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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 6638,78 EUR
(slovom šesť tisíc šesťstotridsaťosem
eur
a sedemdesiatosem
centov),
tvorených peňažnými prostriedkami
vytvárajúcimi nadačné imanie nadácie.

Vznik nadácie:

Zápisom nadácie do registra nadácií
vedeného Ministerstvom vnútra SR dňa
17.6.2008 pod č. 203/Na-2002/900

Orgány nadácie
Správna rada

Dozorná rada (do 10.6. 2014)

Ing. Viktor Cingel
Ing. Miroslav Pacher
Ing. Jana Lesíková

Ing. Marta Lačná
Ing. Vladimír Baksa
Mgr. Katarína Schneiderová

Správca nadácie
Mgr. Lucia Muthová, PhD.

Dozorná rada (od 11.6. 2014)
Mgr. Katarína Schneiderová
Ing. Danka Klačanská
Ing. Henrich Zubčák

Koordinátor činnosti nadácie (do 31.10. 2014)
Barbora Schneiderová, DiS.
Koordinátor činnosti nadácie (od 1.11. 2014)
Mgr. Lucia Muthová, PhD.
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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.

Prehľad činností nadácie v roku 2014
Nadácia vznikla v roku 2008 a od svojho vzniku vykonáva činnosti na podporu
projektov v súlade so zameraním a verejnoprospešným účelom, ktorý podporuje.
V roku 2014 podporila Nadácia Allianz desiatky zaujímavých projektov. Svoje
zameranie na oblasti zvyšovania bezpečnosti na cestách, ochranu zdravia a prevenciu
rozšírila aj do ďalších verejnoprospešných oblastí, a to na celom území Slovenska.
Nadácia Allianz v roku 2014 podporila 25 obcí a miest, ktoré z poskytnutých
finančných prostriedkov zakúpili a osadili merače rýchlosti. Merače rýchlosti pomáhajú
znižovať nehodovosť a napomáhajú chrániť zdravie, život a majetok účastníkov
cestnej premávky. Merače rýchlosti boli osadené v obciach Konská, Trenčianska
Teplá, Párnica, Hruštín, Nitrianske Pravno, Lokca, Trávnice, Komárno- Nová Stráž,
Zlatno, Blatné, Jelšovce, Lovce, Novoť, Staškov, Lesenice, Kľačno, Kamenný Most,
Turček, Borský svätý Jur, Liptovská Osada, Kružlová a Hranovnica a v mestách
Stupava, Štúrovo, Nitra.
Finančná podpora smerovala aj na vzdelávanie a dopravnú výchovu v materských
a základných školách. Nové dopravné ihriská alebo pomôcky na výučbu dopravnej
výchovy pribudli v obciach Kláštor pod Znievom, Príbovce, Janík, Košeca, v Spišskej
Novej Vsi, či Zvolene.
Z prostriedkov Nadácie Allianz bolo ďalej podporených 8 organizácií poskytujúcich
sociálnu pomoc, medzi podporenými organizáciami boli Slovenská agentúra na
podporu zdravotne postihnutých občanov, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,
Občianske združenie Centrum Slniečko, Nezábudka- združenie na pomoc rodinám
s postihnutými deťmi a mladistvými, Dom sociálnych služieb Most, Občianske
združenie Len Tak Tak, Úsmev ako dar a Detský domov Klobušice.
6 ďalších projektov bolo zameraných na podporu zdravotníctva. Na oddelení detskej
kardiochirurgie
Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave bola
realizovaná rekonštrukcia vnútorných priestorov. Finančné prostriedky napomohli aj pri
celkovej rekonštrukcii priestorov Detskej kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny.
Detské kardiocentrum mohlo vďaka grantu zakúpiť prístroj, ktorý prispieva
k flexibilnému diagnostikovaniu srdcových ochorení u detských pacientov.
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Jednotlivcom a rodinám v náročnej sociálnej situácii bola poskytnutá finančná pomoc
na úhradu nákladov spojených s liečbou, vzdelávaním detí, či vecí bežnej spotreby.
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Ročná účtovná závierka a výrok audítora
Ročná účtovná závierka nadácie spolu s výrokom audítora k ročnej účtovnej závierke
tvorí prílohu tejto výročnej správy.

Údaje zo súvahy
Strana Aktív
A. Neobežný majetok spolu:
B. Obežný majetok spolu:
1. Zásoby:
2. Dlhodobé pohľadávky:
3. Krátkodobé pohľadávky:
4. Finančné účty:
C. Časové rozlíšenie na strane aktív (spolu):
Majetok spolu:

0,00 €
160 666,76 €
0,00 €
0,00 €
300,00 €
160 366,76 €
0,00 €
160 666,76 €

Strana Pasív
A. Vlastné zdroje krytia majetku spolu:
1. Imanie a peňažné fondy:
2. Nevysporiadaný výsledok hospod. min. rokov:
3. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie:
B. Cudzie zdroje spolu:
C. Časové rozlíšenie na strane pasív (spolu):
Pasíva celkom:

1 271,79 €
6 638,78 €
- 5 379,12 €
12,13 €
3 900,00 €
155 494,97 €
160 666,76 €

Údaje z výkazu ziskov a strát
Náklady nadácie v roku 2014
1. Náklady na podporu verejnoprospešného účelu:

82 249,00 €

2. Náklady na správu nadácie:
a. Bankové poplatky za vedenie bankového účtu:
b. Služby – účtovná závierka, audit:
c. Spotreba materiálu:
d. Daň z pripísaných úrokov:
e. Poplatok za zverejnenie v Obch. vestníku:
f. Služby – notár:
g. Služby – web:
Náklady spolu:

25,00 €
3 950,00 €
3 801,60 €
2,70 €
7,00 €
69,72 €
47,43 €
90 152,45 €

Výnosy nadácie v roku 2014
1. úroky z prostriedkov na bankovom účte:
2. použitie príspevku od iných organizácií:
 na čas. rozlíšení výnosov zostalo prevedené:
3. použitie príspevku z podielu zaplatenej dane:
 na čas. rozlíšení výnosov zostalo prevedené:
Výnosy spolu:

14,83 €
0,00 €
9 645,51 €
90 149,75 €
145 849,50 €
90 164,58 €
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Výsledok hospodárenia po zdanení

12,13 €

Údaje z poznámok k účtovnej závierke
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
Významné položky výnosov:
a) príspevok z podielu zaplatenej dane
b) príspevky od iných subjektov
c) úroky

90 149,75 €
0,00 €
14,83 €

Významné položky nákladov:
a)
b)
c)
d)
e)

náklady na správu nadácie
poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
poskytnuté príspevky z darov od iných subjektov
daň z pripísaných úrokov (náklady na správu)
ostatné dane a poplatky (náklady na správu)

7 893,75 €
82 249,00 €
0,00 €
2,70 €
7,00 €

Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
Zodpovedný audítor k riadnej ročnej účtovnej závierke zostavenej ku dňu 31. 12. 2014
vo svojej správe vyniesol 15. apríla 2015 nasledovný výrok: „Podľa môjho stanoviska,
účtovná závierka za rok 2014 poskytuje vo všetkých významných súvislostiach
pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej jednotky Nadácie Allianz k
31.decembru 2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k danému dátumu v
súlade so zákonom o účtovníctve.“

Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu
Výnosy nadácie v roku 2014
4. úroky z prostriedkov na bankovom účte
5. použitie príspevku od iných organizácií
 na čas. rozlíšení výnosov zostalo prevedené
6. použitie príspevku z podielu zaplatenej dane
 na čas. rozlíšení výnosov zostalo prevedené
Výnosy spolu

14,83 €
0,00 €
9 645,51 €
90 149,75 €
145 849,50 €
90 164,58 €

Prehľad o darcoch
V roku 2014 nebol nadácii poskytnutý dar, ktorého výška presahovala 331 €.
Nadácia Allianz obdržala v roku 2014 podiel zaplatenej dane od právnických
a fyzických osôb vo výške 169 002,78 €.
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Prehľad o osobách
finančné prostriedky

a organizáciách,

ktorým

nadácia

poskytla

Z príspevkov od iných organizácií
Nadácia Allianz v roku 20414 neposkytla finančné prostriedky z príspevkov od iných
organizácií.
Z prijatej podielovej dane z príjmov
Názov
organizácie/
žiadateľa

HOMOLA Sport,
s.r.o.
Slovenská
agentúra na
podporu
zdravotne
postihnutých
občanov

TenSta, o.z.

Názov
projektu/forma
podpory

Maťo Homola Tour
2014

Technické
zabezpečenie
národnej
prezentácie

Tenisové dni
v Košiciach

Obec Kláštor pod Znievsky
Znievom
dopraváčik

Obec Konská

Bezpečne na
cestách- merač
rýchlosti

Mesto Stupava

Bezpečne na
cestách- merač
rýchlosti

Shválená suma Stručné zhrnutie projektu

1 500,00 €

Cieľom
projektu
bolo
návštevníkom
súťažnou
formou
sprostredkovať zážitok reálneho automobilového pretekára počas
preteku. Návštevníci boli vyzývaní k používaniu bezpečnostných
prvkov a dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky. Pre najmladšiu
vekovú kategóriu bola pripravená škola bezpečnej jazdy na
kolobežkách a bicykloch. Akcie sa zúčastnilo 85 súťažiacich
účastníkov a 35 detí sa zapojilo do programu pre najmenších.

1 000,00 €

Hlavným zámerom projektu bolo priblížiť širokej verejnosti
v regiónoch Slovenska umenie zdravotne postihnutých občanov
prostredníctvom výstavy ich umeleckých diel. Prezentovaná bola
tvorba mentálne postihnutých mladých umelcov z občianskeho
združenia Domovina a slabozrakých talentov z Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska.

2 000,00 €

Cieľom tenisových dní mládeže bolo prilákať deti na športoviská
a motivovať ich k športovej aktivite. Za účasti profesionálnych
trénerov deti hrali tenis a učili sa správnej technike. Počas
siedmych dní si tenis pod vedením piatich trénerov vyskúšali stovky
detí. Do aktivít sa zapojili aj deti z detských domovov.

670,00 €

Deti
získali
informačné
kompetencie
i nové
poznatky
prostredníctvom riešenia dopravných úloh z edukačného softvéru.
Získané teoretické poznatky si overili počas spoločného
cyklistického výletu, súčasťou ktorého boli rôzne súťaže
a vedomostné hry. Z grantu bol zakúpený edukačný softvér
a pomôcky na dopravnú výchovu.

1 000,00 €

Zámerom projektu bolo zníženie nehodovosti v obci zakúpením
meračov rýchlosti pri vstupe do obce. Inštaláciou meračov rýchlosti
obec prispeje k ochrane zdravia, života a majetku obyvateľov
a návštevníkov obce.

1 000,00 €

Zámerom projektu bolo zníženie nehodovosti v meste zakúpením
meračov rýchlosti pri vstupe do mesta. Inštaláciou meračov
rýchlosti mesto prispeje k ochrane zdravia, života a majetku
obyvateľov a návštevníkov mesta.
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Obec
Trenčianska
Teplá

Bezpečne na
cestách- merač
rýchlosti

Obec Párnica

Bezpečne na
cestách- merač
rýchlosti

Obec Hruštín

Bezpečne na
cestách

Obec Nitrianske
Pravno

Obec Príbovce

Mesto Piešťany

Rodičovské
združenie pri
materskej škole
Jilemnického,
Spišská Nová
Ves

Bezpečne na
cestách- merač
rýchlosti

Bezpečne na
cestách- Dopravné
ihrisko

Aby boli deti
v bezpečí aj na
cestách

Bezpečne na
cestách

Obec Lokca

Bezpečne na
cestách- merač
rýchlosti

Obec Veľký Biel

Bezpečne na
cestáchrekonštrukcia
chodníka

Mesto Štúrovo

Bezpečne na
cestách- merač
rýchlosti

1 000,00 €

Výsledkom projektu je zvýšenie bezpečnosti na ceste I/61
v intraviláne obce Trenčianska Teplá, v smere Trenčín- Žilina.
Merač rýchlosti kontrolou rýchlosti motorových vozidiel prispeje
k zvýšeniu bezpečnosti pred príjazdom k priechodu pre chodcov
v centre obce Trenčianska Teplá.

1 000,00 €

Náplňou projektu bola inštalácia merača rýchlosti, ktorý prispel
k výraznému zníženiu rýchlosti motorových vozidiel a tým
k zvýšeniu bezpečnosti na ceste I/70 prechádzajúcej obcou
Párnica. Zníženie rýchlosti prechádzajúcich vozidiel potvrdzujú aj
pozitívne ohlasy obyvateľov obce.

1 000,00 €

V rámci projektu bol pri vstupe do obce Hruštín inštalovaný merač
rýchlosti. Výsledkom je spomalenie vodičov motorových vozidiel, čo
zvýšilo bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.

1 000,00 €

V rámci projektu bol nainštalovaný merač rýchlosti na ceste I/50 pri
vjazde do obce Nitrianske Pravno, nakoľko vjazd do obce dlhodobo
nespĺňal základné bezpečnostné kritériá. Inštaláciou merača
rýchlosti obec prispeje k ochrane zdravia, života a majetku
obyvateľov a návštevníkov obce.

1 000,00 €

Výsledkom projektu je vybudovanie detského dopravného ihriska,
ktoré je voľne prístupné verejnosti. Väčšina prác bola vykonávaná
dobrovoľníkmi. Deti sa vďaka novému dopravnému ihrisku učia
pravidlám cestnej premávky, či už v rámci vyučovania alebo vo
voľnom čase v sprievode rodičov.

1 000,00 €

Cieľom projektu bolo zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na
priechode pre chodcov v blízkosti škôl a nákupných centier na
vysoko frekventovanej ceste I. triedy osadením dvoch
osvetľovacích stožiarov. Prednosťou zvolených osvetlení je aj
úspora elektrickej energie a dlhá životnosť.

1 000,00 €

Výsledkom projektu je vybudovanie dopravného ihriska v areáli
Materskej školy. Deti majú priamo na školskom dvore upravené
miniihrisko s asfaltovou plochou, zvislým i vodorovným dopravným
značením, cestou pre šľapacie autá, cyklistické chodníky
a priechod pre chodcov. Pravidelne vďaka novému ihrisku deti vo
veku od 4 do 6 rokov absolvujú nácvik rôznych dopravných situácií.

1 000,00 €

Zámerom projektu bola inštalácia merača rýchlosti na ceste I/78
v obci Lokca, ktorý preventívne a výchovne pôsobí na účastníkov
cestnej premávky. Merač prispieva k zníženiu nehodovosti
v dôsledku
prekročenia
najvyššej
povolenej
rýchlosti
a neprispôsobenia rýchlosti okolitým podmienkam.

1 000,00 €

Projekt prispel k zvýšeniu bezpečnosti účastníkov cestnej
premávky na frekventovanej ceste. Bol zrekonštruovaný chodník,
ktorého zlý stav ohrozoval najmä chodcov s detskými kočíkmi
prechádzajúcich cez cestu.

1 000,00 €

Výsledkom projektu je umiestnenie merača rýchlosti motorových
vozidiel , čo zvyšuje bezpečnosť chodcov, cyklistov, motoristov
a iných účastníkov cestnej premávky v meste Štúrovo. Merač
rýchlosti pôsobí ako silný psychologický efekt na vodičov pomocou
zobrazenia prekročenej povolenej rýchlosti a blikaním nápisu
„Spomaľ“.
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Mesto Prievidza

Zjednosmernenie
Ulice P. Benického
a Ulice Gavloviča
na sídlisku Píly v
Prievidzi

Únia nevidiacich
a slabozrakých
Slovenska

Deň bielej palice

Obec Brestovec

Zvýšenie
bezpečnosti
chodcov
a bezpečnosti
premávky v obci
Brestovec

Obec Trávnica

Bezpečne na
cestách- merač
rýchlosti

Obec KomárnoNová Stráž

Zvýšenie
bezpečnosti
cestnej premávky v
obci KomárnoNová Stráž

Obec Zlatno

Bezpečne na
cestách- merač
rýchlosti

Obec Blatné

Bezpečne na
cestách- merač
rýchlosti

Obec Jelšovce

Bezpečne na
cestách- merač
rýchlosti

Obec Lovce

Bezpečne na
cestách- merač
rýchlosti

1 000,00 €

Aktivitami projektu bolo osadenie 17 ks trvalého dopravného
značenia, demontáž starého dopravného značenia a nevyhnutné
terénne úpravy. V lokalite sa nachádza materská škola, centrálne
detské ihrisko a asfaltové ihrisko. Zjednosmernením ulíc na
predmetnom sídlisku sa zvýšila bezpečnosť cestnej premávky
a odstránilo sa riziko stretu protiidúcich vozidiel a ich následné
vyhýbanie sa cez zeleň.

1 500,00 €

Zámerom celoštátnej dopravno-osvetovej akcie bolo monitorovanie
správania sa vodičov pri prechádzaní nevidiacich a slabozrakých
cez priechody pre chodcov. Počas dvojhodinového monitoringu sa
vyhodnocovala tolerancia vodičov k chodcom s bielou palicou, ktorí
signalizovali úmysel prejsť priechodom. Do akcie sa zapojilo 49
miest a obcí. Súčasťou projektu bola intenzívna kampaň.

1 000,00 €

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie bezpečnosti cestnej
premávky
v obci
Brestovec.
Na
vybraných
miestnych
komunikáciách boli položené spomaľovacie prahy spolu
s dopravným značením v počte 4 ks. Na daných uliciach sa
nachádzajú detské ihriská a novopostavené rodinné domy, kde žijú
rodiny s deťmi.

1 000,00 €

Výsledkom projektu je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky
a prevencia možných následkov pri nedodržaní rýchlosti
motorových vozidiel osadením merača rýchlosti v obci Trávnica.

1 000,00 €

Zámerom projektu bola inštalácia optickej psychologickej brzdy
pred priechodmi pre chodcov v oboch smeroch, čo bude dlhodobo
prispievať k zníženiu rýchlosti jazdy motorových vozidiel a tým k
zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky.

1 000,00 €

Vďaka projektu bol inštalovaný merač rýchlosti pri vjazde do obce
Poltár. Obec je prevažne osídlená popri v okolí tejto cesty,
v lokalite je častý pohyb najmä detí dochádzajúcich do škôl
v okolitých obciach. Inštaláciou merača rýchlosti a osadením
dopravného značenia „Priechod pre chodcov“ a vyznačením
vodorovného značenia na ceste sa minimalizuje dopravná
nehodovosť.

1 000,00 €

Cieľom projektu bolo podporiť bezpečnosť cestnej premávky pre
všetkých jej účastníkov, najmä však peších chodcov. Radar bol
umiestnený pred priechodom pre chodcov na vstupe do obce
Blatné. Jeho osadenie prinieslo viditeľné zlepšenie správania sa
účastníkov cestnej premávky.

1 000,00 €

Pri vjazde do obce bol namontovaný merač rýchlosti, ktorý
upozorňuje vodičov na prekročenie predpísanej rýchlosti, ale aj
možný pohyb chodcov v danom úseku, nakoľko na jednej strane
vozovky nie je vybudovaný chodník.

1 000,00 €

Výsledkom projektu je osadenie dvoch kusov elektrických meračov
rýchlosti na vstupoch o obce Lovce. Vďaka prideleniu grantu
a realizácii projektu sa evidentne znížila rýchlosť vchádzajúcich
automobilov, čo aktívne napomáha zvyšovaniu bezpečnosti
občanov.
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1 000,00 €

Vďaka projektu bol označený priechod pre chodcov doplnkovým
svetelným zariadením na solárne napájanie. Projekt priniesol
väčšiu bezpečnosť pri prechádzaní cestou priechodom pre
chodcov. Už z niekoľko sto metrov vidieť blikajúce svetlo, čo má
u vodičov vyvolávať „brzdiaci efekt“.

1 000,00 €

Zámerom projektu bolo umiestnenie merača rýchlosti pri Základnej
škole. To zabezpečilo zníženie rýchlosti motorových vozidiel v
časti obce, kde je zvýšený pohyb chodcov najmä v ranných
a popoludňajších hodinách.

Obec Staškov

Bezpečne na
cestách- merač
rýchlosti

1 000,00 €

Merač rýchlosti zakúpený vďaka grantu bol umiestnený v blízkosti
materskej školy s cieľom upozorniť vodičov motorových vozidiel na
potrebu dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti pri prejazde
dedinou v úseku, kde sa často pohybujú deti.

Obec Lesenice

Bezpečne na
cestách- merač
rýchlosti

1 000,00 €

Vďaka grantu bol v obci nainštalovaný merač rýchlosti motorových
vozidiel, čím sa zvýšila bezpečnosť na ceste.

Združenie
mikroregiónu
Údolie smrti

Bezpečne na
cestách- merač
rýchlosti

1 000,00 €

Vďaka grantu bol zakúpený a inštalovaný merač rýchlosti v obci
Kružlová, čo prispelo k bezpečnosti účastníkov cestnej premávky
v obci.

Obec Kľačno

Bezpečne na
cestách- merač
rýchlosti

1 000,00 €

Vďaka projektu bol na štátnej ceste 1/64 namontovaný merač
rýchlosti na nebezpečnom úseku v blízkosti centra obce
a autobusovej zástavky. Na základe pozorovania a spätnej väzby
občanov, motorové vozidlá evidentne znižujú rýchlosť v obci,

Obec Kamenný
Most

Bezpečne na
cestách- merač
rýchlosti

1 000,00 €

Vďaka projektu bol v obci Kamenný Most inštalovaný merač
rýchlosti, ktorý prispeje k väčšej bezpečnosti chodcov a cyklistov.
Vodiči dodržiavajú povolenú rýchlosť.

Obec Turček

Bezpečne na
cestách- merač
rýchlosti

1 000,00 €

Vďaka grantu boli osadené merače rýchlosti v obci Turček, čo
prispelo k bezpečnosti obyvateľov využívajúcich túto štátnu cestu
ako prístup ku svojím domom. Pred osadením meračov bola cestná
doprava na tomto úseku dlhodobo neúnosná.

Obec Dedina
Mládeže

Bezpečne na
cestách- zakúpenie
stožiaru
elektrického
osvetlenia

1 000,00 €

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie bezpečnosti cestnej
premávky v centre obce Dedina Mládeže, zvýšenie viditeľnosti
a zrozumiteľnosti dopravného značenia. Preto boli v centre obce
uložené stĺpy verejného osvetlenia a osvetľovacie telesá v počte 6
ks, ktoré sú moderné, regulovateľné, šetrné k životnému prostrediu.

Obec Borský
Svätý Jur

Bezpečne na
cestách- merač
rýchlosti

1 000,00 €

Zámerom projektu bola inštalácia merača rýchlosti v osade Tomky
v obci Borský Svätý Jur, kde dochádzalo k častým dopravným
nehodám.

Obec Liptovská
Osada

Bezpečne na
cestách- merač
rýchlosti

1 000,00 €

V obci Liptovská Osada bol osadený merač rýchlosti, ktorý meria
aktuálnu rýchlosť vozidiel idúcich po ceste I/59 v intraviláne obce
a zobrazuje ju na displeji. Signalizácia psychologicky pôsobí na
vodičov, ktorí podvedome znížia rýchlosť.

Obec Pinciná

Bezpečne na
cestách- ochranné
prvky

Obec Novoť

Bezpečne na
cestách- merač
rýchlosti
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Obec Trstené pri
Hornáde

Bezpečnosť na
cestách- zakúpenie
dopravných
zrkadiel a
retardérov

1 000,00 €

Projekt prispel k bezpečnosti občanov obce na miestnych
komunikáciách zavedením dopravných zrkadiel na neprehľadných
križovatkách a namontovaním retardérov na úseku širokej miestnej
komunikácie, v ktorej okolí je husté osídlenie najmä mladými
rodinami s malými deťmi.

Zuzana Kapsová

Darovacia zmluva

500,00 €

Grant bol použitý na náklady súvisiace rehabilitačným pobytom
v Dunajskej Lužnej pre maloletého syna žiadateľky trpiaceho
ochorením Hemimegaencefalia.

Gabriela
Kováčová

Darovacia zmluva

500,00 €

Grant využila rodina v ťažkej sociálnej situácii na zakúpenie
počítača za pracovným a vzdelávacím účelom.

500,00 €

Z grantu obdarovaná uhradila náklady spojené s pobytom svojich
dvoch detí v tábore, nakoľko sa rodina nachádza v sociálnej núdzi
a potrebuje finančnú výpomoc.

1 000,00 €

Žiadateľka v nepriaznivej sociálnej situácii použila finančné
prostriedky na veci bežnej spotreby a úhradu nákladov spojených
s liečením svojho syna s detskou mozgovou obrnou.

Alena Muchová

Andrea
Čimborová

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Ružena Olejková

Darovacia zmluva

2 500,00 €

Finančné prostriedky použila žiadateľka starajúca sa o svojho
vnuka po smrti jedného z jeho rodičov na nákup školských potrieb
a vecí bežnej spotreby.

Rastislav Dic

Darovacia zmluva

500,00 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu liečebných nákladov
dcéry žiadateľa, ktorej bolo diagnostikované závažné ochorenie.

Lenka
Holcbarová

Darovacia zmluva

500,00 €

Žiadateľka v ťažkej sociálnej situácii použila finančné prostriedky
na nákup vecí bežnej spotreby.

Soňa Mózsiová

Darovacia zmluva

300,00 €

Finančné prostriedky použila žiadateľka na potreby bežnej spotreby
a náklady súvisiace so vzdelávaním svojho syna Petra Rúžičku.

Roman Baláž

Darovacia zmluva

500,00 €

Finančné prostriedky použil žiadateľ nachádzajúci sa v sociálnej
núdzi na nákup autosedačiek a príspevku na relaxačný pobyt.

Digitálne
technológie
v Materskej škole
Kostolište

380,00 €

Z grantu bola zakúpená hra s robotom Bee-Bot, ktorá stimuluje
logické myslenie, učí princípy programovania, rozvíja jemnú
motoriku a prispieva k rozvoju sociálneho cítenia v kolektíve. Hra
podporuje vzdelávanie v oblasti sociálno-emocionálnej kognitívnej
a perceptuálno-motorickej. Deti si pri hre uvedomujú vlastnú
jedinečnosť, učia sa počítať, komunikovať a používať počítačové
programy a interaktívnu tabuľu.

Dopraváčik

400,00 €

Materská škola použila grant v sume 400 € na nákup pomôcok pri
výučbe a vzdelávaní detí predškolského veku.

1 200,00 €

Grant bol použitý na náklady spojené s organizovaním benefičného
koncertu Bez modrín, ktorý je súčasťou kampane zameranej na
informovanie verejnosti o existencii násilia, o možnostiach jeho
identifikovania a o centrách a organizáciách, na ktoré je možné sa
obrátiť. Na galakoncerte v Divadle Andreja Bagara vystúpili rôzni
umelci, výťažok z koncertu bol použitý na prevenčné programy pre
týrané a zneužívané deti.

Obec Kostolište
Materská škola
E. P.
Voljanského,
Zvolen

Občianske
združenie
Centrum
Slniečko

Centrum SlniečkoBez modrín
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Nezábudkazdruženie na
pomoc rodinám s
postihnutými
deťmi a
mladistvými

Budovanie
podkrovia Dom
Nezábudka

Dom sociálnych
služieb- MOST,
n.o.

Individuálny prístup
k rozvoju klienta

Občianske
združenie LEN
TAK TAK

Projekt podpory
integrovaného
pohybového
divadla
hendikepovaných
umelcov

Občianske
združenie Silnejší Bezpečne na
slabším
športovisku

Dobrovoľnícka
skupina Vŕba

Odložme
osamelosť bokom

Spojme sa pre
pacientov Občianske
združenie

Rekonštrukcia
interných
priestorov
nemocnice DFNsP, Bratislava
na Oddelení
detskej
kardiochirurgie

Občianske
združenie
Cyklokoalícia

Organizovanie
medzinárodnej
cyklokonferencie

Cesta č. I/67
Hranovnica, merač
Obec Hranovnica rýchlosti vozidiel

Obec Janík

Bezpečne na
cestách- dopravné
ihrisko

1 500,00 €

Grant bol použitý na čiastočné financovanie vybudovania
miestnosti na individuálnu arteterapiu, rehabilitáciu a relaxáciu
v podkroví. Taktiež vybudovanie hygienických miestností
v podkroví boli základnou požiadavkou a podmienkou hygienika na
využívanie priestorov. Zároveň sa zvýšil komfort klientov, ktorí
nemusia kvôli hygienickým potrebám schádzať schodmi na
prízemie.

1 000,00 €

Vďaka projektu sa realizovala oveľa intenzívnejšie individuálna
práca s klientmi stredísk DSS- MOST. Najvýraznejšou zmenou je
zamestnanie sa dvoch klientov, nájdenie vhodného osobného
asistenta, nadobudnutie sebavedomia klientov. Všetci klienti
naďalej pracujú na svojom individuálnom rozvoji, zamestnanci
počas práce nadobudli zručnosti pre poskytovanie ešte
kvalitnejších služieb. Grant bol použitý na odmeny pre
zamestnancov a na nákup materiálu na tvorivé dielne.

1 500,00 €

Vďaka grantu sa podarilo zabezpečiť na určitý čas aktivity
nevyhnutné na chod občianskeho združenia a fungovanie
integrovaného pohybového divadla. K takýmto aktivitám patria
pravidelné
tréningy,
terapeutické
stretnutia,
propagácia
a koordinácia projektu a administratívna a hospodárska činnosť
občianskeho združenia a integrovaného divadla.

300,00 €

Grant bol použitý na prípravu a realizáciu tvorivých dielní,
divadelného krúžku a ručných prác, ako aj na nákup potrebného
materiálu.

1 200,00 €

Vďaka grantu sa podarilo uskutočniť školenie nových
dobrovoľníkov a uskutočniť pre tri skupiny 7 dvojhodinových
supervíznych stretnutí. 7 dobrovoľníkov pravidelne rozdávajú kávy,
čaje, časopisy a dobrú atmosféru v Onkologickom ústave v
Stupave a tiež zakúpiť materiál- kávu, čaj, cukor, poháre.

5 000,00 €

Grant bol použitý na rekonštrukciu interných priestorov na Oddelení
detskej kardiochirurgie v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou
v Bratislave.

1 000,00 €

Vďaka grantu bola financovaná časť nákladov spojená s
organizovaním medzinárodnej cyklokonferencie, prvý krát konanej
v Bratislave v Primaciálnom paláci. Projekt priniesol dôležité
informácie, vzdelanie a know-how zo Slovenska i zahraničia.

1 500,00 €

Pri vstupe do obce Hranovnica je v blízkosti hlavnej cesty výstavba
rodinných domov mladých rodín s deťmi. Vzhľadom k
nerešpektovaniu povolenej rýchlosti v obci bol osadený merač
rýchlosti, ktorý prispieva k bezpečnosti účastníkov cestnej
premávky.

1 000,00 €

Vďaka grantu obec vybudovala detské dopravné ihrisko pre deti
materskej a základnej školy v obci Janík. Ihrisko je variabilné a
prenosné, je možné ho využívať v interiéri a exteriéri.
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Obec Prašice

Bezpečne na
cestáchspomaľovače
rýchlosti

1 000,00 €

Grant prispel k zabezpečeniu ochrany a bezpečnosti a cestách pre
občanov obce Janík. Zvýšila a opatrnosť, pozornosť a najmä
bezpečnosť na frekventovanej komunikácii, popri ktorej zatiaľ nie je
vybudovaný chodník.

Mesto Nitra

Bezpečne na
cestách- merač
rýchlosti

1 000,00 €

Vďaka grantu bol osadený merač rýchlosti v meste Nitra v blízkosti
školy a priechodu pre chodcov. Prispelo to k zvýšeniu bezpečnosti
cestnej premávky na ceste I/51.

800,00 €

Vďaka projektu sa podarilo zabezpečiť dostatok učebných
pomôcok na výučbu dopravnej výchovy, dostatok reflexných viest a
prvkov pre deti materskej a základnej školy. Formou praktických
cvičení a súťaží sú deti motivované k bezpečnému pohybu po
chodníkoch.

Nadácia Kvapka
Nádeje

Rekonštrukcia
Detskej kliniky
anesteziológie a
intenzívnej
medicíny DFNsP
Bratislavazariadenie

5 000,00 €

Projekt čiastočne prispel k celkovej rekonštrukcii priestorov Detskej
kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny DFNsP v Bratislave.
Podarilo sa tiež vybudovať dva sterilné boxy s hepafiltráciou pre
potreby detských hematologicko- onkologických pacientov.

Úsmev ako dar

Podpora 32.
ročníka
Vianočného
benefičného
koncertu

1 000,00 €

Vďaka grantu boli financované náklady spojené s organizáciou 32.
ročníka Vianočného benefičného koncertu.

Nadácia
detského
kardiocentra

Podpora
technického a
prístrojového
vybavenia- nákup
EKG prístroja
Mortara Eli 280

4 000,00 €

Finančné prostriedky prispeli k zakúpeniu dôležitého prístroja, ktorý
zabezpečuje
interpretáciu
kľudového
EKG
pomocou
interpretačného algoritmu. Je z neho možné odosielať priamo
výsledky vyšetrenia na konzultácie prostredníctvom internetu.
Prístroj prispieva k
flexibilnému diagnostikovaniu srdcových
ochorení detských pacientov.

Detský domov
Klobušice

Sociálna výpomocnákup športových a
hudobných
pomôcok

5 000,00 €

Z grantu boli zakúpené hudobné nástroje a hudobné pomôcky,
športové a turistické vybavenie do detského domova. Materiál slúži
rozvoju talentu detí a pre umeleckú, športovú a turistickú činnosť.

300,00 €

Posolstvo Vianočného benefičného koncertu je v osvete
problematiky náhradnej starostlivosti, ponúknuť odbornej i laickej
verejnosti možnosti riešenia a konkrétnej pomoci deťom v detských
domovoch, v náhradných rodinách ako i rodinám samotným.
31.ročníka tohto výnimočného podujatia sa zúčastnilo 58 detských
domovov a 11 zariadení náhradnej starostlivosti
1100 detí
z detských domovov a náhradných rodín z celého Slovenska.

300,00 €

Projekt Jumping Joe bol zameraný na pritiahnutie širokej verejnosti
ku korčuľovaniu. Projekt sa realizuje formou kurzov korčuľovania
pre všetky vekové kategórie priebežne počas celej sezóny v roku
na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Vďaka grantu sa pokryli
čiastočne náklady na prenájom ľadovej plochy kurzov.

Základná škola s
materskou školou
Košeca
Bezpečne na ceste

Úsmev ako dar

Vianočný
benefičný koncert
Úsmev ako dar

Podpora kurzov
korčuľovania pre
Jumping Joe, o.z. deti a celé rodiny
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Nadácia
detského
kardiocentra

Občianske
združenie
Svetielko nádeje

Finančná podpora
prenajmu
ubytovania
pacientov
Detskeho
kardiocentra počas
pobytu v Detskom
kardiotábore
v rámci
rekonvalescencie

Vitamíny pre deti,
Podpora zdravia

500,00 €

Grant prispel k organizácii Detského kardiotábora, ktorého sa
zúčastňujú pacienti s kardiologickým ochorením z celého
Slovenska. Tábor je súčasťou liečby, s prvkami rekonvalescencie,
rehabilitácie a socializácie, po náročných zákrokoch, liečbe a
dlhodobom pobyte v nemocnici.

999,00 €

Projekt Vitamíny pre deti sa stal súčasťou každodenného života na
Klinike pediatrickej onkoógie a hematológie. V spolupráci s
dobrovoľníkmi boli pre deti pripravované kvalitné šťavy z čerstvého
ovocia a zeleniny, hry pre deti a zdôrazňovaná dôležitosť
konzumácie čerstvého ovocia.

Detský domov
Klobušice

Lyžiarsky výlet

480,00 €

Vďaka finančnej podpore sa zrealizoval lyžiarsky výlet pre deti z
Detského domova Klobušice - Ilava, z grantu boli hradené náklady
spojené s ubytovaním.

Nadácia Pontis

Naše mesto

420,00 €

Vďaka grantu Nadácia Pontis zorganizovala a sprostredkovala
dobrovoľnícku činnosť zamestnancom Nadácie Allianz.

Celkové náklady nadácie
Náklady nadácie v roku 2014
1. Náklady na podporu verejnoprospešného účelu:

82 249,00 €

2. Náklady na správu nadácie:
a. Bankové poplatky za vedenie bankového účtu:
b. Služby – účtovná závierka, audit:
c. Spotreba materiálu:
d. Daň z pripísaných úrokov:
e. Poplatok za zverejnenie v Obch. vestníku:
f. Služby – notár:
g. Služby – web:
Náklady spolu:

25,00 €
3 950,00 €
3 801,60 €
2,70 €
7,00 €
69,72 €
47,43 €
90 152,45 €

Správna rada Nadácie Allianz v súlade s § 28 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách v znení
neskorších predpisov určila výšku príjmov na sumu 74 703,74 € a výdavkov (nákladov) na
správu nadácie na rok 2014 vo výške 5000,00 €. V súlade s § 28 ods. 2 zákona č. 34/2002 Z.
z. o nadáciách v znení neskorších predpisov správna rada určila zo sumy nákladov na rok
2014 na:
ochranu a zhodnotenie majetku nadácie ........................................ 0 €
propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie............................. 500 €
prevádzku nadácie.......................................................................... 4000 €
odmenu za výkon funkcie správcu .............................................. 0 €
náhrady výdavkov podľa zákona o cestovných náhradách......... 0 €
mzdové náklady........................................................................... 0 €
iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie.. 500 €
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Zmeny v nadačnej listine a v zložení orgánov nadácie
V roku 2014 boli v orgánoch nadácie uskutočnené nasledovné zmeny
Správna rada

Dozorná rada (do 10.6. 2014)

Ing. Viktor Cingel
Ing. Miroslav Pacher
Ing. Jana Lesíková

Ing. Marta Lačná
Ing. Vladimír Baksa
Mgr. Katarína Schneiderová

Správca nadácie
Mgr. Lucia Muthová, PhD.

Dozorná rada (od 11.6. 2014)
Mgr. Katarína Schneiderová
Ing. Danka Klačanská
Ing. Henrich Zubčák

Koordinátor činnosti nadácie (do 31.10. 2014)
Barbora Schneiderová, DiS.
Koordinátor činnosti nadácie (od 1.11. 2014)
Mgr. Lucia Muthová, PhD.

Odmena za výkon funkcie správcu alebo iného orgánu
V roku 2014 nebola správcovi nadácie alebo členovi dozornej rady nadácie poskytnutá
žiadna finančná odmena za výkon ich funkcie. Iný orgán nadácie (s výnimkou správnej
rady, ktorej členstvo je neplatenou funkciou) nebol nadačnou listinou zriadený.

Nadačné fondy
V roku 2014 nadácia nezriadila žiaden nadačný fond.

Ďalšie údaje
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje, ktoré by mali byť súčasťou výročnej
správy.

Prílohy:
1. Účtovná závierka zostavená k 31.12.2014 (Úč NUJ)
2. Audítorská správa z 15. apríla 2015
3. Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle
zákona č. 540/2007 Z. z. § 23 ods. 5

Mgr. Lucia Muthová, PhD.
Správca nadácie

