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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  

I�O nadácie:      42134064 

Zakladate�:  Allianz – Slovenská pois�ov�a, a. s., 
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, 
I�O: 00151700. Majetkový vklad 
zakladate�a Allianz – Slovenská pois�ov�a, 
a. s., ktorý zakladate� vložil do nada�ného 
imania pri založení nadácie je 6638,78 
EUR (slovom šes� tisíc šes�stotridsa�osem 
eur a sedemdesiatosem centov), 
tvorených pe�ažnými prostriedkami 
vytvárajúcimi nada�né imanie nadácie. 

Vznik nadácie:  Zápisom nadácie do registra nadácií 
vedeného Ministerstvom vnútra SR d�a 
17. 06. 2008 pod �. 203/Na-2002/900 
vznikla pod názvom Nadácia Allianz 

 

Orgány nadácie  
 

Správna rada  

Ing. Viktor Cingel  
Ing. Miroslav Pacher 
Mgr. Miroslav Ko�an 

 

Správca nadácie  

Lucia Muthová, PhD. 

Revízor 

Ing. Miroslava Koišová 

 

Koordinátor �innosti nadácie 

Barbora Schneiderová

 

 

Verejnoprospešný ú�el nadácie  
Verejnoprospešným ú�elom Nadácie Allianz je podpora bezpe�nosti cestnej premávky, 
preventívne pôsobenie k znižovaniu nehodovosti, k predchádzaniu vzniku škôd na 
zdraví a majetku prostredníctvom dopravnej výchovy, osvety a prevencie. Nadácia 
Allianz �alej podporuje aktivity zamerané na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych 
hodnôt, realizáciu a ochranu �udských práv alebo iných humanitných cie�ov, 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 ur�enej humanitnej pomoci pre jednotlivca 
alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc 
pri postihnutí živelnou pohromou.   
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Preh�ad �inností nadácie v roku 2010 
 

Nadácia Allianz vznikla v roku 2008 a od svojho vzniku vykonáva �innosti na podporu 
jednotlivých projektov v súlade so svojím zameraním a verejnoprospešným ú�elom, 
ktorý podporuje. V roku 2010 sa zamerala najmä na projekty v oblasti zvyšovania 
bezpe�nosti na cestách, a to na celom území Slovenska. 

Na projekty venujúce sa dopravnej výchovy detí v materských a základných školách 
a získavanie praktických skúseností v tejto oblasti sa rozhodla pre podporu výstavby 4 
detských dopravných ihrísk (Kálnica pri Novom Meste nad Váhom, Rimavská Sobota, 
Hontianska Vrbica a Palárikovo) a podporu vzdelávania a dopravnej výchovy v troch 
materských školách (Rimavská Sobota, �astkov, Modra). 

V oblasti vzdelávania podporila projekt zvyšovania telesnej zdatnosti detí v základných 
školách zakúpením športových potrieb a nákupom didaktických pomôcok pomohla 
rozvíja� vzdelávanie v oblasti dopravnej výchovy �u�om s mentálnym postihnutím. 

Podporou sú�aže Modrá hviezda pomohla propagova� náro�nú prácu záchranárov 
a záchranárskych tímov prednemocni�nej starostlivosti. 

Na frekventovaných cestách v dvoch slovenských obciach v�aka podpore Nadácie 
Allianz osadili mera�e rýchlosti, ktoré vodi�om upozor�ujú na dodržiavanie rýchlosti pre 
prejazde obcou (Kras�any a Terchová) a pomohla tiež pri rekonštrukcii miestnej 
komunikácie, ktorú poškodili povodne (Lieskovec). 

Sociálnu pomoc poskytla de�om v detskom domove (Ilava – Klobušice) nákupom 
prikrývok a spotrebi�ov. 
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Ro�ná ú�tovná závierka a výrok audítora 
 

Ro�ná ú�tovná závierka nadácie spolu s výrokom audítora k ro�nej ú�tovnej závierke 
tvorí prílohu tejto výro�nej správy. 

 

ÚDAJE ZO SÚVAHY (v EUR) 
 

Strana Aktív 

A. Neobežný majetok spolu:      0 

B. Obežný majetok spolu:       696 191 

 1. Zásoby:        0 
 2. Dlhodobé poh�adávky:      0 
 3. Krátkodobé poh�adávky:      0 
 4. Finan�né ú�ty:       696 191 
 5. Prechodné ú�ty aktív:      0 

Aktíva celkom:        696 191 

 

Strana Pasív 

A. Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív spolu:  4 059 
1. Imanie a pe�ažné fondy:      6 639 
2. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov:  - 1 826 
3. Výsledok hospodárenia za ú�tovné obdobie:   - 753 

B. Cudzie zdroje spolu:       576 

C. �asové rozlíšenie na strane pasív (spolu):    691 555 

Pasíva celkom:        696 191 

 

 

ÚDAJE Z VÝKAZU ZISKOV A STRÁT (v EUR) 

 

Náklady 

1. Spotreba materiálu       252 
2. Ostatné služby:       580 
3. Dary:        886 
4. Iné ostatné náklady:      30 
5. Poskytnuté príspevky iným ú�tovným jednotkám:   32 556 

Náklady spolu:        34 305 

 

Výnosy 

1. Úroky:        135 
2. Prijaté príspevky od fyzických osôb:    50 
3. Príspevky z podielu zaplatenej dane:    33 392 
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Výnosy spolu:        33 578 

Výsledok hospodárenia pred zdanením:     - 727 

Výsledok hospodárenia po zdanení:     - 753 

 

 

ÚDAJE Z POZNÁMOK K Ú�TOVNEJ ZÁVIERKE 

 

Informácie, ktoré dop��ajú a vysvet�ujú údaje vo výkaze ziskov a strát 

Významné položky výnosov: 

- dar FO        50 
- príspevky z podielu zaplatenej dane 2 % za rok 2010  717 544,90 
- použitie daru od zakladate�a nadácie    7 402,92 
- prevod na �as. rozlíšenie z prijatej dane do nasl. období   - 691 555,34 
- úroky         135,36 

 

Významné položky nákladov: 

- spotreba materiálu       252,43 
- ostatné služby       580,05 
- dary iným organizáciám      886,48 
- bankové poplatky        30 
- poskytnuté príspevky na schválené projekty   32 556 
- da� z pripísaných úrokov      25,94 

 

 

VÝROK AUDÍTORA K RO�NEJ Ú�TOVNEJ ZÁVIERKE 

 

Zodpovedný audítor k riadnej ro�nej ú�tovnej závierke zostavenej ku d�u 31. 12. 2010  
vo svojej správe vyniesol 21. apríla 2011 nasledovný výrok: „Pod�a nášho stanoviska 
zostavená ú�tovná závierka nadácie Nadácia Allianz vyjadruje verne vo všetkých 
svojich významných súvislostiach majetkovú a finan�nú situáciu k 31. decembru 2010 
a výsledky jej hospodárenia za uvedený rok. Taktiež spôsob použitia podielu prijatej 
dane bol v súlade s predmetom �innosti tejto nadácie a bol vynaložený na ú�ely 
zabezpe�enia bezpe�nosti cestnej premávky, preventívneho znižovania nehodovosti 
prostredníctvom dopravnej výchovy, osvety a prevencie.“ 

 

 

Preh�ad príjmov pod�a zdrojov a ich pôvodu 
 

V roku 2010 mala nadácia nasledovné príjmy: 

� dar od FO      50 eur 
� príspevky z podielu zaplatenej dane (2 %) 717 544,90 eur 
� prevod na �as. rozlíšenie z prijatej dane  

do nasl. období      - 691 555,34 eur 
� úroky z prostriedkov na bankovom ú�te  135,36 eur 
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Preh�ad o darcoch 
 

V roku 2010 nebol nadácii poskytnutý dar, ktorého výška by presahovala 331 eur.  

Nadácia obdržala 717 544,90 eur ako podiel zaplatenej dane od právnických 
a fyzických osôb.  

 

 

Preh�ad o osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky 
 

V roku 2010 Nadácia Allianz poskytla prostriedky nasledovným osobám: 

1. Základnej škole s materskou školou, Kálnica 385, 916 37  Kálnica pri Novom 
Meste nad Váhom, I�O 42025737 bola poskytnutá suma 2756 eur na 
vytvorenie dopravného ihriska, ktoré podporí vzdelávanie v oblasti dopravnej 
výchovy a pomôže chráni� zdravia a životy detí ako ú�astníkov cestnej 
premávky. Finan�né prostriedky boli poukázané na ú�et príjemcu bankovým 
prevodom. 

2. Spolo�nosti FLOK, s. r. o., Svätoplukova 35, 949 01 Nitra, I�O 36557234 bola 
poskytnutá suma 4000 eur na propagáciu záchranárov a záchranárskych tímov 
prednemocni�nej starostlivosti – na prevenciu v oblasti zdravotníctva. Finan�né 
prostriedky boli poukázané na ú�et príjemcu bankovým prevodom. 

3. Združeniu na pomoc �u�om s mentálnym postihnutím, Dostojevského 10, 940 
63  Nové Zámky, I�O 31827039 bola poskytnutá suma 600 eur na nákup 
didaktických pomôcok na podporu vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy. 
Finan�né prostriedky boli poukázané na ú�et príjemcu bankovým prevodom. 

4. Obci Kras�any, I�O 00321401 bola poskytnutá suma 2900 eur na nákup 
a inštaláciu dvoch mera�ov rýchlosti pri vjazdoch do obce, ktorá zvýši ochranu 
zdravia chodcov a vodi�ov motorových vozidiel. Finan�né prostriedky boli 
poukázané na ú�et príjemcu bankovým prevodom. 

5. Materskej škole v Rimavskej Sobote, Rož�avská 29/854, 979 01 Rimavská 
Sobota, I�O 37957996 bola poskytnutá suma 2000 eur na vybudovanie 
detského dopravného ihriska na pozemku v areáli MŠ, ktoré podporí 
vzdelávanie v oblasti dopravnej výchovy a pomôže chráni� zdravie a životy detí 
ako ú�astníkov cestnej premávky. Finan�né prostriedky boli poukázané na ú�et 
príjemcu bankovým prevodom. 

6. Materskej škole v Rimavskej Sobote, I. Hatvaniho 321, I�O 45025266 bola 
poskytnutá suma 1000 eur na zakúpenie pomôcok pre dopravnú výchovu detí 
v MŠ a podporí tak vzdelávanie detí v oblasti dopravnej výchovy. Finan�né 
prostriedky boli poukázané na ú�et príjemcu bankovým prevodom. 

7. Obci Terchová, Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06  Terchová, I�O 00321699 bola 
poskytnutá suma 6000 eur na nákup a inštaláciu dvoch kusov mera�ov rýchlosti 
v obci, ktoré zvýšia ochranu zdravia chodcov a vodi�ov motorových vozidiel 
prechádzajúcich obcou. Finan�né prostriedky boli poukázané na ú�et príjemcu 
bankovým prevodom. 

8. Obci Hontianska Vrbica, �. 267, I�O 00306975 bola poskytnutá suma 2000 eur 
na vybudovanie detského dopravného ihriska v obci, ktoré podporí vzdelávanie 
v oblasti dopravnej výchovy a pomôže chráni� zdravie a životy detí ako 
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ú�astníkov cestnej premávky. Finan�né prostriedky boli poukázané na ú�et 
príjemcu bankovým prevodom. 

9. Obci Lieskovec, Na Barinách 2699/2, I�O 00647861 bola poskytnutá suma 
3000 eur na rekonštrukciu miestnej komunikácie v ulici Hájik zni�enej 
povod�ami, ktorá tak chráni zdravie obyvate�ov obce a motoristov 
prechádzajúcich týmto úsekom. Finan�né prostriedky boli poukázané na ú�et 
príjemcu bankovým prevodom. 

10. Obci Palárikovo, Hlavná 82, 941 11 Palárikovo, I�O 00309176 bola poskytnutá 
suma 2000 eur na vybudovanie detského dopravného ihriska pre MŠ a ZŠ 
Karola Strme�a, ktoré podporí vzdelávanie v oblasti dopravnej výchovy a  
pomôže chráni� zdravie a životy detí ako ú�astníkov cestnej premávky. 
Finan�né prostriedky boli poukázané na ú�et príjemcu bankovým prevodom. 

11. Slovenskému tenisovému zväzu, Príkopova 6, 831 01 Bratislava, I�O 
30811384 bola poskytnutá suma 5000 eur na realizáciu Projektu Tenis do škôl, 
ktorý podporí rozvoj telesnej kultúry detí a skvalitní výchovno-vzdelávací proces 
žiakov 1. až 4. ro�níka. Finan�né prostriedky boli poukázané na ú�et príjemcu 
bankovým prevodom. 

12. Materskej škole v �astkove, �astkov 96, I�O 00309494 bola poskytnutá suma 
1000 eur na nákup trojkoliek, kolobežiek a prenosného dopravného zna�enia, 
ktoré podporí vzdelávanie v oblasti dopravnej výchovy. Finan�né prostriedky 
boli poukázané na ú�et príjemcu bankovým prevodom. 

13. Materskej škole v Modre, SNP 1545/14, 900 01  Modra, I�O 30864411 bola 
poskytnutá suma 300 eur na podporu vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy 
detí v materskej škole. Finan�né prostriedky boli poukázané na ú�et príjemcu 
bankovým prevodom. 

14. Detskému domovu v Ilave – Klobušiciach, M. Nešpora 104/16, 019 01 Ilava – 
Klobušice, I�O 31116001 poskytla sociálnu pomoc nákupom prikrývok, 
elektrospotrebi�ov a výbavy pre mladých dospelých – formou vecného daru vo 
výške 886,48 eur. 

 

 

Celkové výdavky (náklady) nadácie 
 

Štruktúra výdavkov nadácie v roku 2010 (v eur): 

1. Výdavky na podporu verejnoprospešného ú�elu:    32 556  

2. Dar detskému domovu:       886,48  

3. Výdavky na správu nadácie:   

a. Bankové poplatky za vedenie bankového ú�tu v Tatra banke, a. s.: 30 

b. Služby – ú�tovná závierka, audit, poplatok Obch. vestníku:  580,05 

c. Spotreba materiálu:       252,43 

d. Da� z pripísaných úrokov:      25,94 

 
Správna rada Nadácie Allianz v súlade s § 35 ods. 2 písm. f) a § 28 ods. 1 a 2 zákona 
�. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Ob�ianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov prijala 17. 12. 2009 rozhodnutie, ktorým ur�ila výšku výdavkov (nákladov) na 
správu nadácie na rok 2010 vo výške 2500 eur. V súlade s § 28 ods. 2 zákona �. 
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34/2002 Z. z. o nadáciách v znení neskorších predpisov správna rada ur�ila zo sumy 
nákladov na rok 2010 na: 
 
ochranu a zhodnotenie majetku nadácie......................................... 0 eur 
propagáciu verejnoprospešného ú�elu nadácie......................... 300 eur 
prevádzku nadácie..................................................................... 2000 eur   
odmenu za výkon funkcie správcu ............................................ 0 eur 
náhrady výdavkov pod�a zákona o cestovných náhradách........ 0 eur 
mzdové náklady.......................................................................... 0 eur 
na prevádzku charitatívnej lotérie ...............................................      0 eur 
iné náklady na ostatné �innosti spojené s prevádzkou nadácie.. 200 eur 
 
 

Zmeny v nada�nej listine a v zložení orgánov nadácie 
V roku 2010 nebola v nada�nej listine a v zložení orgánov nadácie vykonaná žiadna 
zmena.  

 

Odmena za výkon funkcie správcu alebo iného orgánu 
V roku 2010 nebola správcovi nadácie ani revízorovi nadácie poskytnutá žiadna 
finan�ná odmena za výkon ich funkcie. Iný orgán nadácie (s výnimkou správnej rady, 
�lenstvo v ktorej je neplatenou funkciou) nebol nada�nou listinou zriadený.   

 

Nada�né fondy 
V roku 2010 nadácia nevytvorila žiadny nada�ný fond. 

 

�alšie údaje 
Správna rada neur�ila žiadne �alšie údaje, ktoré by mali by� sú�as�ou výro�nej správy. 

  

Prílohy 
1. Ú�tovná závierka zostavená k 31. 12. 2010 (súvaha Ú� NUJ 1 – 01, výsledovka 

Ú� NUJ 2 – 01, poznámky k ú�tovnej závierke) 

2. Audítorská správa z 21. 04. 2011 

 

 

 

____________________________ 

        Lucia Muthová, PhD. 
                  správca nadácie 


