Nadácia Veolia Slovensko po 
dvanásty raz prijala prostriedky z titulu 
prijímateľa podielu 2 % z daní v súlade 
s ustanovením § 50 zákona 595/2003 
Z. z. o dani z príjmov. Za zdaňovacie ob-

dobie roka 2017 bolo v roku 2018 prija-
tých 50 340,49 €, z toho fyzické osoby 
darovali na účet nadácie 2 641,75 € a 
právnické osoby 47 698,74 €.

Od roku 2013 má Nadácia Veolia Sloven-
sko 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 čer-
pania 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 2018 
zišla na svojom zasadnutí šesťkrát, a 
to 10. januára,  15. februára, 17. apríla, 
28. mája,  16. augusta a 13. decembra 
2018. Na stretnutiach schválila rozpočet 
na rok 2018, prehodnocovala žiadosti 
o podporu z nadácie, kontrolovala pl-
nenia prijatých uznesení z predchádza-
júcich zasadnutí, členovia prednášali 
inovatívne riešenia fungovania nadácie 
a dozorná rada vykonala kontrolu správ-
nosti vedenia účtovníctva. Správna rada 
v roku 2018 rozhodla o podpore pro-
jektov, ktoré sú bližšie uvedené v bode 
5. výročnej správy a plnia verejnopro-
spešný účel. 
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6ročná 
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 2018 Nadácia Veolia Slovensko 
prijala 50 340,49 € ako príspevky z 2 % daní.  
Z tejto sumy v roku 2018 použila 
40 522,19 € a zvyšných 9 818,30 € bolo 
preúčtovaných na účet 384 - Výnosy 
budúcich období.
Za rok 2018 bola v hospodárení roku 2018 
vytvorená rezerva 3,50 € na špecifikáciu 
podielu zaplatenej dane a rezerva na výkon 
auditu vo výške 1,20 €.

Prevádzkové výdavky nadácie v roku 2018 
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. 2018 bol stav na bankovom účte 183 820,64 € 

K 31. 12. 2018 bol stav na bankovom účte 106 194,45 €

31 276,41	€

Koncom roka 2017 boli výnosy z nevyčerpaných príspevkov  
2% dane za rok 2016 preúčtované na účet 384 - Výnosy 
budúcich období vo výške

157 738,30	€

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

79 820,09	€

Podľa výkazu ziskov a strát celkové výnosy vrátane  
prijatých darov, bankových úrokov a prijatých 2% daní  
v roku 2018 predstavovali

Nadácia v roku 2018 nevlastnila nijaký 
hnuteľný a nehnuteľný majetok.
Nadácia v roku 2018 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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7 8 (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu

prehľad príjmov

PRÍJMY	NADÁCIE		
ZA	ROK	2018

DARY OD  
PRÁVNICKÝCH OSÔB  

V CELKOVEJ VÝŠKE

29 472,60	€ 50 340,49	€

PRÍJEM Z 2%  
Z DANÍ PODĽA §50  

ZÁKONA 595/2003 Z. z.

79 820,09 €



8prehľad  
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

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

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

850,00 €

5 000,00 €

750,00 €

550,00 €

22 150,00 €

5 000,00 €

10 000,00 €

CELKOM
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9prehľad o fyzických  
a právnických osobách,

ktorým nadácia poskytla prostriedky na verej-
noprospešný účel, na ktorý bola nadácia založená 

a informácia, akým spôsobom sa tieto prostriedky použili

NADÁCIA	V	ROKU	2018	POSKYTLA	FINANČNÉ	PROSTRIEDKY	V	CELKOVEJ	SUME	157 648,60 €	NA	ZÁKLADE	ŽIADOSTI	
O	PODPORU	VEREJNOPROSPEŠNÉHO	PROJEKTU	NASLEDUJÚCIM	FYZICKÝM	A	PRÁVNICKÝM	OSOBÁM:

1. Petra Dzurmanová
Nálepkova 12, 97701 Brezno

Úhrada tlače publikácie  
Brezno v spomienkach

2 002,00 23. 2. 2018 2%

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

Senecké leto 1 500,00 24. 4. 2018 2%

3. Mesto Vrbové 
ul. M. R. Štefánika 15, 92 03 Vrbové
IČO: 00313190

Dni mesta Vrbové 500,00 24. 4. 2018 2%

4. SOŠ OaS 
Jilemnického 1282, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 37890085

Žiarsky festival dobrého jedla, vôní a chutí 600,00 24. 4. 2018 2%

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

Deň krivých zrkadiel 2018 3 000,00 24. 4. 2018 2%

6. ZO SZTP vo Vrbovom
Oslobodenia 823, 922 03 Vrbové
IČO: 36084760

Hipoterapia – zdroj zmiernenia 
psychických a pohybových ochorení

200,00 24. 4. 2018 2%

7. MČ Bratislava-Petržalka 
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
IČO: 00603201

Dni Petržalky 2018 3 000,00 26. 4. 2018 2%

8. Správa športových zariadení mesta  
Veľký Krtíš, kúpalisko KRTKO 
A. H. Škultétyho 1 169, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 31935265

Príspevok na realizáciu projektu 
Kúpalisko KRTKO – šmykľavky

17 964,60 21. 5. 2018 2%

9. Požitavská futbalová akadémia FC ViOn 
Továrenská 64,  953 01 Zlaté Moravce
IČO: 34074040

Príspevok na futbalové zápasy pre deti vo 
Vrábľoch

400,00 22. 5. 2018 2%

10. OZ Pre našu školu 
Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava
IČO: 42180937

Vytvorenie bezbariérovej zelenej zóny 
Mokrohájska

2 000,00 15. 5. 2018 2%

11. Mária Gazdíková – tanec na vozíčku 
Malé Zlievce 60, 99 122 Malé Zlievce
IČO: 42194199

Integrácia ZP prostredníctvom tanca 
na invalidnom vozíčku

300,00  30. 7. 2018 2%

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



12. Katarína Linczényiová 
Trnavská cesta 159, 821 08 Bratislava

Reprezentantka hĺbkového potápania 
(freediving) K. Linczényiová

5 000,00  22. 8. 2018 2%

13. MČ Bratislava-Dúbravka 
Žatevná 2, 844 02 Bratislava
IČO: 00603406

Dúbravské hody 2018 3 000,00   28. 8. 2018 2%

14. Language Leisure Centre 
Hronsecká cesta 92, 976 31 Hronsek
IČO: 36049832

Báseň v čase, III. literárno-hudobný večer 1 000,00 11. 9. 2018 2%

15. OZ Milan Štefánik 
Kráľová pri Senci 780, 900 50 Kráľová pri Senci
IČO: 42262364

 Benefičné podujatie s workshopmi 
pre postihnutých

500,00 11. 9. 2018 2%

16. ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským  
A. Molnára Szencziho 
Nám. A. Molnára 2, 903 01 Senec
IČO: 003607170

Nákup rovnošiat pre spevácky zbor 
folklórneho súboru

500,00 11. 9. 2018 2%

17. Tanečné centrum Fortuna Poprad 
Okružná 761, 058 02 Poprad
IČO: 36150738

Rozvoj tanca na teoretickej a 
dokumentárnej báze pre deti

1 000,00 22. 10. 2018 2%

18. ALEX GYM POPRAD 
Šrobárova 2 682, 058 01 Poprad
IČO: 42420636

Rozvoj silových schopností, dynamiky 
a koordinačných aktivít

1 250,00 7. 11. 2018 2%

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

Podpora internacionalizácie školy 1 000,00 7. 11. 2018 2%

20. Rodičovské združenie pri ZŠ Tajovského ulica 
2764/17,05801 Poprad ZŠ a MŠ Tajovského 2765, 
058 01 Poprad, IČO: 42420741

Podpora odborného vzdelávania a profes. 
rastu žiakov

1 000,00 7. 11. 2018 2%

21. OZ Šťastné mesto 
ČSA 67, 962 31 Sliač
IČO: 42395828

Organizovanie aktivít pre deti – 
zachovanie tradícií

350,00 5. 12. 2018 2%

22. Národný ústav detských chorôb 
Limbová 1, 833 40 Bratislava
IČO: 00607231

Zabezpečenie polohovateľných kresiel 
pre dojčiace matky NUDCH

      1 732,00   5. 12. 2018 2%

23. MŠK Žiar nad Hronom, OZ – Cyklistický klub 
Jilemnického 2, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 42304997

Podpora a rozvoj mládežníckej cyklistiky 
v Žiari nad Hronom

3 000,00 5. 12. 2018 2%

24. Mesto Brezno 
M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
IČO:00313319

Vytvorenie prameňa pod kalváriou 5 000,00 5. 12. 2018 2%

25. Jozef Baran 
965 01 Šášovské Podhradie 64,
r. č. 700803/8367

Peňažný dar – zamestnanec po nehode 
s dlhodobou PN

1 000,00 4. 10. 2018 2%

26. OZ go-ok 
Jasovská 3, 851 07 Bratislava
IČO: 0036071170

Riešenie bezbariérovosti –  
osveta a riešenia

3 000,00 1. 9. 2018 VZ

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

Podpora pri budovaní detských ihrísk 
v mestách: Fiľakovo, Lučenec, Tatranská 
Štrba, Prievidza, Zvolen, Handlová

82 850,00 12. 11. 2018 VZ

*Poznámka (z 2% alebo vlastné zdroje)
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zamestnanecké granty
1. Dedinská folklórna skupina Škorec 

Suvorovova 1, 985 59 Vidiná
IČO: 66400776
Zamestnanec/garant: Dušan Zdechovan

Príspevok na obnovu krojov folklórnej 
skupiny Škorec

500,00   30. 5. 2018 2%

2. Stavbárske srdce, OZ 
Krátka 5, 93401 Levice
IČO: 48412902
Zamestnanec/garant: Zuzana Chudá

Projekt Škôlka od srdca –  
obnova kúpeľne v MŠ

500,00 21. 5. 2018 2%

3. OZ Bradáčikovia 
Bradáčova 4, 851 02 Bratislava
IČO: 45783799
Zamestnanec/garant: Dana Frankovičová

Príspevok na realizáciu projektu 
Revitalizácia školského dvora MŠ 
na Bradáčovej ulici, Bratislava

500,00 22. 5. 2018 2%

4. Lutilienka, OZ 
Štefánikova 84, 966 22 Lutila
IČO: 42001447
Zamestnanec/garant: Ivona Veberová

Projekt Rehabilitácie a zdravotmých 
cvičení pre seniorov

500,00 21. 5. 2018 2%

5. ZŠ Prokofievova 5
851 01 Bratislava
IČO: 31754911
Zamestnanec/garant: Róbert Bugár

Školská tabuľa pre žiakov so 
zdravotným znevýhodnením

500,00 21. 5. 2018 2%

6. Nadácia Lumen 
925 52 Šoporňa-Štrkovec
IČO: 3400135
Zamestnanec/garant: Peter Rády

Zlatá rybka – rybárske preteky pre 
mentálne postihnutých

500,00 21. 5. 2018 2%

7. OZ Hrdlička 
Kpt. Jaroša 10, 040 22 Košice
IČO: 50231774
Zamestnanec/garant: Darina Simková

Relaxačný kútik v ZŠ pre deti 
s autizmom

500,00 22. 5. 2018 2%

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

Projekt revitalizácie a úpravy školského 
ihriska na ZŠ Tupolevova, Bratislava

500,00 30. 5. 2018 2%

9. TIMOTEJ našim deťom, n. o. 
Kožušnícka 86, 911 05 Trenčín
IČO: 37923269
Zamestnanec/garant: Andrea Končulová

Príspevok na rozvoj hrubej motoriky 
detí v predškolskom veku

500,00 30. 5. 2018 2%

10. OZ Malá sedmokráska 
Rázusova 6, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 42003733
Zamestnanec/garant: Renáta Tršová

Výmena podlahovej krytiny v triede 
MŠ Rázusova, Žiar nad Hronom

500,00 22. 5. 2018 2%

11. ZŠ s MŠ Šoporňa 
č. 133, 925 52 Šoporňa
IČO: 36080519
Zamestnanec/garant: Iveta Jašková

Rekonštrukcia parku a vytvorenia 
záhradky v átriu školy

500,00 22. 5. 2018 2%

12. Jasličky Svetielko 
Púpavová 34, 841 04 Bratislava
IČO: 50192396
Zamestnanec/garant: Zuzana Spielböcková

Príspevok na realizáciu projektu 
Zahrajme sa vo vŕbovom prútí – 
ihrisko

500,00 22. 5. 2018 2%

13. OZ Slniečko 
Sládkovičova 1, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 45026718
Zamestnanec/garant: Ladislav Mražík

S hudbou nám je veselo  – hudobné 
centrum v MŠ, Žiar nad Hronom

500,00  18. 6. 2018 2%

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



14. SRRZ-RZ pri MŠ 
Kolískova 3 138, 841 05 Bratislava
IČO: 17319617/2638
Zamestnanec/garant: Juraj Čurilla

Bezpečnostná preliezačka MŠ 
Kolískova, Bratislava

500,00  2. 7. 2018 2%

15. OZ ZŠ a MŠ Lovčica-Trubín 
Trubín 235, 966 23 Lovčica-Trubín
IČO: 42197139
Zamestnanec/garant: Lívia Oslancová Ivancová

Altánok na ŠD MŠ Lovčica-Trubín 500,00  2. 7. 2018 2%

16. Skating Club Piešťany, o. z. 
A. Hlinku 21, 921 01 Piešťany
IČO: 48412171
Zamestnanec/garant: Dušan Choreň

Projekt Návrat krasokorčuľovania 
do Piešťan

500,00 24. 7. 2018 2%

17. Mesto Tisovec 
nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec
IČO: 00319155

Obnova areálu pri prameni Šťavica 
v období 6 – 12/18

1 000,00  19. 6. 2018 2%

18. EKO-MA-ŠKO, OZ  
Rúbanisko II, 984 03 Lučenec
IČO: 42318459

Environmentálna súťaž  
materských škôl

300,00 22. 6. 2018 2%

19. ŠK Partizán Čierny Balog 
Partizánska 1449, 976 52 Čierny Balog
IČO: 30232619

Medzinárodný futbalový turnaj  
U8 – U11

300,00 22. 6. 2018 2%

20. OZ, MO Slovenského rybárskeho zväzu  
Žiar nad Hronom 
Ul. SNP 36, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 31923828

Projekt návratu pôvodne sa 
vyskytujúcich rýb do Hrona

300,00 22. 6. 2018 2%

21. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kremnica 
Štefánikovo námestie 3/5, 967 01 Kremnica
IČO: 31939384

Leto detí pre sociálne slabé rodiny 
Kremnice

400,00 22. 6. 2018 2%

22. Obec Podbrezová 
Sládkovičova 76, 976 81 Podbrezová
IČO: 00313688

Komunitné stretávky pod strechou 
pre obyvateľov Podbrezovej

300,00 22. 6. 2018 2%

23. Mestský klub lyžiarov 
Skalka 536, 967 01 Kremnica
IČO: 00625345

Zabehni Gabike zdravie 2018 - 
charitatívne bežecké podujatie

700,00 3. 7. 2018 2%

24. OZ Zasmečuj deťom zdravie
Veternícka ul. 945, 967 01 Kremnica
IČO: 51033038

Zasmečuj deťom zdravie – podpora 
prediatrickej onkológie

700,00 3. 7. 2018 2%

25. Alžbetka n. o. krízové centrum 
ul. Školská 4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 35581131

Výstavba zelenej terasy  
na výchovu detí

700,00 7. 11. 2018 2%

26. Sport Rysy klub 
Nám. sv. Egídia 77, 058 01 Poprad
IČO: 31955487

Organizácia vysokohorského krosu 
10/18 Memoriál J. Psotku

500,00 7. 11. 2018 2%

27. Obec Odorín 
053 22 Odorín 266
IČO: 00329428

Výstavba detského ihriska v Odoríne 800,00 7. 11. 2018 2%

28. ŠK Horal – Alto Slovakia 
Mierová 84, 059 21 Svit
IČO: 37795741

Maratón HORAL na horských bicykloch 
vo Svite

500,00 15. 11. 2018 2%

29. Automotoklub 
Továrenská 13, 059 01 Spišská Belá
IČO: 37942468

Jazdíme bezpečne – automobilová 
dopravná orientačná súťaž

500,00 7. 11. 2018 2%
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10
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	26.	4.	2019	V		OBCHODNOM	VESTNÍKU	POD	ČÍSLOM	2144641	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	2016	PRIJATÉ	V	ROKU	2017	V	CELKOVEJ	SUME	47 276,41 €,		
POUŽITÉ	V	ROKU	2017	A	2018:

1. Dúbravské hody – kultúrna a programová stránka 3 000,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

2. Hodový koncert Vráble – spoločensko-kultúrne podujatie 2 000,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

3. Festival Košútsky hudobný kľúč 1 000,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

4. Príspevok na podporu športového klubu,  
práce s mládežou a na ochranu a podporu zdravia

10 000,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

5. Tlač publikácie Brezno v spomienkach 2 002,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

6. Podpora festivalu Senecké leto, ktorý usporadúva mesto Senec 
a je významným spoločenským a kultúrnym podujatím

1 500,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

7. Žiarsky festival dobrého jedla, vôní a chutí 600,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

8. Peňažný dar na realizáciu projektu Deň mesta Vrbové 500,00 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 2017:

Použité v roku 2018:



9. Hipoterapia – zdroj zmiernenia psychických a pohybových 
ochorení

200,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

10. Dni Petržalky 2018 3 000,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

11. Vytvorenie bezbariérovej zelenej zóny Mokrohájska           2 000,00    Darovacia zmluva,
bankový prevod

12. Projekt. rehabil. a zdravot. cvič. pre seniorov               500,00    Darovacia zmluva,
bankový prevod

13. Školská tabuľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením               500,00    Darovacia zmluva,
bankový prevod

14. Projekt Škôlka od srdca – obnova kúpeľne               500,00    Darovacia zmluva,
bankový prevod

15. Zlatá rybka – rybárske preteky pre mentálne postihnutých               500,00    Darovacia zmluva,
bankový prevod

16. Kúpalisko KRTKO – šmýkačky          12 575,20    Darovacia zmluva,
bankový prevod

17. Výmena podlah. krytiny v triede MŠ Rázusova Žiar nad 
Hronom

              500,00    Darovacia zmluva,
bankový prevod

18. Relaxačný kútik v ZŠ pre deti s autizmom               500,00    Darovacia zmluva,
bankový prevod

19. Rekonštrukcia parku a vytvorenie záhradky v átriu školy               500,00    Darovacia zmluva,
bankový prevod

20. Zahrajme sa vo vŕbovom prútí – ihrisko jasličiek               500,00    Darovacia zmluva,
bankový prevod

21. Revitalizácia školského dvora MŠ na Bradáčovej ulici, Bratislava               500,00    Darovacia zmluva,
bankový prevod

22. Príspevok na futbalové zápasy pre deti vo Vrábľoch               400,00    Darovacia zmluva,
bankový prevod

23. Revitalizácia a úprava ihriska ZŠ Tupolevova 20, Bratislava               500,00    Darovacia zmluva,
bankový prevod

24. Rozvoj hrubej motoriky detí v predškolskom veku               499,21    Darovacia zmluva,
bankový prevod

25. Deň Krivých zrkadiel 2018         3 000,00 Darovacia zmluva,
bankový prevod

  47 276,41	€SPOLU
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11celkové 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

náklady na správu nadácie

V roku 2018 boli prostriedky nadácie využité na podporu projektov uvedených v predošlej kapitole.

SKUTOČNÉ VÝDAVKY  
NA SPRÁVU NADÁCIE V ROKU 2018  

DOSIAHLI SUMU 

89,70 €

V ROKU 2018 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 10. 1. 2018 rozhodla, že výdavky (náklady) na správu nadácie 
v roku 2018 budú v celkovej výške 700,00 € 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 2018 boli v celkovej sume 89,70 €: 

V roku 2018 nadácia nemala žiadne náklady na odmenu za výkon funkcie správcu.

V roku 2018 nadácia nemala žiadne náklady na cestovné náhrady.

V roku 2018 nadácia nemala žiadne mzdové náklady.

V roku 2018 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 €

iné .................................................................................................................................................................................................................................. 5,00 €

výdavky na ochranu a zhodnotenie  
majetku nadácie

výdavky na propagáciu  
verejnoprospešného účelu nadácie

V roku 2018 nadácia nemala žiadne náklady na ochranu  a zhodnotenie majetku nadácie.

V roku 2018 nadácia nemala nijaké 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.
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V ROKU 2018 NEBOLI VYKONANÉ ŽIADNE ZMENY  
V NADAČNEJ LISTINE A V ZLOŽENÍ ORGÁNOV:

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

V ROKU 2018 NADÁCIA NEVYTVORILA ŽIADNY NADAČNÝ FOND.

SPRÁVCA NADÁCIE:
Ing. Peter Martinka

SPRÁVNA RADA:
Ing. Peter Dobrý  
predseda správnej rady

JUDr. Eva Lantayová  
členka správnej rady

Ing. Robert Tencer  
člen 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 2018 NENASTALI ŽIADNE ĎALŠIE SKUTOČNOSTI,  
KTORÉ BY MALI BYŤ ZVEREJNENÉ V TEJTO VÝROČNEJ SPRÁVE.

ďalšie údaje

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

Mgr. Slavomíra Vogelová
členka dozornej rady

Mgr. Katarína Nogelyová 
členka dozornej rady

V Bratislave, dňa  30. 4. 2019
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 2018

účtovná 
príloha 1
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Správa  
nezávislého 
audítora



Správa  
nezávislého 
audítora
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