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 Údaje o nadácii  

  

Názov nadácie v slovenskom jazyku:   Nadácia Allianz 

Názov nadácie v anglickom jazyku:   Allianz Foundation  

Sídlo nadácie:      Dostojevského rad 4, 815 74 
Bratislava  

IČO nadácie:      42134064 

Zakladateľ:       Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., 
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00151700. Majetkový vklad 
zakladateľa Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., ktorý zakladateľ vložil do nadačného 
imania pri založení nadácie je 200.000,- Sk (slovom dvestotisíc slovenských korún), 
tvorených peňažnými prostriedkami vytvárajúcimi nadačné imanie nadácie.    

Registrácia:      Rozhodnutím Ministerstva vnútra SR 
zo dňa   17. 6. 2008 bola nadácia zapísaná do registra nadácií pod č. 203/Na-
20002/900 a vznikla pod názvom Nadácia Allianz 

 

 Orgány nadácie  

 
Správna rada  

Ing. Viktor Cingeľ (od 9. 7. 2008) 

Ing. Miroslav Pacher 

Ing. Miroslav Kočan 

Ing. Stefan Markschies (do 9. 7. 2008) 

 

Správca nadácie  

Mgr. Lucia Muthová 

 

Revízor 

Ing. Miroslava Koišová 

 

Koordinátor činnosti nadácie 

PhDr. Petra Greksová 

  

  

  

  



 Verejnoprospešný účel nadácie  

 
Verejnoprospešným účelom Nadácie Allianz je podpora bezpečnosti cestnej 
premávky, preventívne pôsobenie k znižovaniu nehodovosti, k predchádzaniu vzniku 
škôd na zdraví a majetku prostredníctvom dopravnej výchovy, osvety a prevencie. 
Nadácia Allianz ďalej podporuje aktivity zamerané na rozvoj a ochranu duchovných a 
kultúrnych hodnôt, realizáciu a ochranu ľudských práv alebo iných humanitných 
cieľov, ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych 
hodnôt, ochranu a podporu zdravia, ochranu práv detí a mládeže, rozvoj vedy, 
výskumu, umenia, vzdelania, telovýchovy, športu, poskytovanie sociálnej pomoci, 
predchádzanie živelným pohromám a plnenie individuálne určenej humanitnej 
pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo 
potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.   

  

 Programy a aktivity nadácie 

 

Nadácia realizuje svoje poslanie  prostredníctvom nasledovných aktivít a programov, 
ktoré sú vykonané v súlade s podporovaným verejnoprospešným účelom :  

 a) Poskytovanie peňažných a nepeňažných prostriedkov fyzickým a 
právnickým osobám;  

 b) Organizácia kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových 
akcií;  

 c) Vydávanie a podpora vydávania odborných publikácií;  

 d) Spolupráca s domácimi aj zahraničnými odborníkmi a spolupracovníkmi;  

 e) Technická a finančná pomoc osobám s podobným zameraním doma aj v 
zahraničí.  

 

Aktivity Nadácie Allianz v roku 2008 

    

V roku 2008 podporila Nadácia Allianz Detský domov v Ilave Klobušiciach sumou 
300 000,- Sk. Finančné prostriedky venované Nadáciou Allianz boli použité na 
rekonštrukciu chodníkov v okolí detského domova, cyklistických trás a opravu 
príjazdovej cesty. Finančné prostriedky boli poukázané bankovým prevodom na účet 
príjemcu.  

Nadáca Allianz poskytla finančné prostriedky obci Hronská Dúbrava v celkovej výške 
20 000,- Sk na vybudovanie dopravného značenia v katastri obce. Finančné 
prostriedky boli poukázané bankovým prevodom na účet príjemcu. 

 

 

 

 



Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2008 

 
Predmet nadačného imania: peňažné prostriedky 
Hodnota základného imania:     200 000,- Sk 
Stav a pohyb na bežnom účte: 
 
Stav na začiatku účtovného obdobia:    0 
Prírastky: 
- vklad zakladateľa       200 000,00 Sk 
- dar Allianz – SP      1 753 443,00 Sk 
- úroky       376,06 Sk 
 
Úbytky: 
- bankové poplatky      816,00 Sk 
- daň z úrokov      69,00 Sk 
- príspevok Hronská Dúbrava    20 000,00 Sk 
- príspevok Detský domov Ilava – Klobušice  300 000,00 Sk 
 
Zostatok k 31. 12. 2008:     1 632 934,06 Sk 
 
Členstvo v orgánoch nadácie je dobrovoľné, neplatené, a preto nebola členom, ani 
správcovi nadácie poskytnutá žiadna finančná odmena za výkon ich funkcie. 
 
Správna rada Nadácie Allianz schválila na svojom riadnom zasadnutí 8. 12. 2008 
rozpočet nadácie na rok 2008. Členovia správnej rady hlasovaním všetkých 
prítomných členov správnej rady (3 hlasy za, proti nikto, zdržal sa nikto) schválili 
uznesenie č. 1/3, ktorým v súlade s § 28 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách určili 
výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie na rok 2008 vo výške 10 000,- Sk.   
 
 
 

 

  

  

 

   

  


