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Údaje o nadácii
Názov nadácie v slovenskom jazyku:
Názov nadácie v anglickom jazyku:
Sídlo nadácie:
IČO nadácie:
Zakladateľ:

Nadácia Allianz
Allianz Foundation
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
42134064
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 6 638,78 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
MSc. Juraj Dlhopolček
Mgr. Jozef Kruppa (od 31. 7. 2020)
Venelin Angelov Yanakiev (od 31. 8. 2020)

Dozorná rada
Ing. Marek Janíček
Ing. Štefan Zaťko, CSc.
Mgr. Katarína Schneiderová

Správca nadácie
Mgr. Lucia Muthová, PhD.

Koordinátor činnosti nadácie
Ing. Katarína Rontšinská
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Verejnoprospešný účel nadácie
Verejnoprospešným účelom Nadácie Allianz je podpora bezpečnosti cestnej premávky
a pôsobenie na znižovanie nehodovosti a predchádzanie vzniku škôd na zdraví
a majetku prostredníctvom dopravnej výchovy, osvety a prevencie. Okruh oblastí
podpory Nadácie Allianz je široký: veda a výskum, ochrana zdravia, poskytnutie
sociálnej pomoci, zachovanie kultúrnych hodnôt, organizovanie a sprostredkovanie
dobrovoľníckej činnosti, bezpečnosť na cestách a dopravná výchova, vzdelávanie,
šport, ochrana životného prostredia a pod.

Prehľad činností nadácie v roku 2020
Nadácia vznikla v roku 2008 a od svojho vzniku je aktívna v podpore projektov v súlade
so zameraním a verejnoprospešným účelom, ktorý podporuje. Svoje zameranie na
oblasti zvyšovania bezpečnosti na cestách, ochranu zdravia a prevenciu rozšírila aj do
ďalších verejnoprospešných oblastí, najmä oblasti podpory športu, sociálnej pomoci,
podpory kultúrnych hodnôt a vzdelávania, a to na celom území Slovenska.
V roku 2020
projektov.

podporila

Nadácia

Allianz sedemdesiatjeden

verejnoprospešných

Doteraz vďaka podpore z nadácie sa na území Slovenska nachádza vyše 220 meračov
rýchlosti, ktoré pomáhajú znižovať nehodovosť a napomáhajú chrániť zdravie, život
a majetok účastníkov cestnej premávky a obyvateľov či návštevníkov obcí a miest.
Merače rýchlosti v roku 2020 boli osadené v meste Tvrdošín a obciach Horná Lehota,
Necpaly, Rudno, Sľažany, Slovenské Pravno, Spišský Hrhov, Sučany, Trstené pri
Hornáde, Zákamenné, Želovce, Báb, Horné Semerovce, Nitrica, Bartošova Lehôtka,
Čečejovce, Opatovská Nová Ves. V obci Veľká Ida vďaka poskytnutému grantu mohli
osvetliť priechod pre chodcov.
Finančná podpora bola smerovaná aj do vzdelávania a dopravnej výchovy
v materských a základných školách. Nové dopravné ihriská, ale aj pomôcky na výučbu
dopravnej výchovy pribudli vďaka smerovanej podpore do Základnej školy Holubyho
v Piešťanoch, Spojenej školy Matice slovenskej 11 v Prešove, Materskej školy Agátová
637 v Liptovskom Mikuláši, obce Selce, Základnej školy s materskou školou
v Liptovskom Jáne, Materskej školy Pri Šajbách 22A v Bratislave, Základnej školy
a materskej školy v obci Lazy pod Makytou, Materskej školy v obci Závod, Špeciálnej
základnej školy Generála Svobodu v Partizánskom, Základnej školy Moskovská 1
v Michalovciach, Základnej školy s materskou školou v Križovanoch nad Dudváhom,
Základnej školy s materskou školou v Malom Čepčíne, Materskej školy Legerského
v Bratislave, Materskej školy v Bartošovej Lehôtke, Materskej školy v obci Šípkové.
Nadácia Allianz už tradične podporila celoslovenskú osvetovú akciu s názvom Deň
bielej palice, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska už jedenásty
rok. Cieľom akcie je upozorniť vodičov na chodcov s bielou palicou ako zraniteľných
účastníkov cestnej premávky, ukázať im, ako nevidiaci signalizuje svoj úmysel prejsť na
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druhú stranu cesty a ako na to správne reagovať. Tento rok prebehla príprava a promo
edukačné videá so známymi osobnosťami, nakoniec sa akcia kvôli pandemickým
nariadeniam musela presunúť na ďalší rok.
Z prostriedkov Nadácie Allianz bolo ďalej podporených osem organizácií poskytujúcich
sociálnu pomoc: Úsmev ako dar, Centrum pre deti a rodiny Martin, Centrum pre deti
a rodiny Ilava – Klobušice, Domka – Združenie saleziánskej mládeže, Občianske
združenie Milan Štefánik pri ústavoch pre zdravotne a mentálne postihnutých,
Nezisková organizácia Depaul Slovensko, Občianske združenie SLAVKINE, Občianske
združenie Subitis Auxilium a Nadácia Krištáľové krídlo, kde podpora bola spojená aj so
zachovaním kultúrnych hodnôt. Sociálna pomoc bola poskytnutá desiatim jednotlivcom.
Nadácia Allianz podporuje športovcov - paralympionikov už od roku 2017 a v roku 2020
im venovala spolu 161-tisíc eur, aby si mohli zaobstarať špeciálne podporné pomôcky
a športovú výstroj. Nadácia pomohla a podporila aj osoby so zdravotným postihnutím
pri začlenení sa späť do aktívneho života.
Nadácia Allianz podporila každoročný Festival vedy a techniky pre žiakov základných
a stredných škôl s prehliadkou ich vedecko-technických projektov, ktorý organizuje
Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET. Vzdelávanie bolo podporené aj
finančným príspevkom pre Nadáciu Národohospodár na vydanie knižnej publikácie.
Podporou projektu Ela a Všelipko sa najmenšie deti naučia, ako sa správať k prírode
a k životnému prostrediu – tieto témy boli spracované v krátkych animovanodokumentárnych filmoch.
Vďaka podpore z Nadácie Allianz a v spolupráci s Nadáciou Kvapka Nádeje sa
zmodernizovala Kryobanka a začalo sa budovať Oddelenie bunkovej terapie
v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave.
Nadácia Allianz podporila aj dobrovoľnícku činnosť a ochranu zdravia obyvateľov obce
v Sielnici. Dobrovoľný hasičský zbor tak mohol zaobstarať defibrilátor, sadu krčných
golierov, chrbticovú dosku a záchrannú tašku. Zdravotné pomôcky sú pre nich veľmi
nápomocné pri záchrane ľudských životov pri čakaní na príchod sanitky z najbližšieho
mesta. Pomôcky využili aj pri pátraní po nezvestnej osobe v obci.
Nadácia Allianz stále pomáha, kde je to potrebné, a tak reagovala aj na výnimočné
situácie a neľahké okolnosti, v ktorých sa ľudia ocitli. Poškodeným po následkoch
tragickej udalosti v Prešove nadácia venovala 40-tisíc eur. V súvislosti s pandémiou na
ochorenie COVID-19 nadácia darovala do nemocníc pľúcny ventilátor a vzduchové
dezinfektory. Granty boli ďalej smerované do sociálnych zariadení, zdravotníckych
centier a pre dobrovoľníkov v prvej línii, aby si mohli obstarať dezinfekčné prostriedky
a ochranné pomôcky.
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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 €
942 856,85 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
942 856,85 €
16 440,00 €
959 296,85 €

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 €
- 5 366,99 €
0,00 €
19 529,60 €
938 495,46 €
959 296,85 €

Údaje z výkazu ziskov a strát
Náklady nadácie v roku 2020
1. Náklady na podporu verejnoprospešného účelu:
a) poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
b) poskytnuté príspevky fyzickým osobám
c) poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
d) spotreba materiálu
2. Náklady na správu nadácie:
a) bankové poplatky za vedenie bankového účtu
b) služby – ostatné
c) mzdové a sociálne náklady
d) poplatok za zverejnenie v Obch. vestníku
Náklady spolu:

435 121,89 €
302 305,49 €
14 000,00 €
92 416,40 €
26 400,00 €
32 908,22 €
5,00 €
6 746,92 €
26 131,30 €
25,00 €
468 030,11 €
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Výnosy nadácie v roku 2020
1. použitie príspevku z podielu zaplatenej dane:
• na čas. rozlíšení výnosov zostalo prevedené
2. použitie príspevku od iných organizácií:
• na čas. rozlíšení výnosov zostalo prevedené
Výnosy spolu:
Výsledok hospodárenia po zdanení:

468 027,54 €
434 582,50 €
2,57 €
503 912,96 €
468 030,11 €
0,00 €

Údaje k účtovnej závierky rozdelenie podľa stredísk
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
Významné položky výnosov
1. na hlavnú činnosť organizácie

468 030,11 €

Významné položky nákladov
1. náklady na hlavnú činnosť nadácie
a) hmotný dar
b) poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
2. náklady na správu nadácie
a) služby – účtovná závierka, audit
b) mzdové náklady
c) ostatné činnosti
d) ostatné dane a poplatky

435 121,89 €
26 400,00 €
408 721,89 €
32 908,22 €
6 746,92 €
26 131,30 €
5,00 €
25,00 €

Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
Zodpovedný audítor k riadnej účtovnej závierke zostavenej ku dňu 31. 12. 2020 vo
svojej správe vyniesol dňa 29. apríla 2021 nasledovný výrok: „Podľa môjho názoru
priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie nadácie
k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodárenie za rok končiaci sa k uvedenému
dátumu podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“
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Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu
Výnosy nadácie v roku 2020
1.
použitie príspevku z podielu zaplatenej dane:
• na čas. rozlíšení výnosov zostalo prevedené
2.
použitie príspevku od iných organizácií:
• na čas. rozlíšení výnosov zostalo prevedené
Výnosy spolu:

468 027,54 €
434 582,50 €
2,57 €
503 912,96 €
468 030,11 €

Prehľad o darcoch
V roku 2020 bol nadácii poskytnutý dar od zriaďovateľa Allianz – Slovenská poisťovňa,
a. s. vo výške 110 000 eur.
Nadácia Allianz obdržala v roku 2020 podiel zaplatenej dane od právnických osôb vo
výške 468 027,54 eur a fyzických osôb vo výške 2,57 eur.
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Prehľad o osobách a organizáciách, ktorým nadácia poskytla
finančné prostriedky
Z príspevkov od iných organizácií
Nadácia Allianz v roku 2020 neposkytla finančné prostriedky z príspevkov od iných
organizácií.
Z prijatej podielovej dane z príjmov

PODPORA ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH
MENO
ŽIADATEĽA

NÁZOV
PROJEKTU

SCHVÁLENÁ
SUMA

SÍDLOMESTO

STRUČNÉ ZHRNUTIE PROJEKTU

20 000 eur

ČERPANÁ
SUMA
V ROKU 2020
4 000 eur

Nadácia Kvapka
Nádeje

Modernizácia
Kryobanky
v NÚDCH
v Bratislave

Bratislava

Merač
rýchlosti
Dva merače
rýchlosti

1 000 eur

200 eur

Lukavica

Transplantačná jednotka kostnej drene
(TJKD) Kliniky detskej hematológie a
onkológie NÚDCH v Bratislave je
jediným centrom pre Slovensko, kde sa
vykonávajú transplantácie krvotvorných
buniek u detí s onkologickými,
závažnými hematologickými,
metabolickými ochoreniami ako aj
niektorými vrodenými poruchami imunity.
Intenzívny rozvoj liečby onkologických a
hematologických ochorení a samotnej
TJKD prináša nové požiadavky na
materiálno technické zabezpečenie
moderných liečebných metód
a transplantačného programu s
nutnosťou vybudovania Oddelenia
bunkovej terapie.
Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.

Obec Lukavica

2 000 eur

400 eur

Obec
Párnica

Obstaranie a inštalácia dvoch meračov
rýchlosti.

Dva merače
rýchlosti
Merač
rýchlosti
Dva merače
rýchlosti

2 000 eur

400 eur

1 000 eur

200 eur

Obstaranie a inštalácia dvoch meračov
rýchlosti.
Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.

2 000 eur

400 eur

Obec
Jasenovo
Mesto
Námestovo
Obec
Žlkovce

Osvetlenie
priechodu pre
chodcov
Merač
rýchlosti

1 000 eur

200 eur

Obec
Veličná

Osvetlenie priechodu pre chodcov.

1 000 eur

200 eur

Obec Kosihy
nad Ipľom

Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.

Obec Kalinkovo

Dva merače
rýchlosti

2 000 eur

400 eur

Obec
Kalinkovo

Obstaranie a inštalácia dvoch meračov
rýchlosti.

Obec Oravský
Podzámok

Merač
rýchlosti

1 000 eur

200 eur

Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.

Obec Pravotice

Defibrilátor

1 500 eur

300 eur

Obec
Oravský
Podzámok
Obec
Pravotice

Obec Párnica
Obec Jasenovo
Mesto
Námestovo
Obec Žlkovce
Obec Veličná

Obec Kosihy
nad Ipľom

Obstaranie a inštalácia dvoch meračov
rýchlosti.

Vďaka umiestneniu AED na budove
Obecného úradu môže v prípade
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Obec Ostrý
Grúň
Obec Sedliacka
Dubová

Dva merače
rýchlosti
Bezpečne cez
priechod

2 000 eur

400 eur

1 000 eur

200 eur

Obec Sečianky

Merač
rýchlosti

1 000 eur

200 eur

ŽHK 2000
ŠARIŠANKA
Prešov, o.z. –
odv. zložka
EMERGENCY

Nie je nám to
jedno Defibrilátor

2 000 eur

400 eur

Univerzitná
nemocnica
Bratislava

Kto pomôže
Slovensku
Komunita
Kráľovnej
pokoja Močenok
– Radošina
Dobrovoľná
záchranná
brigáda civilnej
ochrany
Občianske
združenie
„Zdravie pre
Alexa“

Prístrojové
vybavenie na
liečbu
pacientov
postihnutých
koronavírusom
3 vzduchové
dezinfektory
Novareus
Defend 1050 pre UNB
Ochranné
pomôcky

Ochranné
pomôcky pre
dobrovoľníkov

Eva T.
Obec Horná
Lehota

Merač
rýchlosti

Janka G.

48 416,40 eur

500 eur

1 500 eur

Finančná
podpora na
liečbu pre
onkologicky
choré dieťatko

500 eur

2 500 eur

500 eur

1 500 eur

2 000 eur

Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.

Prešov

Projekt Nie je nám to jedno – Obstaranie
AED a jeho umiestnenie na verejnom
mieste.

Bratislava

Hmotný dar pre UNB – pľúcny ventilátor
HAMILTON C1/Hamilton Medical.

Bratislava

Darovanie prístrojového vybavenia na
dezinfekciu vzduchu v nemocničných
priestoroch UNB.

Radošina

Grant bol použitý na obstaranie
ochranných pomôcok pre klientov
a personál centra.

Malacky

Grant bol použitý na obstaranie
dezinfekcie a ochranných pomôcok pre
dobrovoľníkov v privej línii pri
zabezpečovaní služieb, zdravotnej
starostlivosti a dezinfekcie priestorov
počas pandémie.
Finančná pomoc určená na liečbu
malého Alexa.

26 400 eur

48 416,40 eur

500 eur

1 500 eur
Bratislava

Liečba
svalovej
dystrofie
Ochrana
zdravia v obci
v rámci
dobrovoľníckej
činnosti
Príspevok na
kúpeľnú liečbu
pre dcérku s
mozgovou
obrnou

Dobrovoľný
hasičský zbor
Sielnica

26 400 eur

Obec Ostrý
Grúň
Obec
Sedliacka
Dubová
Obec
Sečianky

náhleho zlyhania srdca výrazne zvýšiť
šancu postihnutého na prežitie. Cieľom
projektu je poskytnúť prvú pomoc
občanom, návštevníkom obce a jej
okolia. Pri ohrození života často
rozhodujú minúty a záchranou môže byť
práve defibrilátor, ktorý použije aj laik. V
mnohých prípadoch môže byť
defibrilátor najbližšou a najrýchlejšou
pomocou, ktorá prispeje k záchrane
života.
Obstaranie a inštalácia dvoch meračov
rýchlosti.
Osvetlenie priechodu pre chodcov na
frekventovanej ceste v obci.

500 eur
Sielnica

Finančná podpora na zakúpenie
zdravotných pomôcok (defibrilátor, sada
krčných golierov, chrbticová doska,
záchranná taška).

Vráble

Finančná pomoc za účelom
absolvovanie kúpeľnej liečby pre dcéru
so zdravotným postihnutím.

Obec Horná
Lehota

Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.

Kováčová

Malá Janka bola životaschopné zdravé
dieťatko, mama s ňou chodila len na
pravidelné kontroly. Ako jednoročnej jej
zistili onkologické ochorenie odvtedy
väčšinu času trávi v nemocnici.
Finančná podpora bola použitá na liečbu
malej Janky.

2 500 eur

500 eur

1 500 eur

2 000 eur
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Liptovský
Ondrej

Vladimír G.

Finančná
podpora pre
dieťatko
s onkologický
m ochorením

Lenka K.

Finančná
podpora na
liečbu pre
dcérku Elu

2 000 eur

2 000 eur
Krompachy

1 000 eur

1 000 eur
Banská
Bystrica

Obec Rudno

Finančná
podpora na
liečbu pre
dcéru
Merač
rýchlosti
Merač
rýchlosti
Merač
rýchlosti

Obec Sľažany

Merač
rýchlosti

Obec Slovenské
Pravno

Merač
rýchlosti

Obec Spišský
Hrhov

Merač
rýchlosti

1 500 eur

1 500 eur

Obec Sučany

Merač
rýchlosti

1 500 eur

1 200 eur

Obec Trstené
pri Hornáde

Merač
rýchlosti

Obec
Zákamenné

Merač
rýchlosti

Ľubomíra K.
Mesto Tvrdošín
Obec Necpaly

Obec Želovce
Obec Veľká Ida

Merač
rýchlosti
Osvetlenie
priechodu pre
chodcov

500 eur

500 eur

1 500 eur

1 200 eur

1 500 eur

1 200 eur

1 500 eur

1 500 eur

1 500 eur

1 500 eur

1 500 eur

1 500 eur

1 500 eur

1 200 eur

1 500 eur

1 500 eur

1 500 eur

1 500 eur

1 000 eur

Mesto
Tvrdošín
Obec
Necpaly
Obec Rudno

Obec Báb
Obec Horné
Semerovce

Fyzioterapia
ako súčasť
života
Merač
rýchlosti
Merač
rýchlosti

Vladimír H.

Liečba v Adeli
medical centre
Piešťany

Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.
Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.

Obec
Slovenské
Pravno
Obec
Spišský
Hrhov
Obec
Sučany

Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.

Obec
Trstené pri
Hornáde
Obec
Zákamenné

Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.

Obec
Želovce
Obec Veľká
Ida

Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.
Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.

Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.
Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.
Osvetlenie priechodu pre chodcov v
obci.

1 000 eur

3 000 eur

2 400 eur

1 500 eur

1 500 eur

1 500 eur

1 500 eur

Obec Báb

2 000 eur

Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.

Obec
Sľažany

Trnava

Občianske
združenie
Iskierka

Finančná pomoc na zmiernenie
nákladov rodičov, nakoľko je malý Jurko
väčšinou hospitalizovaný so svojou
mamou, len výnimočne sú na pár dní
doma. Otec cestuje za nimi kedy mu to
pracovné povinnosti dovolia. Peňažný
dar bol použitý na cestovné, zdravotné
pomôcky, lieky a ostatné náklady
spojené s liečbou malého Jurka.
Finančná podpora na liečbu 4 ročnej
dcéry, ktorá má viacero zdravotných
komplikácií. Prostriedky boli použité na
rehabilitačnú liečbu v Axis Medical
Centre v Piešťanoch.
Pani Ľubomíra sa o dcérku stará sama
od jej narodenia. Veronika sa narodila so
zdravotným postihnutím a je odkázaná
na invalidný vozík. Finančná podpora
bola použitá na kúpeľnú liečbu.
Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.

2 000 eur

Obec Horné
Semerovce
Vrbovce

OZ ISKIERKA pomáha zdravotne
znevýhodneným mladým ľuďom zaradiť
sa do bežného života. Dlhoročné
skúsenosti so zdravotne
znevýhodnenými ľuďmi im ukázali, že
fyzioterapia je nevyhnutnou a
najdôležitejšou súčasťou ďalšej
existencie ľudí so zdravotným
znevýhodnením. Vďaka projektu bola
poskytnutá fyzioterapia zdravotne
znevýhodneným ľudom s poruchou
pohybového aparátu a tak im bola
poskytnutá pomoc pri zlepšení ich
zdravotného stavu.
Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.
Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.
Finančná podpora na rehabilitačnú
liečbu pre pána Vladimíra po ťažkom
úraze.
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Bratislava

Nadácia Kvapka
Nádeje

Vybudovanie
Oddelenia
bunkovej
terapie v
NÚDCH
v Bratislave

25 000 eur

20 000 eur
Partizánske

Materská škola,
Obuvnícka
435/30,
Partizánske

Dýchajme
čistý vzduch
Dva merače
rýchlosti
Psychologická
zdravotná a
športová
podpora pre
členky OZ
Merač
rýchlosti

Obec Nitrica

OZ Amazonky
Obec
Čečejovce

OZ Onkomamky
Kongregácia
sestier
služobníc
Nepoškvrnenej
Panny Márie
Prešov, Dom
sv. Kozmu
a Damiána
Prešov

Občianske
združenie
NEZÁVISLOSŤ
Obec
Opatovská
Nová Ves

Pomoc
matkám,
ktorým bolo
diagnostikova
né
onkologické
ochorenie

1 000 eur

1 000 eur
Obec Nitrica

3 000 eur

2 400 eur

3 000 eur

3 000 eur

1 500 eur

1 200 eur

2 000 eur

Bratislava

OZ pomáha pacientkám s karcinómom
prsníka. Projekt zahŕňa psychologickú,
a zdravotnú podporu pre členky OZ.

Obec
Čečejovce
Košice

Obstaranie a inštalácia merača rýchlosti.

2 000 eur
Prešov

Zabezpečenie
dezinfekčných,
zdravotných a
ochranných
pomôcok
Podpora na
chod Centra
pre liečbu
drogových
závislostí v
čase
pandemickej
situácie
Dva merače
rýchlosti

3 000 eur

3 000 eur

3 000 eur

Pracovisko bude slúžiť na prípravu,
spracovanie, ošetrenie, zmrazenie a
uskladnenie štepov krvotvorných
kmeňových buniek, ktoré sa používajú
na transplantáciu pre onkologických a
hematologických pacientov
transplantačnej jednotky kostnej drene.
Život zachraňujúcu liečbu na tomto
pracovisku podstupujú detskí pacienti
z celého Slovenska.
Obstaranie dvoch uzavretých
germicídnych žiaričov s ozonátorom do
materskej škôlky. Vďaka tomu chcú
deťom zabezpečiť lepšie podmienky a
tak eliminovať množstvo vírusov a
baktérií v triedach a respiračné
ochorenia detí.
Obstaranie a inštalácia dvoch meračov
rýchlosti.

Cieľom OZ je podpora žien, ktorým bolo
diagnostikované onkologické ochorenie
a ktoré sú zároveň matkami
nezaopatrených detí. Vďaka grantu
mohli matky absolvovať v prírode
relaxačný pobyt, ktorý napomôže
k zlepšeniu ich psychického a fyzického
zdravia.
V Dome sv. Kozmu a Damiána sa
starajú o ťažko chorých a seniorov, ktorí
sú plne odkázaní na pomoc
opatrovateľsko-ošetrovateľskú, sociálnu
a duchovnú starostlivosť. Nakoľko
ošetrujú rizikovú skupinu nevyhnutne
potrebovali zabezpečiť ochranné,
zdravotné a hygienické pomôcky.

3 000 eur
Bratislava

Finančná podpora na zabezpečenie
chodu centra, hygienickými
a ochrannými pomôckami pre personál
a pacientov.

Obec
Opatovská
Nová Ves

Obstaranie a inštalácia dvoch meračov
rýchlosti.

3 000 eur

2 400 eur

PODPORA VZDELÁVANIA A DOPRAVNEJ VÝCHOVY
MENO
ŽIADATEĽA

NÁZOV
PROJEKTU

OZ Nie sme
sami

Škôlkari
bezpečne

SCHVÁLENÁ
SUMA
1 600 eur

ČERPANÁ
SUMA
V ROKU 2020
320 eur

SÍDLOMESTO

STRUČNÉ ZHRNUTIE PROJEKTU

Prešov

Obstaranie dopravných prostriedkov
a značiek na dopravnú výchovu.
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Občianske
združenie FK
Selce

Zakúpenie
dopravných
prostriedkov

Selce

Zakúpenie dopravných prostriedkov
(odrážadlá, kolobežky, bicykle, prilby,
dopravné značky a pod.) na dopravné
ihrisko.

MŠ Agátová 637
Liptovský
Mikuláš

296,49 eur

Liptovský
Mikuláš

Obstaranie dopravných prostriedkov
na dopravné ihrisko.

ZŠ s MŠ
Liptovský Ján

1 500 eur

1 500 eur

Liptovský
Ján

Vďaka grantu bolo vytvorené dopravné
ihrisko. ZŠ s MŠ zabezpečila nákup
detských kolobežiek a detských
odrážadiel „bicyklov“ pre študentov.

2 200 eur

1 760 eur

Bratislava

Festival vedy
a techniky
AMAVET

8 000 eur

8 000 eur

Bratislava

Nadácia
Národohospodár

Dejiny
poisťovníctva,
knižná
publikácia

1 500 eur

1 500 eur

Bratislava

ZŠ Holubyho,
Piešťany

KPR figurína na
dopravnú
výchovu

400 eur

400 eur

Piešťany

Deň bielej palice je dopravnovýchovná akcia, ktorej cieľom je
upozorniť vodičov na skupinu chodcov
so zrakovým postihnutím. Svetový deň
bielej palice prebehol tento rok bez
policajtov na bratislavských
priechodoch pre chodcov. Jedenásty
ročník udalosti sa presunul do online
priestorov, a tak sa ÚNSS snažila
poukázať na bielu palicu v doprave. Tá
nevidiacim pomáha k samostatnosti
a nezávislosti pri pohybe.
Asociácia pre mládež, vedu a techniku
(AMAVET) zorganizovala počas
Týždňa vedy a techniky na Slovensku
už 23. ročník atraktívnej celoštátnej
súťaže a zároveň prehliadky vedeckotechnických projektov žiakov
základných a stredných škôl vzhľadom
na situáciu prvýkrát online. Svoje
projekty žiaci prezentovali členom
odbornej hodnotiacej komisie, zloženej
z vedcov, vysokoškolských
pedagógov, a ďalších odborníkov.
Vďaka finančnej podpore bolo možné
vydať knižnú publikáciu - prvú
učebnicu svojho druhu s tematikou
histórie v oblasti financií, konkrétne
poisťovníctva. Poznatky prezentované
v trilógii Dejiny poisťovníctva v
Československu rozširuje v dvoch
smeroch. Prvým sú svetové dejiny
poisťovníctva, ktoré doteraz
v podmienkach SR neboli v takejto
forme prezentované, ako aj z oblasti
histórie poisťovníctva v
Československu, kde publikácia kladie
dôraz na konkrétne udalosti
a prezentuje ich do väčšej hĺbky.
Projekt prispel k vytvoreniu
kvalitnejších modelových situácií,
slúžiacich na nácvik prvej pomoci v
rámci dopravnej výchovy na základnej
škole. Na škole zorganizovali malé
skupinové stretnutia, kde sa žiaci
oboznamovali s rôznymi zraneniami,
precvičovali si správny úchop pri KPR
a zdokonaľovali sa v ošetrovaní
rôznych zranení.

1 500 eur

300 eur

Dopravné
prostriedky na
dopravné ihrisko

1 496,49 eur

Zakúpenie
dopravných
prostriedkov na
detské dopravné
ihrisko
Deň bielej palice
2020

Asociácia pre
mládež, vedu a
techniku AMAVET

Únia nevidiacich
a slabozrakých
Slovenska
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SRRZ RZ pri
Materskej škole

Hádky jednej
križovatky
(detské
pomôcky na
dopravnú
výchovu)

1 000 eur

1 000 eur

Bratislava

Obec Lazy pod
Makytou

Dopravné
prostriedky na
dopravné ihrisko
Dopravné ihrisko
pre materskú
školu v obci
Závod

1 000 eur

8 00 eur

Obec Lazy
pod Makytou

500 eur

500 eur

Obec Závod

500 eur

500 eur

Partizánske

Obec Závod

Špeciálna ZŠ,
Gen.Svobodu,
Partizánske

Verejné ihrisko
pre deti so
zdravotným
postihnutím

ZŠ Moskovská1
Michalovce

Mama, oco, už
to viem, do školy
sa bezpečne
dostanem!

1 000 eur

800 eur

Michalovce

Základná škola
s materskou
školou
Križovany nad
Dudváhom
ZŠ s MŠ v
Malom Čepčíne

Dopravná
výchova v ZŠ s
MŠ v
Križovanoch nad
Dudváhom
Prenosné
dopravné ihrisko

500 eur

500 eur

Križovany
nad
Dudváhom

500 eur

500 eur

Malý Čepčín

LAVAS, o.z.

ELA A
VŠELIPKO

10 000 eur

8 000 eur

Partizánske

OZ Zelená
deťom

Deti na cestách
v bezpečí

1 500 eur

1 200 eur

Bratislava

OZ Nie sme

Bezpečne a

1 000 eur

800 eur

Prešov

Didaktické pomôcky nakúpené
z prideleného grantu umožňujú hravou
formou získať a rozširovať základné
vedomosti a návyky zamerané na
bezpečné správanie sa v rôznych
dopravných situáciách. Zakúpila sa
križovatka s dopravnými značkami,
ktoré umožňujú učiť deti bezpečnému
správaniu ako účastníkom cestnej
premávky v exteriéry, ale aj interiéry
materskej školy.
Obstaranie dopravných prostriedkov
a pomôcok na už existujúce dopravné
ihrisko.
Výsledkom projektu je zakúpenie
prenosného dopravného ihriska, ktoré
bude slúžiť k pravidelnej výučbe detí
v miestnej materskej škole a
osvojovaniu si správneho správania sa
na dopravných komunikáciách.
Základ ihriska tvorí šmykľavka a
pružinová hojdačka. Ďalšou súčasťou
ihriska sú doplnkové zostavy a hračky,
lopty, smetné koše atď. Zakúpená
zostavu bola zabetónovaná do zeme.
Cieľom projektu bolo vytvorenie
detského dopravného ihriska, na
ktorom bude vytvorená cestná
komunikácia s priechodom pre
chodcov. Žiaci 2. stupňa vyrobili
dopravné značky. Zakúpili sa
kolobežky a kolieskové korčule,
pomocou ktorých budú vytvárať
modelové situácie na cestnej
komunikácii.
Prostriedky boli použité na nákup
dopravných značiek na existujúce
dopravné ihrisko a reflexných viest pre
deti.
Na ihrisko boli dokúpené dopravné
značky. Výsledkom projektu je
možnosť zostavovať rôzne dopravné
situácie pre účely dlhodobej praktickej
dopravnej výchovy pre deti.
Cieľom projektu nie je len na problémy
poukazovať, ale najmä naučiť
najmenšie deti, ako sa k prírode
a k životnému prostrediu správať, ako
ho ochraňovať, prečo zbytočne
nepoužívať plasty alebo ako správne
separovať odpad. Projekt je primárne
určený pre deti predškolského veku
a prvého stupňa základných škôl.
Sekundárne pre pedagógov a rodičov
detí, ako vhodný doplnkový edukačný
materiál. Jednotlivé témy boli
spracované v krátkych 10 minútových
animovano-dokumentárnych filmoch.
Cieľom projektu bolo, aby deti mali
zabezpečené pomôcky potrebné na
plnohodnotné využívanie dopravného
ihriska na dvore MŠ, boli zakúpené
pomôcky na dopravnú výchovu,
reflexné vesty a boli taktiež
umiestnené na školský dvor pružinové
hojdačky v tvare dopravných
prostriedkov.
OZ sa venuje deťom s poruchou
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sami

hravo v doprave
- zakúpenie
bicyklov

MŠ Bartošova
Lehôtka

Zakúpenie
didaktickej hry
Moy Toy

1 000 eur

1 000 eur

Materská škola
Šípkové

Bezpečne na
ceste pre
malých
športovcov

1 000 eur

800 eur

Obec
Bartošova
Lehôtka

Šípkové

autistického spektra, s ľahkým,
stredným, ťažkým a hlbokým stupňom
mentálneho postihnutia a s
viacnásobným postihnutím. Vďaka
obstaraným bicyklom naučia deti
základy dopravnej výchovy na už
existujúcim dopravnom ihrisku.
Žiaci materskej školy budú do
budúcnosti pripravení na zvládanie
dopravných situácií v meste i obci, na
ceste do školy, pri pohybe na
bicykloch či kolobežkách popri ceste.
Súčasťou výučby dopravnej výchovy
bude okrem práce so stavebnicou Moy
Toy i stretnutie s policajtom.
Cieľom škôlky je viesť deti k
všestrannému psychickému a
fyzickému rozvoju. Chcú naučiť deti
základným pravidlám bezpečnosti na
ceste a popritom rozvíjať ich športové
schopnosti. Vďaka poskytnutému
grantu obstarajú pomôcky na
dopravnú výchovu.

POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ POMOCI A ZACHOVANIE KULTÚRNYCH
HODNÔT
MENO
ŽIADATEĽA

NÁZOV
PROJEKTU

SCHVÁLENÁ
SUMA

Úsmev ako
dar

Vianočný
benefičný
koncert

15 000 eur

ČERPANÁ
SUMA
V ROKU
2020
3 000 eur

SÍDLOMESTO

STRUČNÉ ZHRNUTIE PROJEKTU

Bratislava

Úsmev ako dar už 40 rokov plní osvetovú
úlohu v problematike starostlivosti o opustené
deti, prináša možnosti riešenia a pomáha
týmto deťom s celoslovenskou pôsobnosťou.
Cieľovými skupinami sú deti v Centrách pre
deti a rodiny (bývalé detské domovy),
profesionálnych rodinách, náhradných
rodinách, deti z rodín, ktoré sa nachádzajú v
nepriaznivej životnej situácii a mladí dospelí po
ukončení ústavnej starostlivosti. Vianočný
benefičný koncert poukazuje na problematiku
týchto detí.
Podpora kultúrneho podujatia, kde sa oceňujú
najväčšie osobnosti Slovenska.

Nadácia
Krištáľové
krídlo
Úsmev ako
dar

Krištáľové
krídlo

20 000 eur

4 000 eur

Bratislava

Vianočný
benefičný
koncert

15 000 eur

12 000 eur

Bratislava

Centrum pre
deti a rodiny
Ilava –
Klobušice
SVB na ul.
Mukačevská 7
Prešov

Príspevok na
zakúpenie
motorového
vozidla
Dar pre
poškodených
tragickou
udalosťou

8 000 eur

6 400 eur

Ilava

40 000 eur

40 000 eur

Prešov

Vianočný benefičný koncert je najväčší a
najstarší benefičný koncert nielen na
Slovensku, ale aj v celej strednej Európe, ktorý
poukazuje na problematiku detí vyrastajúcich v
bývalých detských domovoch. Je to najväčší
osvetový koncert, ktorý ukazuje laickej i
odbornej verejnosti, ako môžu týmto deťom
reálne pomôcť.
Centrum pre deti a rodiny si vďaka
poskytnutému grantu obstará väčšie motorové
vozidlo, ktoré potrebuje na prepravu detí
z centra.
Finančný príspevok osobám zasiahnutým
mimoriadnou udalosťou na Mukačevskej ulici
č. 7 v Prešove.
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Centrum pre
deti a rodiny
Martin

Príspevok na
zakúpenie
hojdačky do
centra

Domka –
Združenie
saleziánskej
mládeže,
stredisko
Bratislava Mamateyova

Lucia B.

Lucia S.

179 eur

179 eur

Martin

Allianzia za
lepší apetít

1 000 eur

1 000 eur

Bratislava

Dofinancovani
e špeciálneho
invalidného
vozíka
Sociálna
pomoc pre
desaťčlennú
rodinu bez
otca

1 000 eur

1 000 eur

Rakovnica

1 000 eur

1 000 eur

Žilina

450 eur

450 eur

Kráľová pri
Senci

OZ Milan
Štefánik pri
ústavoch pre
zdravotne a
mentálne
postihnutých

Ruky spoja
ruky benefičné
podujatie

Lucia K.

Finančná
výpomoc na
rehabilitačnú
liečbu

3 000 eur

3 000 eur

Spišská
Belá

Depaul
Slovensko

Zariadenie
Nocľahárne
sv. Vincenta
de Paul

10 000 eur

10 000 eur

Bratislava

Subitis
Auxilium, o.z.

Pomoc
týraným
ženám a
deťom

1 000 eur

1 000 eur

Humenné

V centre sa nachádza takmer polovica detí
s telesným či mentálnym postihnutím. V centre
sa nachádza 16-ročné autistické dievčatko
Marienka, ktorá je v centre od narodenia.
Zbožňuje hudbu a hojdanie, ktoré ju zároveň
veľmi ukľudňuje. Zakúpená interiérová
hojdačka bude určená samozrejme aj pre
ostatné deti v centre.
Po vyše 20 rokoch činnosti strediska slúžilo na
prípravu pokrmov to isté zariadenie kuchyne
(kuchynská linka, spotrebiče, drobný inventár
prislúchajúci ku kuchyni) na prípravu a
podávanie jedál. Pre zlepšenie hygienických
podmienok a na realizáciu podujatí na
dobrovoľnej báze, bola potrebná výmena
materiálno technického zabezpečenia
kuchyne. Najväčší prínos bol nákup sporáku.
Zjednoduší sa tak varenie pre mnohopočetné
skupiny, ktoré pravidelne mávajú školenia
v stredisku.
Dofinancovanie špeciálneho invalidného
vozíka pre syna pani Lucie.
Obetavá mama Lucia sa dnes sama stará o
deväť polosirôt vo veku od 1 do 16 rokov.
Mesiac po narodení ich najmladšej dcéry jej
manželovi zistili nádor na mozgu. Každý
mesiac sú hlboko v mínuse. Našťastie im
pomáhajú dobrí ľudia, aby neskončili na ulici.
Napriek ťažkému údelu sa pani Lucia
nevzdáva a chce sa o deti postarať najlepšie,
ako sa dá. Finančná výpomoc bola smerovaná
na úhradu nákladov spojených s
rekonštrukciou domu, kde býva pani Lucia s
jej deťmi.
Podujatie, kvôli nariadeniam je presunuté na
rok 2021. Bude sa konať už deviatykrát rok
v Národnom rehabilitačnom centre v
Kováčovej, pre pohybovo zdravotne
postihnutých zo zariadení v Kováčovej a pre
mentálne a zdravotne postihnuté deti
a dospelých z domova sociálnych služieb. Do
nemocničného a liečebného zariadenia
Národného rehabilitačného centra v Kováčovej
sú privážaní pacienti po úrazoch,
autonehodách, pri ochrnutí a pacienti, ktorí
prišli o končatiny. Je to jediné zariadenie na
liečbu a rehabilitáciu na Slovensku. Na
benefičnom koncerte vystúpia známe
osobnosti bez nároku na honorár.
Finančná podpora na liečbu pre 7- ročného
syna Adamka (s DMO) v Adeli Centre
v Piešťanoch. Jedná sa o 4 – člennú rodinu,
ktorá si zo svojho rozpočtu nemôže dovoliť
zabezpečiť potrebnú liečbu pre ich synčeka.
Grant je použitý na zveľadenie priestorov a
pomoc nízko prahovej nocľahárne sv.
Vincenta de Paul. Vďaka podpore z nadácie
boli obstarané elektrické spotrebiče, ktoré
chýbali alebo už vykázali svoju službu.
Subitis Auxilium, o.z. je nezisková organizácia,
ktorá pomáha týraným ženám a deťom.
Snažia sa klientkám nielen pomôcť odísť od
násilníka a začať nový život bez násilia, ale aj
postaviť sa na vlastné nohy. Vďaka
poskytnutému grantu dostali ženy a ich deti
pomoc v podobe drogérie a potravín.
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SLAVKINE,
o.z.

Online kurzy
pre
znevýhodnené
slovenské
ženy

3 500 eur

3 500 eur

Bratislava

Občianske združenie sa venuje inklúzii
znevýhodnených slovenských žien. Ide
prevažne o skupinu, tzv. mladých dospelých –
dievčatá z detských domovov. Ďalej sú to
Rómky, ženy, ktoré vyhodili z práce tesne pred
dovŕšením dôchodkového veku, s nízkymi
dôchodkami. Staršie osamelé ženy, či ženy s
rôznymi zdravotnými problémami, ktoré im
znemožňujú uplatniť sa na trhu práce.
Napokon ide o ženy z tzv. hladových dolín.
Vďaka poskytnutému grantu SLAVKINE, o. z.
zrealizuje pre tieto ženy online kurzy pletenia
a háčkovania. Tie najzručnejšie ženy budú
neskôr spolupracovať na vytváraní pletených a
háčkovaných produktov slow fashion značky
občianskeho združenia.

PODPORA A ROZVOJ ŠPORTU
MENO
ŽIADATEĽA

NÁZOV
PROJEKTU

ZŠ s MŠ
Brehy

Prístrešok pre
bicykle

Slovenský
paralympijský
výbor

SME SI ROVNÍ

SCHVÁLENÁ
SUMA

1 000 eur

150 000 eur

ČERPANÁ
SUMA
V ROKU
2020
200 eur

SÍDLOMESTO

STRUČNÉ ZHRNUTIE PROJEKTU

Brehy

150 000 eur

Bratislava

Žiaci sa zapojili do projektu, ktorý vyhlásila
škola s názvom „Do školy na bicykli“.
Škole však chýbal stojan s prístreškom na
bicykle. Vďaka podpore z nadácie, tak
budú bicykle svojich majiteľov čakať v
suchu a v bezpečí po skončení
vyučovania.
Projekt SME SI ROVNÍ zabezpečuje
podporu pre projekty: Paráda, Spustenie
internetovej televízie SPV TV, Systém
sociálnej pomoci a motivácie OZP, Nákup
športových pomôcok pre športovcov,
spustenie projektu paraveslovanie
a spustenie tréningového centra
v Piešťanoch. 1.Projekt Paráda pre malých
aj veľkých je bezbariérový festival v
piešťanských kúpeľoch. Deti si môžu
vyskúšať paralympijské športy, zabaviť sa
na atrakciách a s rodičmi v edukačnej
zóne získať dôležité informácie a rady
v stravovaní, zdravom životnom štýle a
o zdravotných znevýhodneniach. 2.Projekt
Hľadáme talenty sa zameriava na
hľadanie talentov z radov detí a mladých
zdravotne znevýhodnených športovcov
začiatočníkov. 3. V internetovej televízii
SPV TV, pravidelne pripravujú diskusie
nad aktuálnymi témami dneška,
predstavujú parašportovcov, trénerov a
ľudí, ktorí majú blízko k športu zdravotne
znevýhodnených.4. Projekt Systému
sociálnej pomoci a motivácie OZP je
inovatívnym overovaním poskytovanej
pomoci a poradenstva pre osoby so
zdravotným znevýhodnením. Vytvorilo sa
5 centier „Včasnej pomoci“ s pôsobnosťou
pre všetky samosprávne kraje. Centrá sú
v Prešove, Košiciach, Kováčovej, Žiline
a Piešťanoch a v nich pôsobí 24
pracovníkov – motivátorov. 5. Projekt
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Špeciálne
olympiády
Slovensko

Špeciálne
podporné
pomôcky pre
športovcov

10 000 eur

10 000 eur

Občianske
združenie
Javoráčik

Na bicykli do
školy

500 eur

500 eur

Marcela L.

Finančná pomoc
pre syna
paralympionika
Na bicykli do
školy

1 000 eur

1 000 eur

Kanianka

300 eur

300 eur

Plavnica

500 eur

500 eur

Vrútky

OZ Pri ZŠ v
Plavnici

Spojená Škola
ul. M. R.
Štefánika 1,
Vrútky

Bezpečne na
bicykli do školy

Bratislava

Chorvátsky
Grob

Spustenia paraveslovania na Slovensku.
Oficiálnym uvedením bezbariérového skifu
na vodu sa v piešťanskom Veslárskom
klube Sĺňava naplno otvorili možnosti pre
rozvoj paraveslovania na Slovensku. 6.
Projekt Spustenie tréningového centra
v Piešťanoch je obrovským prínosov
v súčasnej spoločenskej pandemickej
situácii, ktorá obmedzuje športové
hromadné podujatia. V Piešťanoch sa
podarilo vytvoriť s ohľadom na COVID tzv.
„bublinu“ pre tréningové možnosti
paralympijských športovcov. Vzhľadom na
opatrenia sa tento rok všetky aktivity
preniesli najmä do online prostredia.
Finančné prostriedky z grantu boli použité
na nákup špeciálnych pomôcok pre
športovcov s viacnásobným
znevýhodnením. Vertikalizátor ako aj
ostatné pomôcky napomáhajú športovcom
pri zvykaní si na polohu v stoji a pomáhajú
posilňovať svaly v oblasti chrbta. Pomôcky
napomáhajú športovcom ako aj po fyzickej
– zlepšenie činnosti vnútorných orgánov,
tak aj po psychickej stránke – rozvoj
kognitívnych schopností.
Vďaka projektu boli zakúpené a osadené 2
ks prístreškov na bicykle. Vytvorením
možnosti krytého parkovania bicyklov
podporili deti, aby využívali cyklodopravu
aj v horšom počasí. Osadenie prístreškov
bolo súčasťou vybudovania
bezpečnejšieho vchodu do školy. Teraz
majú cyklisti možnosť dostať sa do areálu
školy bez toho, aby sa miešali s autami.
Finančná pomoc bola použitá na
obstaranie lyžiarskej výstroje pre syna
paralympionika.
Vďaka finančnej podpore bolo zakúpených
8 nových stojanov pre 40 bicyklov. Žiaci
môžu do školy prichádzať na bicykloch
alebo kolobežkách a tak ich nemusia
rodičia voziť do školy.
Grant bol použitý na dokúpenie mobiliáru dopravných značiek pre už existujúce
dopravné ihrisko. Vďaka značkám môžu
byť na ihrisku simulované rôzne dopravné
situácie a tak si ich žiaci môžu vyskúšať
v praxi.

Výročná správa Nadácie Allianz za rok 2020

Celkové náklady nadácie
Náklady nadácie v roku 2020
1. Náklady na podporu verejnoprospešného účelu:

435 121,89 €

a. hmotný dar

26 400 €

b. poskytnuté príspevky fyzickým osobám

14 000 €

c. poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám

92 416, 40 €

d. poskytnuté príspevky na projekty z podielu zaplatenej dane

302 305,49 €

2. Náklady na správu nadácie:
a. bankové poplatky za vedenie bankového účtu

32 908,22 €
5,00 €

b. služby – audit

1 000,00 €

c. služby – účtovníctvo

1 740,00 €

d. služby – notár
e. služby – poštovné
f. služby – ostatné
g. mzdové náklady – poistné, stravné, sociálny fond
h. poplatok za zverejnenie v Obch. vestníku
Náklady spolu:

77,52 €
3,00 €
3 926,40 €
26 131,30 €
25,00 €
468 030,11 €

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 476 749,50 € a výdavkov (nákladov) na
správu nadácie na rok 2020 vo výške 56 000 €. 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 2020
na:

ochranu a zhodnotenie majetku nadácie ....................................................................0 €
propagáciu verejnoprospešného účelu nadácie....................................................5000 €
prevádzku nadácie.............................................................................................20 000 €
odmenu za výkon funkcie správcu .............................................................................0 €
náhrady výdavkov podľa zákona o cestovných náhradách.........................................0 €
mzdové náklady..................................................................................................30 000 €
iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie............................1000 €
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Poznámky (
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(1)

Údaje o
Nadácia Allianz



Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava


jednotky

(2)

17.06.2008

Informácie o
, dozorných orgánov a iných
štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a
Štatutárny orgán - správca nadácie:

Lucia Muthová

.

MSC. Juraj Dlhopol ek - predseda


(Štatutár, správna rada, predsedníctvo)

Mgr. Jozef Kruppa - len
Venelin Angelov Yanakiev - len

Dozorná rada:


(Dozorná rada, revízor)

Katarína Schneiderová,Štefan Za ko, Marek Janí ek

(3)
Podpora bezpe nosti cestnej premávky, preventívne pôsobenie k znižovaniu nehodovosti, k predchádzaniu vzniku škôd na
Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizáciu a ochranu udských práv a lebo iných humanitných cie ov, ochranu
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

(4)

Priemerný

vedúcich
a

vyslaných
  

1,00

(5)

Informácia o organizáciách v

(6)

© MVOServis s.r.o.

1,00

žiadne

III a IV sa uvádzajú v textovej podobe a
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(1)

Informácia

ÁNO

splnenia

.

NIE

(2)

s uvedením dôvodu týchto zmien a
bez zmien

záväzkov, základného imania a


(3)


 



položiek majetku a záväzkov v

žiaden

 
a)

dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

žiaden

b)

žiaden

c)

dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom

žiaden

d)

dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou

obstarávacia cena

e)
f)

žiaden

dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom

žiaden

g)
h)

žiaden

zásoby obstarané kúpou

obstarávacia cena

i)
j)

žiaden

zásoby obstarané iným spôsobom

žiaden

k)

menovitá hodnota

l)

menovitá hodnota

m)

menovitá hodnota

n)

úverov

menovitá hodnota
menovitá hodnota

o)
p)

deriváty

žiaden

q)

majetok a

žiaden

r)

prenajatý majetok a

(4)

prenájmu

žiaden

Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku
uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a
žiadne
 [v rokoch]



(5)

–


© MVOServis s.r.o.



:



žiaden
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(1)

Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné

:

žiadne

a)

prvotnom

b)

opravných položiek k
uvádza sa stav oprávok a

c)


   





























 -

0,00 €

prírastky

0,00 €

úbytky

0,00 €

presuny

0,00 €
0,00 €

obdobia


0,00 €

prírastky

0,00 €

úbytky

0,00 €
0,00 €

obdobia
 –

0.00 €

prírastky

0.00 €

úbytky

0,00 €
0.00 €

obdobia


0.00 €

obdobia

0.00 €

obdobia
















































 - stav

0,00 €

prírastky

0,00 €

úbytky

0,00 €

presuny

0,00 €

Stav na konci bežného

© MVOServis s.r.o.

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €
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 stav na

0,00 €

prírastky

0,00 €

úbytky

0,00 €

Stav na konci bežného

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

 – stav

0,00 €

prírastky

0,00 €

úbytky

0,00 €

Stav na konci bežného

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €



Stav na konci bežného

(2)

P

dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého
žiaden



(3)



Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.



(4)

obmedzené právo s



Údaje o

bežné
priebehu bežného



žiaden


jeho umiestnenie v
jednotlivých položkách

žiaden

zmenách,

 
















































Stav na
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na
obdobia

© MVOServis s.r.o.
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Stav na
Prírastky
Úbytky
Stav na
obdobia

Stav na
Stav na
obdobia



 













(5)

Informácia o výške tvorby, zníženia a
a
.
žiaden





(6)

o významných položkách






opravných položiek k













opis dôvodu ich tvorby, zníženia








a o
.

bezvýznamné




 


Pokladnica
Ceniny

600,00 €

0,00 €

942256,85 €

829211,59 €

942856,85 €

829211,59 €

dobou viazanosti dlhšou ako jeden
rok
Peniaze na ceste

© MVOServis s.r.o.
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Majetkové cenné papiere na obchodovanie

0,00 €

Dlhové cenné papiere na obchodovanie

0,00 €

roka držané do splatnosti

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €




0,00 €

0,00 €

  
 

0,00 €

  

Majetkové cenné papiere na obchodovanie
Dlhové cenné papiere na obchodovanie

(7)

opravných položiek k zásobám

vádza

zníženie alebo
dôvod tvorby, zníženia alebo

opravných položiek k zásobám.
žiaden
   

















polotovary
vlastnej výroby
Výrobky
Zvieratá
Tovar
Poskytnutý preddavok na zásoby


(8)

nadväznosti na položky súvahy a v
bezvýznamné



(9)

opravných položiek k



,

alebo


zníženie alebo
by, zníženia
žiadne
















obchodného styku

© MVOServis s.r.o.
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žiadne
latnosti a po lehote splatnosti.


(10)





0,00 €

(11)

0,00 €

bezvýznamné

ie






Náklady budúcich období - zmluvy z r.2020

16440,00 €



(12)

Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a

bežné
, prioritný majetok v neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov
a podobne; za jednotlivé položky sa
bežného
y a zostatok na konci bežného
bežného
a zostatok na konci bežného
 

a)

b)



















 
Základné imanie

6638,78 €

6638,78 €

z toho:

0,00 €

nadácii

0,00 €
0,00 €

prioritný majetok

0,00 €

Fond reprodukcie

0,00 €

precenenia majetku a záväzkov

0,00 €


Rezervný fond

0,00 €

Fondy tvorené zo zisku

0,00 €

Ostatné fondy

0,00 €

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

-5366,99 €

-5366,99 €

0,00 €
1271,79 €



(13)


Informácia o rozdelení

zisku alebo vysporiadaní

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1271,79 €

straty vykázanej v

 

Prídel do základného imania
Prídel do f
Prídel do fondu reprodukcie
Prídel do rezervného fondu
Prídel do fondu tvoreného zo zisku
Prídel do ostatných fondov
© MVOServis s.r.o.
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Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné

Zo základného imania
Z rezervného fondu
Z fondu tvoreného zo zisku
Z ostatných fondov
Z nerozdeleného zisku minulých rokov
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné

(14)

Opis a výška cudzích zdrojov, a to:
a)

bežného
a zostatok rezervy na konci bežného

zníženie, použitie alebo
bežného
uvedie predpokladaný rok použitia rezervy
bezvýznamné


 














Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných
rezerv

0,00 €

Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1000,00 €

1000,00 €

1000,00 €



1000,00 €

1000,00 €

1000,00 €

0,00 €

1000,00 €



1000,00 €

1000,00 €

1000,00 €

0,00 €

1000,00 €


Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv

0,00 €
1000,00 €

Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv

b)

0,00 €

údaje o
a

- Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky
bezvýznamné

 
Ostatné záväzky - grantové zmluvy


16420,00 €

Ostatné záväzky - darovacie zmluvy





302550,00 €

302530,00 €

16440,00 €

132816,40 €

132816,40 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

c)

po lehote splatnosti,

bezvýznamné



Záväzky do lehoty splatnosti

19529.60 €

19774,08 €

19529,60 €

19774,08 €

Záväzky po lehote splatnosti


d)

bezvýznamné
1.
2.
3.

do jedného roka vrátane,
od jedného roka do piatich rokov vrátane,

© MVOServis s.r.o.
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Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka

18511,32 €

18771,47 €



18511,32 €

18771,47 €

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane

1018,28 €

1002,55 €



1018,28 €

1002,55 €

19529,60 €

19774,02 €

 

e)

záväzkoch zo sociálneho
a

žiadne







2,55 €

5,07 €

106,09 €

86,14 €

90,36 €

88.66 €

18,28 €

2,55 €


Tvorba zo zisku



f)

uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty
v cudzej mene a hodnoty v
žiadne























Krátkodobý bankový úver

Dlhodobý bankový úver


bezvýznamné

g)


(15)
a)
b)
c)
d)
e)





žiadne
významných položkách výnosov budúcich období v
zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
zostatok nepo
zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

© MVOServis s.r.o.
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bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku

0,00 €

dlhodobého majetku obstaraného z dotácie

0,00 €

dlhodobého majetku obstaraného z

0,00 €

z prostriedkov Európskej únie

0,00 €

dotácie z

0,00 €

grantu

393912,96 €

503912,96 €

393912,96 €

503912,96 €

podielu zaplatenej dane

430672,76 €

434582,50 €

430672,76 €

434582,50 €

dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane

0,00 €

ostatné

0,00 €

(16)

Údaje o

to

žiadne

a)


b)

suma istiny a
1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3.












Celková suma dohodnutých platieb
do jedného roka vrátane
od jedného roka do piatich rokov vrátane


(1)



tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a
výrobkov, služieb



 

(2)

Opis a

položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.

bezvýznamné
 

Prijaté príspevky od zria ovate a - príjem na BU (presun na VBO do roku 2020)

© MVOServis s.r.o.
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(3)

dotácií a

priebehu bežného

žiadne


(4)

Opis a

osobitne sa uvádza hodnota
bezvýznamné




celková hodnota kurzových ziskov

ostatné

(5)

Opis a
bezvýznamné

, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

 



Poskytnuté príspevky fyzickým osobám, posk.príspevky z podielu zaplatenej dane

408721,89 €

Ú tovné služby, audit, poradenstvo, ostatné služby

6776,92 €

Spotreba materiálu

26400,00 €

Mzdové náklady, poistenie,stravné, sociálny fond

26131,30 €

(6)


e a výške použitia podielu zaplatenej dane


.

žiaden

 
Podpora zdravia a bezpe nosti na cestách,vzdelávania,soc.pomoci,rozvoj športu
Služby - audit,ú tovníctvo,ostatné, spotreba materiálu, poplatky, ostatné
Príspevky fyzickým osobám, iným ú tovným jednotkám
Mzdové náklady, zákonné sociálne náklady,poistenie,stravné,soc.fond



300265,02 €

28440,47 €

33,96 €

6740,39 €

106416,40 €

0,00 €

23957,38 €

2173,92 €
468027,54 €

(7)

Opis a suma

bezvýznamné

osobitne sa uvádza hodnota


celková hodnota kurzových strát

ostatné

(8)



Vú
ej jednotke
nemá povinnos
v
a) overenie
b)
c) súvisiace audítorské služby,
d)
e) ostatné neaudítorské služby.
 



sa uvedie vymedzenie a


1000,00 €

súvisiace audítorské služby

ostatné neaudítorské služby

© MVOServis s.r.o.
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bezvýznamné





(1)

Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok,
inými aktívami sú napríklad práva zo
bodením od dane z príjmov.

žiadne


(2)
a)



Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych
:

žiadne

nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí

b)

splnenie tejto povinnosti bude



(3)

výška a
a)
b)
c)
d)
e)



podobných zmlúv,
iné povinnosti.

 

(4)

(5)

a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis,

to
bezvýznamné
devízových termínovaných obchodov a



správe alebo vo

Informácie o



žiadne

bezvýznamné

žiadne

© MVOServis s.r.o.
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