
20
20

Nadácia  
Veolia Slovensko

VÝROČNÁ SPRÁVA



obsah
Výročná správa Nadácia Veolia Slovensko 2020

Príhovor správcu nadácie ............................................................4

Stratégia Nadácie Veolia Slovensko ................................6

Ciele Nadácie Veolia Slovensko ............................................8

Prehľad činností ............................................................................. 10

   Prehľad podporených projektov
   Sociálna oblasť  .................................................................................12

   Mládežnícky šport a zdravý životný štýl   ...................14

   Umenie a kultúra  ........................................................................... 16

   Zamestnanecké granty  ............................................................ 18

Ročná účtovná závierka .......................................................... 20

Prehľad príjmov .............................................................................. 22

Prehľad o darcoch .......................................................................... 23

Prehľad o fyzických a právnických osobách,  
ktorým nadácia poskytla prostriedky  ......................24

Zverejnenie špecifikácie použitia .................................. 30

Celkové výdavky  ............................................................................ 32

Príloha 1:

Účtovná závierka za rok 2020 .......................................... 36

Správa nezávislého audítora ...............................................52

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3Výročná správa 2020  |  Nadácia Veolia Slovensko



1

Ing. Peter Martinka
správca nadácie

Milí priatelia, 

Nadácia Veolia Slovensko má za sebou ďalší 
rok svojho prínosného pôsobenia. Máme za 
sebou rok, v ktorom sa nám podarilo pretaviť 
financie, energiu a čas obetavých, aktívnych 
ľudí, organizácii do realizácie výnimočných 
projektov a aktivít. 
Priznám sa, že úvodné slovo do výročnej sprá-
vy našej nadácie píšem naozaj s radosťou. Veď 
koho by netešilo podeliť sa o výsledky, ktoré sú 
v tomto prípade vždy pozitívne. 
Aj keď činnosť nadácie v roku 2020 nepriaznivo 
ovplyvnila pandémia COVID-19, ktorá spôsobi-
la obmedzenia takmer vo všetkých oblastiach, 

s našou podporou sa podarilo uskutočniť 38 
projektov rôznych organizácií aj jednotlivcov 
v sume takmer 65-tisíc €. Finančnú pomoc sme 
poskytli v sfére sociálnej, podporili sme šport, 
vzdelávanie aj ochranu životného prostredia 
v regiónoch pôsobnosti Veolia na Slovensku.
V priebehu roka sme vyhlásili ďalší ročník 
programu Zamestnanecké granty, v rámci kto-
rého môžu zamestnanci skupiny Veolia na Slo-
vensku získať financie na realizáciu verejnopro-
spešných projektov s podmienkou, že sa sami 
podieľajú na ich realizácii ako dobrovoľníci. 
Výsledkom bolo v uplynulom roku 24 projektov 
podporených sumou viac ako 20-tis. €. Z mno-
hých spomeniem projekt Autisti, artisti zamera-
ný na podporu arteterapie v autistickom centre 
Andreas, vybudovanie jazierka na zber dažďo-
vej vody v základnej škole v Spišskom Bystrom 
alebo podporu charitatívneho behu Hodinovka 
pre Samka.  Poďakovanie si zaslúžia všetci, ktorí 
za jednotlivými projektami a aktivitami stáli a 

príhovor 
správcu  nadácie

ja som rád, že máme medzi sebou zamestnan-
cov so záujmom podieľať sa na riešení problé-
mov a prinášať pozitívne zmeny. 
Okrem verejnoprospešných projektov pomohla 
v roku 2020 nadácia aj našim zamestnancom, 
ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách. 
Čo sa týka dlhodobých partnerstiev, v roku 
2020 sa počet dlhodobo podporovaných pro-
jektov stabilizoval na čísle tri. Patrí medzi ne 
napríklad spolupráca s mestami pri budovaní 
detských ihrísk a fit parkov alebo podpora mlá-
dežníckych športových klubov. 
Dovoľte mi na záver poďakovať všetkým našim 
priaznivcom, priateľom, partnerom a podporo-
vateľom, ktorí nás inšpirovali, vkladali svoj čas 
a nadšenie do realizácie dobrých myšlienok a 
vďaka ktorým sme mohli aj v roku 2020 spoloč-
ne napĺňať víziu lepšej krajiny, spoločnosti pre 
všetkých. 
Ubezpečujem vás, že v napĺňaní tejto vízie bu-
deme s vašou podporou aj naďalej pokračovať.

S úctou
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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	2020	sa	počet	dlhodobo	podporovaných	projektov	stabilizoval	
na	počte	tri.	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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3
Výročná správa Nadácie Veolia Slovensko za rok 2020 
bola predložená na schválenie na zasadnutí správnej 
rady Nadácie Veolia Slovensko dňa 25. 05. 2021.

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 najväč-
šiemu 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

ciele 
nadácie
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4
prehľad
činností

Prehľad činností  
vykonávaných v období  
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020  
s uvedením vzťahu 
k verejnoprospešnému  
účelu nadácie

Rok 2020 bol nepriaznivo ovplyvnený dopadmi pandémie 
ochorenia COVID-19, ktorá spôsobila obmedzenia takmer 
vo všetkých oblastiach. Tieto obmedzenia sa dotkli aj ob-
lastí, ktoré dlhodobo podporuje Nadácia Veolia Slovensko 
a preto nebola schopná podporiť projekty a podujatia, kto-
ré boli zrušené z epidemiologických dôvodov.

Napriek vážnej situácii v roku 2020, nadácia podporila 38 
projektov a prostredníctvom nich činnosť rôznych organi-
zácií alebo jednotlivcov sumou vo výške takmer 65-tisíc €. 
Finančnú pomoc poskytla v oblasti sociálnej pomoci, 
vzdelávania a športu predovšetkým v mestách, kde pôso-
bí skupina Veolia Slovensko. 

Finančne podporila i zamestnancov spoločnosti a ich ro-
diny, ktoré sa ocitli v neľahkých životných situáciách. 
Minulý rok Nadácia Veolia Slovensko podporila aj projekt 
Zamestnanecké granty, ktorý je určený všetkým zamest-
nancom 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 pravidel-
ne angažuje v  projektoch zameraných na 
integráciu a inklúziu zdravotne a sociálne 
slabších skupín do bežného života.

prehľad podporených projektov 
v sociálnej oblasti za rok 2020

Dobrovoľná finančná zbierka medzi kolegami pod názvom Kolegovia pomáhajú ko-
legom mala za cieľ vyzbierať finančné prostriedky pre malú Karolínku, dcéru zamest-
nankyne, ktorej diagnostikovali Prader-Williho syndróm, čo je pomerne zriedkavé ge-
netické ochorenie a jeho liečba je zdĺhavá a finančne náročná.
Spoločne vyzbierané finančné prostriedky rodina použije na rehabilitačné pobyty 
a terapie, ktoré Karolínke pomôžu napredovať počas prvých troch rokoch, ktoré sú 
v liečbe najdôležitejšie. Finančný príspevok na jeden z rehabilitačných pobytov v špe-
cializovanom centre ADELI poskytla aj Nadácia Veolia Slovensko.

 „Ďakujeme všetkým, ktorí nám svojím darom vyjadrili podporu, vážime si to. S väč-
šinou z vás sa nám podarilo spojiť a poďakovanie odovzdať. Pre nás boli vaše slová 
ďalším hnacím motorom. Keďže vás bolo veľmi veľa, kapacitne sa nám, bohužiaľ, nepo-
darilo poďakovať všetkým. Sme vám vďační, kolegovia. Mnohí si myslíte, že je to len 
kvapka v mori, ale tá kvapka by tam chýbala. Odkazom pre vás je, že na tomto svete 
nie je väčší dar, ako je zdravie”. 
Silvia, Lukáš a Karolínka Hesekovci

Kolegovia pomáhajú kolegom
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mládežnícky 
šport a zdravý 
životný štýl 

prehľad podporených projektov v oblasti 
športu a zdravého životného štýlu  
za rok 2020

Pomoc lokálnym športovým klubom  
pre deti ale aj dospelých
Nadácia Veolia Slovensko dlhodobo podporuje športové organizácie predovšetkým 
v mestách, kde Veolia poskytuje svoje služby obyvateľom. V Poprade v roku 2020 fi-
nančne podporila aktivity tenisového klubu TK F1, športového klubu zameraného na 
klasický box a tanečné centrum Fortuna Poprad.
Finančnú pomoc venovala aj futbalovému klubu Košická Nová Ves, ktorý si mohol 
vďaka finančnej podpore vytvoriť tzv. dažďovú záhradu na zavlažovanie futbalového 
ihriska. V Žiari nad Hronom tradične podporila Mestský športový klub predovšetkým 
jeho cyklistický klub a v Bratislave Športový klub polície predovšetkým jeho projekt 
Ligy školských krúžkov.

Detské ihriská od Veolie
Nadácia Veolia Slovensko aj v roku 2020 vyčlenila finančné prostriedky na výstavbu 
nových detských ihrísk. Vlani sa malí Lučenčania mohli tešiť z ďalších ihrísk od Ve-
olie. Nadácia finančne zabezpečila pre deti nové pieskoviská, rôzne typy hojdačiek, 
edukatívne panely s piškvorkami, ako aj domčeky s piškvorkami, s kresliacou tabuľou 
a počítadlom. Ihriská pribudli v časti Rúbanisko II a Opatová.

Podpora mládežníckeho športu patrí me-
dzi základné ciele nadácie. Vlani Veolia 
prispela na činnosť viacerých športových 
klubov v rámci celého Slovenska.
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Nadácia pravidelne podporuje kultúrne podujatia v 
mestách, kde pôsobí. Koronavírus vlani zasiahol všetky 
odvetvia a neobišiel ani kultúru. Z dôvodu epidemiologickej 
situácie na Slovensku a platných opatrení zo strany 
štátnych orgánov boli takmer všetky kultúrne podujatia 
preložené na rok 2021. Nadácia Veolia Slovensko preto  
upriamila svoju pozornosť viac do oblasti vzdelávania, 
aby pomohla zmierniť dopady pandémie v tejto oblasti.

prehľad podporených projektov v oblasti  
vzdelávania, umenia a kultúry  
za rok 2020

vzdelávanie, 
umenie  
a kultúra

Nadácia Veolia Slovensko podporila edukatívny projekt pod 
názvom Požičaná planéta zameraný na podporu biodiverzity 
predovšetkým v podmorskom svete.
Požičaná planéta je projekt, ktorý prináša kľúčové témy udr-
žateľného rozvoja a previazaním unikátnych filmových do-
kumentov, písaného textu a environmentálnych aktivít pre 
výchovu v školách a v rodine predstavuje modernú, komplex-
nú učebnú pomôcku, ktorá pútavou a najmä zrozumiteľnou 
formou pomáha pochopiť, aké zmeny v postojoch a konaní 
ľudí si vyžaduje zachovanie klímy, biodiverzity a udržateľný 
spôsob života.
Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia si mohla 
verejnosť aj všetci zamestnanci spoločnosti Veolia na Slo-
vensku pozrieť výnimočný film Plač veľrýb. Film je jedným 
z výstupov rozsiahleho projektu pod názvom Požičaná pla-
néta, ktorého autorom je Jaroslav Blaško, inštruktor potá-
pania, fotograf, autor kníh, scenárista, kameraman a režisér 
dokumentárnych filmov, ktoré získali množstvo ocenení na 
medzinárodných filmových festivaloch. Súčasťou projektu 
je 18 unikátnych filmových dokumentov, environmentálne 
aktivity pre školy aj pre rodičov, 4 multimediálne diela a 16 
televíznych relácií. 

Nadácia Veolia Slovensko zabezpečila tablety pre Spojenú 
školu sv. Uršule v Bratislave. Začiatkom roka sme ešte ne-
tušili, akú dôležitú úlohu zohrajú pri vzdelávaní žiakov tej-
to školy.  S príchodom „obdobia korony“, keď sa výučba detí 
presunula do online prostredia, sa nami darované tablety 
stali nenahraditeľnými učebnými pomôckami pre pedagó-
gov aj pre žiakov. Za krátky čas sa stretli s pozitívnou spät-
nou väzbou a s uplatnením či už pri kvízoch prostredníctvom 
Kahoot, Escape rooms, či pri iných interaktívnych aktivitách.

“Sme radi, že máme v pedagogickom zbore učiteľov, ktorí 
objavujú nové vyučovacie metódy a neváhajú ich začať po-
užívať vo vyučovacom procese aj počas online štúdia. Zostali 
neoblomní vo svojom úsilí rozvíjať schopnosti svojich žiakov. 
Internetové prostredie možno neprinesie veľký pokrok v ob-
lasti vystupovania žiakov, no rozvoj zručností bežného života 
nechýba – online výučba so sebou jednoducho prináša rozvoj 
„online skills“.
žiaci a pedagógovia Spojenej školy sv. Uršule

Každoročne žiaci študijných odborov hotelová aka-
démia a podnikanie v remeslách a službách absolvu-
jú praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky 
v rámci Gastrofestivalu, organizovaného v priesto-
roch školy. Hoci sa študenti opäť venovali príprave 
tohto podujatia, obľúbený Gastrofestival sa nakoniec 

nekonal z dôvodu opatrení v súvislosti so šírením 
ochorenia COVID-19. Nadácia Veolia Slovensko fi-
nančne prispela na toto podujatie a študenti použili 
prostriedky hlavne na prípravu pokrmov, skúšanie, ná-
kup surovín, inventáru a iných potrebných vecí.

Požičaná planéta učí, inšpiruje, prekvapí

Nadácia Veolia Slovensko podporila 
online výučbu počas koronakrízy

Žiarsky festival dobrého jedla, vôní a chutí s podporou nadácie
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zamestnanecké 
granty Veolia

Nadácia Veolia Slovensko nezabúda ani na 
zamestnancov skupiny Veolia Slovensko. 
V roku 2020 spustila ďalší ročník progra-
mu pod názvom Zamestnanecké granty 
Veolia. Prostredníctvom neho mohli za-
mestnanci získať finančný príspevok na 
verejnoprospešné projekty pod podmien-
kou, že sa na ich realizácii sami podieľali 
ako dobrovoľníci.

V roku 2020 nadácia prispela na realizáciu 24 projektov v celkovej výške viac ako 
20 000 eur. V rámci celého Slovenska sa vďaka aktívnej pomoci zamestnancov skvalit-
nila výučba detí v školách, podporilo mnohé športové aktivity, prispelo na rekonštruk-
ciu priestorov alebo na vybudovanie nových ihrísk a športovísk.

Na základe úspechu získavania prostriedkov z titulu prijímateľa podielu 2 % zapla-
tenej dane z príjmu v minulých rokoch správna rada rozhodla o tom, že nadácia sa 
bude naďalej uchádzať o prostriedky z tohto zdroja. Dňa 11. 12. 2018 nadácia získala 
osvedčenie prijímateľa podielu 2 % z daní podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov v platnom znení pre zdaňovacie obdobie roka 2018 registrované v Notár-
skom centrálnom registri určených právnických osôb pod spisovou značkou NCRls 
523612018.

V roku 2020 Nadácia Veolia Slovensko po trinásty raz prijala prostriedky z titulu prijí-
mateľa podielu 2 % z daní v súlade s ustanovením § 50 zákona 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov. Za zdaňovacie obdobie roka 2019 bolo v roku 2020 prijatých 24 889,63 eur, 
z toho fyzické osoby darovali na účet nadácie 20 eur a právnické osoby 24 869,63 eur.

Od roku 2013 má Nadácia Veolia Slovensko v súlade s ustanovením § 50 ods. 12) zá-
kona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení v Tatra banke zriadený oso-
bitný 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 2020 zišla na svojom zasadnutí šesťkrát, a to 08. ja-
nuára, 20. mája, 30. apríla, 10. júla, 22. septembra a 10. a 17. decembra 2020. Na 
stretnutiach schválila rozpočet na rok 2020, prehodnocovala žiadosti o podporu z na-
dácie, kontrolovala plnenia prijatých uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, členovia 
prednášali inovatívne riešenia fungovania nadácie a dozorná rada vykonala kontrolu 
správnosti vedenia účtovníctva. Správna rada v roku 2020 rozhodla o podpore projek-
tov, ktoré sú bližšie uvedené v bode 5. výročnej správy a plnia verejnoprospešný účel. 

2020
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5 zhodnotenie základných údajov
zahrnutých v ročnej účtovnej 
závierke a výrok audítora k nej
Nadácia Veolia Slovensko má v Tatra banke zriadený osobitný účet, na ktorý boli prija-
té finančné prostriedky zodpovedajúce podielu zaplatenej dane prijaté v príslušnom 
kalendárnom roku. Číslo účtu je 2628225845/1100. Ostatné finančné prostriedky sú 
vedené na bežnom účte v Tatra banke, číslo účtu je 2623225846/1100.

Prevádzkové výdavky nadácie v roku 2020 predstavovali najmä výdavky spojené s ve-
dením bankového účtu nadácie a so zabezpečením povinností vyplývajúcich zo záko-
na, a to najmä náklady spojené s uskutočnením auditu nadácie, poplatkov za výpisy 
z bankového účtu na potreby auditu a náklady spojené so zverejnením výroku audí-
tora vo vestníku.

V roku 2020 Nadácia Veolia Slovensko prijala 24 869,63 € ako príspevky z 2 % 
daní. Z tejto sumy v roku 2020 použila 2 654,15 € a zvyšných 22 215,48 € bolo 
preúčtovaných na účet 384 - Výnosy budúcich období.

Za rok 2020 bola v hospodárení roku 2020 vytvorená rezerva 3,50 € na špecifikáciu 
podielu zaplatenej dane a rezerva na výkon auditu vo výške 1,20 €.

Nadácia v roku 2020 nevlastnila nijaký hnuteľný a nehnuteľný majetok.

Nadácia v roku 2020 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.

K 01. 01. 2020 bol stav na bankovom účte  205 006,18 € 

K 31. 12. 2020 bol stav na bankovom účte  162 274,47 €

5 241,75	€

Koncom roka 2019 boli výnosy z nevyčerpaných príspevkov 2% dane  
za rok 2018 preúčtované na účet 384 - Výnosy budúcich období vo výške

64 071,34	€

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

8 365,90	€

Podľa výkazu ziskov a strát celkové výnosy vrátane prijatých darov  
a prijatých 2% daní v roku 2020 predstavovali

ročná 
účtovná 
závierka
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6 7
(výnosov) podľa  
zdrojov a ich pôvodu

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

prehľad 
príjmov

DARY OD PRÁVNICKÝCH  
OSÔB V CELKOVEJ VÝŠKE

PRÍSPEVKY OD 
FYZICKÝCH OSÔB

450,00	€

20,00	€

PRÍJMY	NADÁCIE		
ZA	ROK	2020  25 339,63 €

 24 869,63	€PRÍJEM Z 2% Z DANÍ PODĽA  
§50 ZÁKONA 595/2003 Z. z.

DARY 
A PRÍJMY 
NADÁCIE
2020

ŽIADEN 
PRIJATÝ DAR  
NEPREVYŠUJE 
HODNOTU  
331 EUR.
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8
ktorým nadácia poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel, 
na ktorý bola založená a informácia, akým spôsobom  
sa tieto prostriedky použili.

NADÁCIA	V	ROKU	2020	POSKYTLA	FINANČNÉ	PROSTRIEDKY		
V	CELKOVEJ	SUME	64 071,34 €		NA	ZÁKLADE	ŽIADOSTI	
O	PODPORU	VEREJNOPROSPEŠNÉHO	PROJEKTU	
NASLEDUJÚCIM	FYZICKÝM	A	PRÁVNICKÝM	OSOBÁM:

1. „Inaternational Police Association (IPA) 
– Slovanská sekcia“, Územná úradovňa  
Banská Bystrica 
Kostolná 210/23, 976 34 Králiky,  
IČO: 308070690031

Finančný príspevok na organizáciu 
Charitatívneho plesu v mesiaci 
február 2020

 2 500,00  20. 01. 2020  2%

2. Spojená škola sv. Uršule 
Nedbalova 4, 811 01 Bratislava
IČO: 52547477

Finančný príspevok na realizáciu 
projektu zavedenia formatívneho 
hodnotenia v prostredí „Kahoot“

1 000,00  27. 02. 2020  2%

3. Stredná odborná škola obchodu  
a služieb Žiar nad Hronom 
Jilemnického 1282, 965 01 Žiar nad Hronom 
IČO: 37890085

Finančný príspevok na organizáciu 
Gastrofestivalu študentami školy

 800,00  16. 03. 2020  2%

4. dive 2000 production, s.r.o.
Farská 22 
949 01 Nitra 
IČO: 44251891

Finančný príspevok na realizáciu 
projektov „ Požičaná planéta I. 
a Požičaná planéta II“

 2 750,00  26. 05. 2020  VZ

Žiadateľ

Žiadateľ

Účel 

Účel 

Výška daru (€)

Výška daru (€)

Uhradený dňa

Uhradený dňa

Pozn.*

Pozn.*

5. Mestský športový klub Žiar nad 
Hronom, O. Z. – Cyklistický klub 
Jilemnického 2, 965 01 Žiar nad Hronom 
IČO: 42304997

Finančný príspevok na podporu 
aktivít športového klubu so zame-
raním na cyklistiku

3 000,00  22. 06. 2020  VZ

6. Silvia Heseková 
Nová 500/21 
900 55 Lozorno

Finančný príspevok na podporu 
náročnej starostlivosti o dcéru so 
zriedkavým genetickým ochorením

 3 500,00  12. 08. 2020  VZ

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

Finančný príspevok na podporu 
aktivít tanečného centra

145,00  27. 08. 2020  2%

8. 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

145,00  27. 08. 2020  2%

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

Finančný príspevok na podporu 
aktivít športového klubu

145,00  27. 08. 2020  2%

10. 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

160,90  27. 08. 2020  2%

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

Finančný príspevok na realizáciu 
rekonštrukcie sociálnych zariadení 
v priestoroch školy

 3 000,00  27. 08. 2020  2%

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

Finančný príspevok na realizáciu 
projektu vytvorenie „Dažďovej 
záhrady“

 1 000,00  23. 10. 2020  VZ

 13. Športový klub polície Bratislava
Záporožská 8, 851 01 Bratislava
IČO: 681989

Finančný príspevok na organizáciu 
projektu „Liga školských krúžkov“

 4 500,00  23. 11. 2020  VZ

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

Peňažný dar za účelom vybudova-
nia detských ihrísk podľa Zmluvy 
o finančnom zabezpečení budo-
vania detských ihrísk z finančných 
zdrojov Nadácie Veolia Slovensko

20 140,00 11. 12. 2020  VZ

prehľad fyzických  
a právnických osôb,

*Poznámka (z 2% alebo vlastné zdroje)
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1. Občianske združenie PEČENIČAN
Pečenice 91, 935 03 Pečenice
IČO: 42428980
Zamestnanec/garant: Monika Šťevčaťová

Finančný príspevok na realizáciu 
projektu so zámerom vyčistiť okoli-
tú prírodu v katastri obci Bátovce a 
Pečenice od odpadkov.

500,00 02.09.2020 VZ 

2. Základná škola Juraja Fándlyho
Fándlyho 763/7A, 926 01 Sereď
IČO: 37839918
Zamestnanec/garant: Iveta Danihlíková

Finančný príspevok na realizáciu 
obnovy ekoučebne a založenia 
záhradky vo vymedzenom priestore 
základnej školy

  800,00 02.09.2020 VZ 

3. Obec Rybník
Hlavná 2, 935 23 Rybník
IČO: 00307424
Zamestnanec/garant: Roman Trňan

Finančný príspevok na realizáciu 
vyrobenia a umiestnenia náučno – 
informačných tabúľ v obci Rybník, 
spoločne s vytvorením oddycho-
vých zón  s lavičkami  a vysadením 
drevín

1 400,00 02.09.2020   VZ

4. Gymnázium – Gimnázium
Horešská 18, 071 01 Kráľovský Chlmec
IČO: 00161012
Zamestnanec/garant: Dionýz Tóth

Finančný príspevok na realizáciu 
projektu „Výstavba atletického 
parku“ v exteriérových priestoroch 
gymnázia

600,00 08.09.2020  VZ

5. Autistické centrum  Andreas n. o.
Galandova 7, 811 06 Bratislava
IČO: 31821677
Zamestnanec/garant: Katarína Budošová

Finančný príspevok na realizáciu 
projektu „AUTISTI – ARTISTI“ za 
účelom podpory arteterapie, teda 
terapie pomocou výtvarného 
umenia

 500,00  02.09.2020  VZ

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

Finančný príspevok na realizáciu 
obnovenia priestorov chodby a 
vstupu do telocvične základnej 
školy

890,00 08.09.2020  VZ

7. o.z. Občianska spoločnosť obce Hrušov
Hrušov 526, 991 42 Hrušov
IČO: 35987375
Zamestnanec/garant: Ján Hajdúch

Finančný príspevok so zámerom 
vytvoriť zastrešený priestor na za-
chovanie a uskladnenie historickej 
roľníckej techniky

 1 500,00  08.09.2020  VZ

Žiadateľ ŽiadateľÚčel ÚčelVýška daru (€) Výška daru (€)Uhradený dňa Uhradený dňaPozn.* Pozn.*

Veolia Energia SR

8. Materská škola Ul. Dr. Janského č.8,  
Žiar nad Hronom
Janského 8, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 42001692
Zamestnanec/garant: Juraj Paššák

Finančný príspevok na vytvorenie 
relaxačno – náučnej zóny pre 
deti, vybudovaním vtáčich búdok, 
hmyzích domčekov a bylinkového 
záhonu

  1 070,00  11.09.2020 VZ  

9. Združenie rodičov a priateľov  
Materskej školy 
Rádiová 52, 821 01 Bratislava 
IČO: 42254922
Zamestnanec/garant: Marek Šufliarsky

Finančný príspevok na realizáciu 
projektu prostredníctvom vytvore-
nia lezeckej lanovej dráhy v novoo-
tvorenom elokovanom pracovisku 
MŠ Piesočná

1 000,00  08.09.2020 VZ 

10. Materská škola A. Bernoláka 19, Detva 
A. Bernoláka 19, 962 12 Detva
IČO: 42303109
Zamestnanec/garant: Martin Mišík

Finančný príspevok na realizáciu 
projektu pre podporu a rozvoj telo-
výchovy v MŠ a to sprístupnením 
nevyužívanej plochy časti záhrady 
v areáli školy

1 465,00   11.09.2020 VZ 

11. Združenie na pomoc škole
M.R.Štefánika 17, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 37818601
Zamestnanec/garant: Lucia Filová

Finančný príspevok na zreparovanie 
faunovej časti záhrady v školských 
priestoroch

  1 000,00  11.09.2020 VZ 

12. VČELY PRE VŠETKÝCH, o.z.
Mlynská 6704/50, 841 07 Bratislava
IČO: 50659227
Zamestnanec/garant: Mária Stránska

Finančný príspevok na kúpu 
mobilnej komory k liečbe včiel 
hypertermiou- teplom

500,00  08.09.2020 VZ  

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

Finančný príspevok na kúpu darče-
kových predmetov pre dobrovoľní-
kov smeťozberu

 500,00  11.09.2020  VZ

14. Základná škola Prokofievova
Prokofievova 5, 851 01 Bratislava
IČO: 31754911
Zamestnanec/garant: Róbert Bugár

Finančný príspevok na kúpu pomô-
cok do oddychovej časti triedy pre 
žiakov s poruchami autistického 
spektra

 513,00  08.09.2020  VZ

15. ZŠ s materskou školou  
Jaslovské Bohunice
Sídlisko 341/1, 919 30 Jaslovské Bohunice
IČO: 37836579
Zamestnanec/garant: Helena Harajová

Finančný príspevok na kúpu vhod-
ných odpadových nádob, edukač-
ného materiálu a tematického 
divadielka pre náuku detí k téme 
ekológia

900,00   17.09.2020  VZ

zamestnanecké 
granty Veolia

*Poznámka (z 2% alebo vlastné zdroje)
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Stredoslovenská vodárenská  
prevádzková spoločnosť, a. s.

Podtatranská vodárenská  
prevádzková spoločnosť, a. s.

1. Spartans Zvolen Tréningový Klub
A. Nográdyho, 960 01 Zvolen
IČO: 52735303
Zamestnanec/garant: Peter Kollár

Finančný príspevok na organizáciu 
charitatívneho behu

1 100,00 23.10.2020 VZ

2. Biatlonový a lyžiarsky oddiel  
ŠKP Banská Bystrica
Trieda SNP 54, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 52801276
Zamestnanec/garant: Róbert Gutten

Finančný príspevok na realizáciu 
údržby a opravy bežeckých tratí v 
areáli Králiky. Organizácia letnej 
športovej prípravy v biatlone

      900,00 23.10.2020 VZ

3. Žijem teda som!
Nová 64, 034 06 Ružomberok
IČO: 42067782
Zamestnanec/garant: Marcela Buzalková

Finančný príspevok na pravidelné 
masáže a cvičenia pre dvoch 
zdravotne ťažko postihnutých 
súrodencov

1 000,00 23.10.2020     VZ

1. Obec Odorín
Odorín 266, 053 22 Odorín
IČO: 00329428
Zamestnanec/garant: Anna Harabínová

Finančný príspevok na realizáciu 
rozšírenia infraštruktúry športových 
zariadení v blízkosti základnej školy 
v obci Odorín

1 000,00  15.10.2020 VZ

2. Základná škola s materskou školou 
Spišské Bystré
Michalská 398/8, 059 18 Spišské Bystré
IČO: 037876031
Zamestnanec/garant: Alena Luhová

Finančný príspevok na realizáciu 
vybudovania jazierka, zberu 
dažďovej vody v školskej záhrade a 
osadenie náučnej tabule o kolobehu 
vody v prírode

1 000,00  15.10.2020    VZ

3. CYKLOŠPAK
Tomášovská 128/35, 053 01 Smižany
IČO: 52967450
Zamestnanec/garant: Patrik Tkáč

Finančný príspevok na realizáciu 
podujatia „MTB maratón ŠKODA – 
Slovenský raj“

500,00 07.10.2020    VZ

4. Gréckokatolícka charita Prešov
Hlavná 2, 080 01 Prešov
IČO: 35514388
Zamestnanec/garant: Viktor Hayden

Finančný príspevok na kúpu 
didaktických pomôcok pre zdravotne 
znevýhodnené deti v predškolskom 
veku v okrese Stará Ľubovňa

1 000,00 07.10.2020 VZ

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 15.10.2020    VZ

6. AUTOMOTOKLUB SPIŠSKÁ BELÁ
Továrenská 13, 059 01 Spišská Belá
IČO: 37942468
Zamestnanec/garant: Ivan Sabaka

Finančný príspevok na organizáciu 
celoštátnej dopravno-výchovnej 
automobilovej orientačnej súťaže 
pre rodičov s deťmi

1 000,00 15.10.2020 VZ

Žiadateľ ŽiadateľÚčel ÚčelVýška daru (€) Výška daru (€)Uhradený dňa Uhradený dňaPozn.* Pozn.*

zamestnanecké 
granty Veolia

*Poznámka (z 2% alebo vlastné zdroje)
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  63 214,81	€SPOLU

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	04.	05.	2020	V		OBCHODNOM	VESTNÍKU	POD	ČÍSLOM	2887895	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	2018	PRIJATÉ	V	ROKU	2019	V	CELKOVEJ	SUME	63 214,81 €,		
POUŽITÉ	V	ROKU	2019	A	2020:

Účel použitia podielu
zaplatenej dane

Výška použitého podielu 
zaplatenej dane na tento účel (€)

Spôsob  použitia
podielu zaplatenej dane

Použité v roku 2019:

9

1 Dúbravské hody 27.-29.9.2019 3 000,00 Dar. zmluva, bank. prevod

2 Centrum pre obnovu rodiny-Útulok podpora 1 000,00 Dar. zmluva, bank. prevod

3 Rozvoj vzdelávacieho programu 712,36 Dar. zmluva, bank. prevod

4 Rozvoj klasického boxu 713,00 Dar. zmluva, bank. prevod

5 ŠK so zameraním na tenis s cieľom zlepšenia fyz.kondície 713,00 Dar. zmluva, bank. prevod

6 Podpora rozvoja tanca na teoretickej a dokumentačnej báze 713,00 Dar. zmluva, bank. prevod

7 Rozšírenie outdoorového ihriska v Jelšave 1 220,00 Dar. zmluva, bank. prevod

8 Senecké leto 15.06.2019 1 500,00 Dar. zmluva, bank. prevod

9 Dni mesta Vrbové 500,00 Dar. zmluva, bank. prevod

10 Zlatá rybka-15.roč.medzin.pretekov pre mentálne postihnutých 500,00 Dar. zmluva, bank. prevod

11 Zakúpenie žiackych dresov a prenosných tréning.brán 1 500,00 Dar. zmluva, bank. prevod

12 Dobudovanie chodníkov a lavičiek medzi záhonmi 681,70 Dar. zmluva, bank. prevod

13 Doplnenie ŠD detskou zostavou na pohybové a športové vyžitie 1 000,00 Dar. zmluva, bank. prevod

14 „Bežím pomáhať“-charitatívny beh organiz.podujatia 400,00 Dar. zmluva, bank. prevod

15 Zážitkové centrum Zvedavko v altánku MŠ Lovčica 800,00 Dar. zmluva, bank. prevod

16 Tréningový kemp pre junior stolnotenistov 520,00 Dar. zmluva, bank. prevod

17 Oprava športového ihriska v obci Málinec 1 000,00 Dar. zmluva, bank. prevod

18 Inovácia tenisovej haly a kurtov pre tenisové tréningy a turnaje 500,00 Dar. zmluva, bank. prevod

19 Rekonštrukcia šatne pre prípravkárov futbalistov v ŠK Harichovce 500,00 Dar. zmluva, bank. prevod

20 Podpora alpského lyžovania detí slov.lyžiarskej asociácie OZ 
Fabian SKI 500,00 Dar. zmluva, bank. prevod

21 Vybudovanie dopadovavanej plochy  
z prižmových panelov v okolí preliezok 500,00 Dar. zmluva, bank. prevod

22 „Súťaž vo varení guláša“ 1 000,00 Dar. zmluva, bank. prevod

23 Mládežnícky basketbal pre deti 5 - 13 rokov 1 000,00 Dar. zmluva, bank. prevod

24 Podpora mládež.ženského volejbalu vo Zvolene 2 000,00 Dar. zmluva, bank. prevod

25 „Oživme ľudové tradície v Štále“  
- obnova veľkonočných a fašiangových tradícií 300,00 Dar. zmluva, bank. prevod

26 Realizácia projektov psychohygieny klientov OZ 300,00 Dar. zmluva, bank. prevod

27 Projekt „Biodiverzita do škôl“ 2 000,00 Dar. zmluva, bank. prevod

28 Projekt „Biodiverzita do škôl“ 2 000,00 Dar. zmluva, bank. prevod

29 Projekt „Biodiverzita do škôl“ 2 000,00 Dar. zmluva, bank. prevod

30 Projekt „Biodiverzita do škôl“ 2 000,00 Dar. zmluva, bank. prevod

31 Vybudovanie záhradných učebných prvkov na pozemku ZŠ 2 400,00 Dar. zmluva, bank. prevod

32 Projekt „Biodiverzita do škôl“ 2 000,00 Dar. zmluva, bank. prevod

33 Projekt „Biodiverzita do škôl“ 2 000,00 Dar. zmluva, bank. prevod

34 Projekt „Biodiverzita do škôl“ 2 000,00 Dar. zmluva, bank. prevod

35 Projekt „Biodiverzita do škôl“ 2 000,00 Dar. zmluva, bank. prevod

36 Projekt „Biodiverzita do škôl“ 2 000,00 Dar. zmluva, bank. prevod

37 Projekt „Biodiverzita do škôl“ 2 000,00 Dar. zmluva, bank. prevod

38 Projekt „Biodiverzita do škôl“ 2 000,00 Dar. zmluva, bank. prevod

39 Projekt „Biodiverzita do škôl“ 2 000,00 Dar. zmluva, bank. prevod

40 Projekt „Biodiverzita do škôl“ 2 000,00 Dar. zmluva, bank. prevod

41 Projekt „Biodiverzita do škôl“ 2 000,00 Dar. zmluva, bank. prevod

42 Projekt „Biodiverzita do škôl“ 2 000,00 Dar. zmluva, bank. prevod

43 Projekt „Liga školských krúžkov“ 2 500,00 Dar. zmluva, bank. prevod

   

44 Charitatívny ples v BB pre podporu Centra pre deti a rodiny 2 500,00 Dar. zmluva, bank. prevod

45 Zavedenie digitálneho hodnotenia v prostredí „Kahoot“ 1 000,00 Dar. zmluva, bank. prevod

46 Gastrofestival maturantov 2020 800,00 Dar. zmluva, bank. prevod

47 Rekonštrukcia sociálnych zariadení v priestoroch ZŠ 941,75 Dar. zmluva, bank. prevod

Použité v roku 2020:
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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 2020 boli v celkovej sume 147,44 €: 

V roku 2020 nadácia nemala žiadne náklady na odmenu za výkon funkcie správcu.

V roku 2020 nadácia nemala žiadne náklady na cestovné náhrady.

V roku 2020 nadácia nemala žiadne mzdové náklady.

V roku 2020 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 €

bankové poplatky  ..........................................................................................................................................................................................5,00 €

poplatok banke za vydanie potvrdenia pre potreby výkonu auditu  ................................................................................  80,00 €

registrácia do registra príjemcov 2 %  ..............................................................................................................................................  57,74 €

celkové 
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 ochranu a zhodnotenie  
majetku nadácie

výdavky na propagáciu  
verejnoprospešného účelu nadácie

výdavky na správu nadácie

V roku 2020 boli prostriedky nadácie využité na podporu projektov uvedených v predošlej kapitole.

V roku 2020 nadácia nemala žiadne náklady na ochranu  a zhodnotenie majetku nadácie.

SKUTOČNÉ VÝDAVKY  
NA SPRÁVU NADÁCIE  

v r. 2020 DOSIAHLI SUMU 

147,44 €

V ROKU 2020 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 8. 1. 2020 rozhodla, že výdavky (náklady) na správu 
nadácie v roku 2019 budú v celkovej výške 600,00 € v nasledujúcom členení: 

V roku 2020 nadácia nemala žiadne náklady na pro-
pagáciu verejnoprospešného účelu nadácie. Nadácia 
bola propagovaná na internetovej stránke skupiny 
Veolia Energia Slovensko veoliaenergia.sk na samo-
statných stránkach venovaných nadácii. V internom 

časopise Naša Veolia boli zverejnené zámery činnos-
ti nadácie a bola zverejnená výzva na predkladanie 
návrhov projektov na podporu a výzva spolupracov-
níkom na aktívne zapojenie sa do činnosti nadácie 
formou dobrovoľnej spolupráce.

a) Ochrana a zhodnotenie majetku nadácie  ............................................................................................................................... 0,00 €

b) Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie alebo účelu nadačného fondu  .................................................. 0,00 €

c) Prevádzka nadácie  .........................................................................................................................................................................  100,00 €

d) Odmena za výkon funkcie správcu  ............................................................................................................................................. 0,00 €

e) Náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu  .................................................................................................................... 0,00 €

f) Mzdové náklady  ................................................................................................................................................................................... 0,00 €

g) Iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie  ............................................................................  500,00 €

 Celkom: ............................................................................................................................................................................................600,00 €
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V ROKU 2020 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 2020 NADÁCIA NEVYTVORILA ŽIADNY NADAČNÝ FOND.

SPRÁVCA NADÁCIE:
Ing. Peter Martinka

SPRÁVNA RADA:
Ing. Peter Dobrý  
predseda správnej rady

Ing. Robert Tencer  
člen správnej rady 

Jaroslav Krupec
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 2020 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  25. 05. 2021
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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za rok 2020

účtovná
závierka 

príloha 1
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A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE 
 
1. Založenie nadácie: 
 
Nadácia Veolia Slovensko (ďalej len Nadácia) bola založená 2. 8. 2006 a do registra na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 
bola zapísaná dňa 6. októbra 2006 pod číslom 203/Na-2002/846.  

 
2. Hlavnými činnosťami Nadácie sú: 
- podpora rozvíjania duchovných hodnôt, realizácie a ochrany ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrany a tvorby 

životného prostredia, zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt a podpora zdravia, vzdelávania, vedy, telovýchovy a športu 
- zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt  
- podpora sociálnej pomoci rodinám a zamestnancom zakladateľa. 
 
3. Počet zamestnancov  

               
Údaje o počte zamestnancov za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú uvedené v nasledujúcom 
prehľade: 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie
2020 2019

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 0 0
z toho počet vedúcich zamestnancov 0 0
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou 0 0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre 
účtovnú jednotku počas účtovného obdobia/Dozorná rada, Správna 
rada, správca Nadácie a účtovníčka/

8 8

 
4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 
Účtovná závierka Nadácie k 31. decembru 2020 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR 
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, za účtovné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020. 
 
5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 

 Účtovná závierka Nadácie k 31. decembru 2019 za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená správnou radou Nadácie dňa  
20. mája 2020. 

 
6. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 
Špecifikácia použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov právnických osôb bola zverejnená v Obchodnom vestníku  
č. 85/2020 vydanom dňa 05. mája 2020 pod Š000982. 
 
a) Schválenie audítora 
Správna rada Nadácie 30. septembra 2009 schválila spoločnosť KPMG ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné 
obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020. 

 
 

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 
 

Štatutárny orgán:  Ing. Peter Martinka – správca nadácie  
 
Zakladateľ:   Veolia Energia Slovensko, a.s.  zastúpená:  Peter Martinka, predseda predstavenstva Veolia Energia Slovensko, a. s. 
 
Správna rada:    Ing. Peter Dobrý – predseda  
 Ing. Robert Tencer – člen 
 Jaroslav Krupec – člen   
 
Dozorná rada: JUDr.Ing. Lukáš Sopko, MBA – predseda  
 Mgr. Slavomíra Vogelová - člen 
 Mgr. Katarína Nogelyová - člen 

 

C. INFORMÁCIE O ZAKLADATEĽOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 
Štruktúra spoločníkov k 31. decembru 2020 je takáto:  
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Názov 

spoločnosti 
Podiel na 

základnom 
imaní (v %) 

Podiel účtovnej 
jednotky na 
hlasovacích 

právach (v %) 

Hodnota vlastného imania v EUR ku 
koncu 

Účtovná hodnota nadačného imania v 
EUR ku koncu 

Bežného 
účtovného 
obdobia 

Bezprostredne 
predchádzajúceho 

účtovného 
obdobia 

Bežného 
účtovného 
obdobia 

Bezprostredne 
predchádzajúceho 

účtovného 
obdobia 

Veolia 
Energia 
Slovensko, 
a.s. 

100 % 100 % 142 054,29 197 759,73 6 638,78 6 638,78 

 

D. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH   
 

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky 
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Nadácie (going concern). 
 
Nadácia patriaca do skupiny VEOLIA  posúdila možný dopad vírusu SARS-CoV-2 a ním vyvolanej choroby COVID-19 na 
hospodárenie nadácie za rok 2020 a jej likviditu. 
Na základe toho prišla k záveru, že disponuje dostatočnou likviditou na to, aby vedela pokryť aj tento výpadok ako aj zabezpečila 
nepretržité pokračovanie nadácie. 

 
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. 
 

(b) Pohľadávky 
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do 
základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a 
nevymožiteľné pohľadávky. 
 

(c) Peňažné prostriedky a ceniny 
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.  

 
(d) Rezervy 

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z podnikania.       
Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.  
 

(e) Záväzky 
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou. Ak sa pri 
inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke 
v tomto zistenom ocenení.  

 
(f) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 

Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej 
súvislosti s účtovným obdobím. Výnosy budúcich období predstavujú najmä nepoužitú časť prijatých prostriedkov z podielu 
zaplatenej dane. 
 

(g) Výnosy 
Výnosy Nadácie predstavujú predovšetkým výnosy z prijatých prostriedkov z podielu zaplatenej dane a výnosy z titulu prijatých 
príspevkov od iných organizácií, od fyzických osôb a členov. 
 

(h) Náklady 
Náklady Nadácie predstavujú predovšetkým náklady z titulu poskytnutých príspevkov a darov právnickým a fyzickým osobám 
v súlade s hlavnou činnosťou Nadácie.  
 

(i) Cudzia mena 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu prepočítavajú na menu euro referenčným 
výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci 
dňu uskutočnenia účtovného prípadu.  
 
Na ocenenie prírastku cudzej meny nakúpenej za euro sa použije kurz, za ktorý bola táto cudzia mena nakúpená. 
 
Na úbytok rovnakej cudzej meny v hotovosti alebo z devízového účtu sa na prepočet cudzej meny na eurá použije referenčný 
výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu 
uskutočnenia účtovného prípadu.  
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Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene (okrem prijatých a poskytnutých preddavkov) sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka, prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou 
alebo Národnou bankou Slovenska v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a účtujú sa s vplyvom na výsledok 
hospodárenia.  
 
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene prostredníctvom účtu vedeného v tejto cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro 
referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň 
predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa už neprepočítavajú.  
 
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene na účet zriadený v eurách a z účtu zriadeného v eurách sa prepočítavajú na menu euro 
kurzom, za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. 
 

E. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE AKTÍV SÚVAHY 
 
1. Finančné účty 

 
Ako finančné účty sú vykázané účty v bankách. Nadácia má zriadené nasledovné bankové účty: 
  

 Bankový účet vedený v Tatra Banke č. 2623225846/1100 –  vedený v EUR 
 Bankový účet vedený v Tatra Banke č. 2623225845/1100 –  vedený v EUR – osobitný účet na príjem 2% z dane 

 
 
 
Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov: 

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia
31.12.2020 31.12.2019

Pokladnica, ceniny 0,00 0,00
Bežné bankové účty 164 274,47 205 006,18

0,00 0,00

Peniaze na ceste 0,00 0,00
Spolu 164 274,47 205 006,18

Krátkodobý finančný majetok

Bankové účty s dobou viazanosti 
dlhšou ako jeden rok

 

F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY 
 

1. Nadačné imanie 
 

Hodnota nadačného imania je 6 638,78 EUR a je tvorená peňažným vkladom zakladateľa. 
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2.  Rezervy 
 

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade: 
 

Stav Stav
k 1.1.2020 

EUR
Tvorba 

EUR
Použitie 

EUR
Zrušenie 

EUR
k 

31.12.2020 
EUR

a b c d e f
Zákonné rezervy 
Zverejnenie údajov v Obchodnom 
vestníku

3,50 3,50 3,50 0,00 3,50

Zákonné rezervy spolu 3,50 3,50 3,50 0,00 3,50

Ostatné rezervy krátkodobé
Audit 1,20 1,20 1,20 0,00 1,20

Ostatné rezervy krátkodobé spolu 1,20 1,20 1,20 0,00 1,20

Rezervy  spolu 4,70 4,70 4,70 0,00 4,70

Bežné účtovné obdobie (rok 2020)

 
 
         Predpokladaný rok použitia týchto rezerv je nasledujúce účtovné obdobie – rok 2021. 

 
Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:  
 

Stav Stav
k 1.1.2019 

EUR
Tvorba 
EUR

Použitie 
EUR

Zrušenie 
EUR

k 
31.12.2019 

EUR
a b c d e f

Zákonné rezervy 
Zverejnenie údajov v Obchodnom 
vestníku

3,50 3,50 3,50 0,00 3,50

Zákonné rezervy spolu 3,50 3,50 3,50 0,00 3,50

Ostatné rezervy krátkodobé
Audit 1,20 1,20 1,20 0,00 1,20

Ostatné rezervy krátkodobé spolu 1,20 1,20 1,20 0,00 1,20

Rezervy  spolu 4,70 4,70 4,70 0,00 4,70

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2019)

 
 

  
3. Záväzky 

 
Štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcom prehľade: 
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31. 12. 2020 31. 12. 2019
EUR EUR

Záväzky po splatnosti 0,00 0,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka 0,00 2 000,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov 0,00 0,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov 0,00 0,00
Záväzky spolu 0,00 2 000,00

 
 
 
 
 

4. Časové rozlíšenie 
 

Stav Stav
k 1. 1. 2020 

EUR
Prírastky EUR Úbytky 

EUR
k 31.12.2020 

EUR
a b c d e

Podielu zaplatenej dane 5 241,75 22 215,48 -5 241,75 22 215,48

Položky výnosov budúcich období z 
dôvodu

 
Na účte 384 Výnosy budúcich období sú preúčtované nevyčerpané príspevky z podielu zaplatenej dane, ktoré boli prijaté v roku 
2020. Suma prijatých príspevkov v roku 2020 predstavuje 24 869,63 EUR, z toho nepoužitá časť 22 215,48 EUR. Povinnosť 
vyčerpať tieto prostriedky z podielu zaplatenej dane je do konca roka 2021.  
 
 

5. Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane 
 

a

Poskytnutie príspevkov v súlade s 
nadačnou listinou

5 241,75 2 654,15

22 215,48Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia  

Účel použitia podielu zaplatenej 
dane

Použitá suma z bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia

Použitá suma z bežného 
účtovného obdobia

Účel použitia poskytnutých prostriedkov z podielu zaplatenej dane v celkovej sume 7 895,95  EUR právnickým  a fyzickým  
osobám je bližšie uvedený v časti H. 
 

G. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH 
 

1. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti, mimoriadnej činnosti a výnosy z prijatých príspevkov 
 

Prehľad o výnosoch z hospodárskej činnosti, finančnej činnosti, mimoriadnej činnosti a výnosoch z prijatých príspevkov je 
uvedený v nasledujúcom prehľade:  
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2020 2019

Finančné výnosy, z toho: 0,00 0,00
Výnosové úroky 0,00 0,00

Výnosy z prijatých príspevkov, z toho: 8 365,90 212 741,36
Prijaté príspevky od iných organizácii 450,00 144 950,00
Príspevky z podielu zaplatenej dane 7 895,90 67 791,36
Prijaté príspevky od FO 20,00 0,00

 
H. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH 

 
1. Náklady na poskytnuté služby, ostatné náklady na hospodársku činnosť, finančné náklady, mimoriadne náklady 

a náklady na poskytnuté príspevky  
 

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných nákladoch, mimoriadnych 
nákladoch a nákladoch na poskytnuté príspevky: 

2020 2019

Náklady na poskytnuté služby, z toho: 142,44 84,70
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 1,20 1,20

Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky 1,20 1,20
Súvisiace audítorské služby 0,00 0,00
Ostatné neaudítorské služby 0,00 0,00

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho: 141,24 83,50
náklady na výročnú správu 0,00 0,00
registrácia do zoznamu príjemcov 2% 57,74 0,00
Iné 83,50 83,50

Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: 5,00 336,00
Bankové poplatky 5,00 5,00
Ostatné pokuty a penále 0,00 331,00

Náklady na poskytnuté príspevky, z toho: 63 923,90 110 640,36
Poskytnuté príspevky iným právnickým osobám z vlastných zdrojov 52 528,00 42 849,00
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám z vlastných zdrojov 3 500,00 5 000,00

7 895,90 62 791,36Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane (právnickým osobám 
a fyzickým osobám)

 
    

 
Z nákladov na overenie účtovnej závierky audítorom  za rok 2020 bola vytvorená rezerva vo výške 1,20 EUR. 
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Nadácia poskytla v roku 2020 peňažné príspevky z 2% zaplatenej dane nasledovným účtovným jednotkám a fyzickým osobám: 

 
 

Účel použitia podielu zaplatenej dane v EUR 
Použitá suma z bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného obdobia 
Použitá suma bežného účtovného 

obdobia 
  Fyzická osoba Právnická osoba Fyzická osoba Právnická osoba  
Gastrofestival maturantov 2020                   800,00        
Charitatívny ples v Banskej Bystrici pre podporu Centra pre 
deti a rodiny                2 500,00        
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v priestoroch ZŠ                   941,75        
Zavedenie digitálneho hodnotenia v prostredí "Kahoot"                1 000,00        
Podpora internacionalizácie školy                        145,00    
Podpora športu a vzdelávania                        145,00    
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v priestoroch ZŠ                     2 058,25    
Rozvoj športu, klasický box                        160,90    
Rozvoj tanca, tanečného umenia formou vzdelávania a 
zábavy                        145,00    
celkom                  -                   5 241,75                     -                    2 654,15    

 
 

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného 
účtovného obdobia v EUR                    22 215,48    

 
 
 
 

Nadácia poskytla v roku 2020 peňažné príspevky z vlastných zdrojov nasledovným účtovným jednotkám: 
 

Účel použitia prostriedkov z vlastných zdrojov 

Použitá suma z 
bezprostredne 

predchádzajúceho 
účtovného obdobia 

Použitá suma bežného 
účtovného obdobia 

  
Fyzická 
osoba 

Právnická 
osoba 

Fyzická 
osoba 

Právnická 
osoba  

Finančná podpora pri liečbe genetického ochorenia       3 500,00         
Behaj s nami                900,00       
Budovanie detských ihrísk 2020 v Lučenci           20 140,00       
"Ekozáhrada"-relaxačno-náučná zóna pre deti 2-6 rokov             1 070,00       
Hodinovka pre Samka             1 100,00       
HORAL MTB MARATÓN 2020                500,00       
Kam s tým v skôlke?                900,00       
Každý pohyb je dôležitý             1 000,00       
Keď sa krútia kolesá,Šikulkovia hrajú sa - podpora a rozvoj TV v MŠ             1 465,00       
Liga školských krúžkov             4 500,00       
Motivačný program pre účastníkov smeťozberu                500,00       
MTB maratón ŠKODA - Slovenský raj 2020                500,00       
Outdoorové športové ihrisko             1 000,00       
Požičaná planéta I. a Požičaná planéta II.             2 750,00       
Realizácia zádržného jazierka na zber dažďovej vody             1 000,00       
Rodičia jazdite opatrne             1 000,00       
Skvalitnenie poskytovania služby včasnej intervencie             1 000,00       
Záhrada ktorá učí             1 000,00       
Autisti - Artisti 2020                500,00       
Hybaj upratať svoj chotár                500,00       
Moja odvaha a zručnosť             1 000,00       
Obnova ekoučebne                800,00       
Podpora rozvoja športu detí a mládeže v ŽnH             3 000,00       
Projekt "Dažďová záhrada"             1 000,00       
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Relaxačné, reedukačné a kompenzačné pomôcky pre žiakov s PAS                513,00       
Sluhovia poľa - záchrana, zachovanie a uskladnenie historickej roľníckej 
techniky             1 500,00       
V novom šate a stále v športovom duchu                890,00       
Vybudovanie náučno-informačných tabúľ             1 400,00       
Výstavba atletického parku                600,00       
Zachráň včely bez chémie                500,00       
celkom       3 500,00           52 528,00                    -                          -    

 
 

I. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ 
ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 
 
Po 31. decembri 2020 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali uvedenie v účtovnej 
závierke k 31. decembru 2020. 
 
 

J. INFORMÁCIE O VLASTNÝCH ZDROJOCH KRYTIA 
 
Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade: 
 

Stav Stav
01.01.2020 Prírastky Úbytky Presuny 31.12.2020

EUR EUR EUR EUR EUR

Základné imanie 6 638,78 0,00 0,00 0,00 6 638,78
z toho:
nadačné imanie v nadácii 6 638,78 0,00 0,00 0,00 6 638,78

vklady zakladateľov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
prioritný majetok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond reprodukcie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondy zo zisku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rezervný fond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondy tvorené zo zisku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatné fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 89 440,65 0,00 0,00 101 680,30 191 120,95
101 680,30 -55 705,44 0,00 -101 680,30 -55 705,44

Spolu 197 759,73 -55 705,44 0,00 0,00 142 054,29
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie

Imanie a peňažné fondy fondy
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Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce  účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:  
 

Stav Stav
01.01.2019 Prírastky Úbytky Presuny 31.12.2019

EUR EUR EUR EUR EUR

Základné imanie 6 638,78 0,00 0,00 0,00 6 638,78
z toho:
nadačné imanie v nadácii 6 638,78 0,00 0,00 0,00 6 638,78

vklady zakladateľov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
prioritný majetok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond reprodukcie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondy zo zisku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rezervný fond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondy tvorené zo zisku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatné fondy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 145 900,75 0,00 0,00 -56 460,10 89 440,65
-56 460,10 101 680,30 0,00 56 460,10 101 680,30

Spolu 96 079,43 101 680,30 0,00 0,00 197 759,73
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie

Imanie a peňažné fondy fondy

 
Účtovný zisk za rok 2019 bol vysporiadaný takto: 
 

2019
Účtovný zisk 101 680,30

 

Účtovný zisk za rok 2019 v hodnote 101 680,30  EUR bol prevedený do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov. 
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• Hodnotime celkovu prezentaciu, strukturu a obsah uctovnej zavierky vratane
informacii v nej uvedenych, ako aj to, ci uctovna zavierka zachytava uskutocnene
transakcie a udalosti sposobom, ktory vedie k ich vernemu zobrazeniu.

S osobami poverenymi spravou a riadenim komunikujeme okrem ineho o planovanom 
rozsahu a harmonograme auditu a o vyznamnych zisteniach auditu, vratane vsetkych 
vyznamnych nedostatkov internej kontroly, ktore pocas nasho auditu zistime. 

29. aprila 2021
Bratislava, Slovenska republika

Auditorska spolocnost': 
KPMG Slovensko spol. s r.o. 
Licencia SKAU c. 96 

Zodpovednj auditor: 
Ing. Peter Zoldak 
Licencia UDVA c. 1061 
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