
VÝROČNÁ SPRÁVA
Nadácia 

Veolia Slovensko



obsah
Výročná správa 2021  | Nadácia Veolia Slovensko

Ročná účtovná závierka ........................................................... 28

Prehľad príjmov  ........................................................................ 30

Prehľad o darcoch  ..................................................................... 31

Prehľad o fyzických a právnických osobách,  
ktorým nadácia poskytla prostriedky  ................................ 32

Zverejnenie špecifikácie použitia ......................................... 38

Celkové výdavky ........................................................................ 40

    PRÍLOHA 1:

   Účtovná závierka za rok 2021  ..................................................44

   Správa nezávislého audítora  .....................................................60

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

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

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

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

    PREHĽAD PODPORENÝCH PROJEKTOV

   Sociálna oblasť ..................................................................................12

   Ochrana životného prostredia a podpora biodiverzity  ....14

   Podporujeme šport a lokálne športové kluby  ...................16

   Zdravý životný štýl a vzdelávanie  ..........................................18

   Zamestnanecké granty Veolia 2021 .....................................20

   Komunitné granty Veolia 2021  ...............................................22

1

2 6

3 7

4 8

5

9

10

Výročná správa 2021  |  Nadácia Veolia Slovensko 3



je pre mňa cťou a potešením predstaviť 
vám výsledky činnosti Nadácie Veolie Slo-
vensko za rok 2021.
Bol to rok výnimočný, rok, ktorý si bude-
me pamätať všetci. Mnoho naplánovaných 
projektov sa muselo z dôvodu pandémie 
zrušiť, viaceré aktivity sa zmenili, upravili, 
posúvali sa termíny, presúvali sme finan-
cie, tam, kde to bolo najviac potrebné. Aj 
napriek týmto skutočnostiam sa nám po-
darilo podporiť 39 zmysluplných projektov 
sumou vo výške takmer 109 tisíc eur. 
Rok 2021 bol pre nás výnimočný aj z iného 
dôvodu. Naša nadácia oslávila 15. výročie 

svojho pôsobenia. Za toto obdobie sa s našou podporou realizovalo 440 
projektov v oblasti sociálnej pomoci, vzdelávania, ochrany životného pro-
stredia aj športu na celom Slovensku.
Pri tejto príležitosti sme vyhlásili nový grantový program Komunitné gran-
ty určený pre širokú verejnosť, školy, mimovládne organizácie aj športové 
kluby. V roku 2021 sme prostredníctvom Komunitných grantov pomohli 
revitalizovať športový areál v Petržalke ale aj vysadiť stromy v komunitnej 
záhrade Dvory. Z výsledkov prvého ročníka máme úprimnú radosť. Reak-
cie podporených aj všetkých zúčastnených organizácií nám potvrdili, že 
program komunitných grantov ide správnou cestou a už teraz sa tešíme 
na ďalší ročník.

Vážení partneri, priatelia nadácie,
Rozvíjali sme aj firemné dobrovoľníctvo cez náš program Zamestnanecké 
granty, ktorý organizujme už siedmy rok. V roku 2021 pomohli Zamestna-
necké granty uzrieť svetlo sveta 21 komunitným projektom a zamestnanci 
Veolia na Slovensku boli toho neoddeliteľnou súčasťou. Pomohli udržiavať 
bežecké trate, vyčistili jazero, budovali ekozáhrady, detské ihriská, podali 
pomocnú ruku pri výsadbe sadu. Som naozaj rád, že v spoločnosti Veolia 
máme kolegov, kolegyne, ktorí svoj voľný čas venujú v prospech krajiny, 
vzdelávania, životného prostredia, komunít, že dávajú kus seba. 
Podľa odborníkov na firemné dobrovoľníctvo je jedným z prínosov dáva-
nia, že žijete dlhšie, ste zdravší a výkonnejší. Verím, že to platí aj pri našich 
dobrovoľníkoch a globálne aj pre našu nadáciu. Verím, že bude výkonná, 
zdravá, že bude ešte dlho pomáhať tam kde to má zmysel, tam kde nás 
potrebujú. Máme k tomu k dispozícii dlhoročné skúsenosti, múdrych a ak-
tívnych ľudí a neustále nadšenie. 
V roku 2021 sme aj s vašou podporou odviedli kus dobrej práce a ja me-
nom vedenia Nadácie Veolia Slovensko ďakujem všetkým našim partne-
rom, podporovateľom aj zamestnancom Veolia na Slovensku za to to, že 
pomáhajú s nami.
 
   S úctou

1

Ing. Peter Martinka
správca nadácie

príhovor 
      správcu  nadácie
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Nadácia Veolia Slovensko bola zaregistrovaná  na Ministerstve vnútra 
Slovenskej republiky dňa 6. 10. 2006 pod číslom 203/Na-2002-846.
Nadácia Veolia Slovensko z hľadiska potenciálu získaných zdrojov 
patrí medzi malé nadácie.

Nadácia Veolia Slovensko  
bola založená predovšetkým  
na podporu:

> aktivít v mestách a mikroregiónoch, kde žijú a pracujú 
spolupracovníci spoločností v skupine Veolia Slovensko,

> aktivít, ktorých výsledky budú mať reálny a vyčísliteľný regionálny 
dosah na určené cieľové skupiny projektu, 

> projektov, ktoré sú aj s prispením nadácie trvalo udržateľné 
a konkrétne prispievajú k zlepšeniu v oblastiach, ktoré slúžia  
na podporu verejnoprospešného účelu.

Dlhodobá stratégia  
Nadácie Veolia Slovensko  
bola definovaná nasledovne:

> Zabezpečiť podporu minimálne jedného veľkého projektu 
v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie. Tento projekt by 
mal mať dlhodobý charakter a mal by plniť strategický cieľ daný 
verejnoprospešným účelom.

> V roku 2021 sa počet dlhodobo podporovaných projektov 
stabilizoval na počte päť. Nadácia Veolia Slovensko každoročne 
podporuje a rozvíja aspoň tri športové aktivity pre deti a 
mládež a tým sa angažuje  v podpore a ochrane zdravia a 
zdravého životného štýlu. Okrem toho dlhodobo podporuje dva 
väčšie projekty zamerané na podporu mentálne alebo telesne 
postihnutých a znevýhodnených detí a dospelých,  ich rodiny 
na celom Slovensku, na potieranie prejavov diskriminácie a na 
výchovu verejnosti k tolerancii.

> Zvyšné zdroje sú využívané na podporu menších a krátkodobých 
projektov. 

> Nadácia sa vo svojej činnosti opiera predovšetkým o sieť 
dobrovoľných spolupracovníkov a snahou jej orgánov je redukovať 
výdavky na správu nadácie na minimum.

> Nadácia buduje sieť dlhodobých partnerstiev s cieľom zabezpečiť 
dlhodobý rast objemu disponibilných prostriedkov na nadačnú 
činnosť.

2stratégia 
nadácie
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ciele  
nadácie

Výročná správa Nadácie Veolia Slovensko za rok 2021 
bude predložená na schválenie na zasadnutí správnej 
rady Nadácie Veolia Slovensko dňa 24. 05. 2022.

Nadácia chce podporovať 
verejnoprospešné aktivity v súlade 
s cieľmi v nasledujúcich oblastiach:

> podpora sociálnej pomoci rodinám a zamestnancom  
spoločností skupiny Veolia na Slovensku,

> podpora rozvíjania duchovných hodnôt, realizácie a ochrany  
ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, 

> ochrana a tvorba životného prostredia,

> zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,

> podpora zdravia, vzdelávania, vedy, telovýchovy a športu.

NADÁCIA VEOLIA SLOVENSKO SA SNAŽÍ VYHOVIEŤ ČO 
NAJVÄČŠIEMU POČTU ŽIADOSTÍ O  POMOC, PODPORU, 
ROZVOJ A OCHRANU V OBLASTI KULTÚRNYCH A DU-
CHOVNÝCH HODNÔT, ŠPORTOVÝM NADŠENCOM A SKU-
PINÁM I JEDNOTLIVCOM, KTORÍ POTREBUJÚ POMOC PRI 
RIEŠENÍ RÔZNYCH ŽIVOTNÝCH PROBLÉMOV A VÝZIEV.

Ciele Nadácie 
Veolia Slovensko3ciele  

nadácie
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Prehľad činností  
vykonávaných v období od 1. 1. 2021  
do 31. 12. 2021 s uvedením vzťahu 
k verejnoprospešnému účelu nadácie

Nadácia Veolia Slovensko v roku 2021 vykonávala svoju 
činnosť už 15 rokov. Za toto obdobie venovala viac ako 
850 - tisíc eur na realizáciu takmer 440 projektov na ce-
lom Slovensku. 

V roku 2021, nadácia podporila 39 projektov a prostredníc-
tvom nich činnosť rôznych organizácií alebo jednotlivcov 
sumou vo výške takmer 109 - tisíc eur. Finančnú pomoc 
poskytla v oblasti sociálnej pomoci, vzdelávania. ochrany 
životného prostredia a športu predovšetkým v mestách, 
kde pôsobí skupina Veolia Slovensko. 

Finančne podporila i zamestnancov spoločnosti a ich ro-
diny, ktoré sa ocitli v neľahkých životných situáciách. Mi-
nulý rok Nadácia Veolia Slovensko podporila aj projekt 
Zamestnanecké granty, ktorý je určený všetkým zamest-
nancom na podporu projektov, v ktorých sa angažujú ako 
dobrovoľníci vo svojom voľnom čase.  

Pri príležitosti 15-výročia pôsobenia nadácie bol spuste-
ný projekt pod názvom Komunitné granty, ktorý finanč-
ne podporil tri organizácie z bratislavskej mestskej časti 
Petržalka.

4prehľad
  činností
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sociálna  
oblasť 
pomáhame tam,  
kde je to najviac 

potrebné

Spoločenská a sociálna zodpovednosť sú 
dôležité pre celú skupinu Veolia na svete. 
Podporu týchto oblastí má vo svojej DNA, 
a preto v krajinách, kde pôsobí, sa pravidel-
ne angažuje v  projektoch zameraných na 
integráciu a inklúziu zdravotne a sociálne 
slabších skupín do bežného života.

Germicídne žiariče  
ochránia zdravie najmenších
Nadácia Veolia Slovensko a s prispením zamestnancov skupiny Veolia Energia 
Slovensko poskytla pre vybrané materské školy v Bratislave-Petržalke, v Levi-
ciach, v Žiari nad Hronom a základnú školu v Košiciach germicídné žiariče na 
ochranu zdravia detí a zamestnancov v materských školách.

Sme iní, ale nie horší!  
Chceme žiť s vami, nie vedľa vás!
Tak znie heslo podujatia Deň krivých zrkadiel, ktorý nadácia dlhodobo pod-
poruje a je venované stretnutiam s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Pre náv-
števníkov bol pripravený bohatý program. a zamestnanci a klienti chránených 
dielní a domovov sociálnych služieb ponúkli svoje originálne výrobky. Organi-
zátorom podujatia je Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
(ZPMP) v SR a ich hlavný cieľ je začlenenie ľudí s mentálnym postihnutím do 
našej spoločnosti.

Plnili sme vianočné priania  
seniorom z Petržalky
Nadácia Veolia Slovensko spolu so zamestnancami skupiny Veolia Energia Slo-
vensko sa už po tretí raz rozhodla zorganizovať vianočný Stromček prianí a 
tentoraz potešiť darčekmi seniorov z Domu tretieho veku, zariadenia pre se-
niorov, ktoré sídli v bratislavskej Petržalke. V zariadení sa nachádza takmer 240 
klientov, ktorí si v balíčkoch našli kozmetiku, pochúťky, vitamíny a osobný odkaz 
od konkrétneho zamestnanca.
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ochrana 
životného 
prostredia 

a podpora biodiverzity

Rieka Hron po ekologickej katastrofe  
ožije aj vďaka pomoci z nadácie
Rieku Hron postihla koncom júla 2021 ekologická katastrofa. Nedostatočne 
zabezpečený digestát z bioplynovej stanice v Budči sa dostal do rieky Hron, 
čo spôsobilo masívne znečistenie vody v rieke a následný hromadný úhyn 26 
druhov rýb. Medzi nimi sa nachádzali pôvodné a aj chránené druhy európske-
ho významu. Najväčšou stratou je úhyn celej populácie hlavátky podunajskej, 
ktorá bola najvzácnejším druhom, nachádzajúcim sa v rieke Hron. Rovnako 
boli zlikvidované generačné jedince ďalších druhov.
Revitalizácia Hrona bude behom na dlhú trať, nehovoriac o vysokých finanč-
ných nákladoch potrebných na zaobstaranie dostatočného množstva rybích 
násad. Spoločne s rybármi veríme, že sa život do rieky vráti v čo najkratšom 
čase aj vďaka finančnej pomoci Nadácie Veolia Slovensko.

Projekt Požičaná planéta  
učí ochraňovať biodiverzitu
Nadácia Veolia Slovensko je generálny partner unikátneho projektu Požičaná 
planéta, zameraného na ochranu biodiverzity. Požičaná planéta je projekt, kto-
rý prezentuje kľúčové témy udržateľného rozvoja a spája výnimočné filmové 
dokumenty, články a environmentálne aktivity na výchovu v školách a v rodine. 
Predstavuje modernú, komplexnú učebnú pomôcku, ktorá pútavou a najmä 
zrozumiteľnou formou vysvetľuje, aké zmeny v našom správaní si vyžaduje za-
chovanie klímy, biodiverzity a udržateľného spôsobu života. 
Je pre nás veľkou cťou, že Slovenská komisia Organizácie spojených národov 
pre výchovu a vzdelávanie, vedu a kultúru UNESCO, prevzala záštitu nad vzde-
lávacím programom Požičaná planéta.
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podporujeme 
šport  

a lokálne športové kluby

Pomoc lokálnym športovým klubom  
pre deti ale aj dospelých
Nadácia Veolia Slovensko dlhodobo podporuje športové organizácie predo-
všetkým v mestách, kde Veolia poskytuje svoje služby obyvateľom. V roku 
2021 finančne podporila napríklad športový klub Iglovia, obecný futbalový 
klub Matejovce nad Hornádom, turistický klub Pleše z Podkoníc, športový klub 
Spartans Zvolen, ktorý organizoval charitatívny beh. Pri týchto projektoch boli 
zapojení aj zamestnanci Veolie ako dobrovoľníci v rámci programu Zamestna-
necké granty.
V Žiari nad Hronom tradične podporila Mestský športový klub predovšetkým 
jeho cyklistický klub a v Leviciach volejbalový klub PALAS VK LEVICE.
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Fiľakovské deti zo sídliska Farská lúka 
aj z blízkej materskej školy na Daxnero-
vej majú nové moderné detské ihrisko. 
Samospráva sa pre výstavbu rozhodla 
po neúspešnom hlasovaní v súťaži Žiha-
dielko pred dvomi rokmi. Fiľakovo vte-
dy nové ihrisko nevyhralo ale obyvatelia 
mesta bojovali do poslednej chvíle hlaso-
vania.
Vedenie mesta oslovilo nadáciu Veolia 
Slovensko, ktorá už v minulosti prispela 
na obnovu ihriska v mestskom parku.

Nadácia podporila vybudovanie 
detského ihriska vo Fiľakove

Navzájom lepší
Nadácia sa rozhodla podporiť projekt 5P 
zameraný na podporu v oblasti psycho-
hygieny, psychoregenerácie a na preven-
ciu syndrómu vyhorenia zamestnancov 
v oblasti sociálnych služieb v Trnavskom 
regióne. Cieľom unikátneho projektu 5P 
je naučiť zamestnancov konkrétne tech-
niky, ako zvládať fyzickú záťaž a emočné 
vypätie, s cieľom predísť nástupu syndró-
mu vyhorenia spôsobeného nadmernou 
pracovnou záťažou v súvislosti s pandé-
miou. Vybrané postupy a rady sú zosu-
marizované v knihe s názvom Navzájom 
lepší, ktorej súčasťou sú aj názorné ukáž-
ky praktických cvičení.

Letná škola  
mladých chemikov
Letná škola mladých chemikov je týž-
denné letné sústredenie, ktoré sa snaží 
priblížiť chémiu aj najmladšej generácii 
riešiteľov chemickej olympiády kategórie 
D (základná škola). Cieľom letnej školy 
je lepšie pripraviť žiakov na nasledujúce 
ročníky olympiády a ukázať krásy tejto 
vedy hravou formou. Aj vďaka podpo-
re Nadácie Veolia Slovensko mohli 20 
úspešní riešitelia, ktorí sa do školy prihlá-
sili, absolvovať prednášky z jednotlivých 
oblastí chémie priamo od študentov vy-
sokých škôl daných odborov.

zdravý 
životný štýl 

a vzdelávanie

Veolia podporila
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zamestnanecké 
granty Veolia

Podpora dobrovoľníctva a záujmu zamest-
nancov o veci verejné je jedným z cieľov 
unikátneho programu Nadácie Veolia Slo-
vensko. Program Zamestnanecké granty, 
v rámci ktorého môžu zamestnanci skupi-
ny Veolia na Slovensku získať financie na 
realizáciu verejnoprospešných projektov 
s podmienkou, že sa sami podieľajú na ich 
realizácii ako dobrovoľníci, je určený pre 
všetkých zamestnancov, ktorí sú ochotní 
pomáhať iným organizáciám – občianskym 
združeniam, školám, športovým klubom a 
podobne.

V roku 2021 nadácia prispela na realizáciu 
21 projektov v celkovej výške viac ako 21-ti-
síc eur. V rámci celého Slovenska sa vďaka 
aktívnej pomoci zamestnancov skvalitnila 
výučba detí v školách, podporilo sa zdra-
vie seniorov, mnohé športové podujatia, 
prispelo sa na rekonštrukciu priestorov 
alebo na vybudovanie nových ihrísk a špor-
tovísk.

2021
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komunitné 
granty Veolia

Pri príležitosti 15. výročia svojho založe-
nia Nadácia Veolia Slovensko pripravila 
program Komunitných grantov pre širokú 
verejnosť, pre neziskové organizácie, špor-
tové kluby či školské zariadenia tentokrát 
z bratislavskej mestskej časti Petržalka.

2021

Do programu sa prihlásilo množstvo hodnotných projektov z oblas-
ti vzdelávania, životného prostredia, zlepšenia komunity či podpory 
športujúcej mládeže. Vybrať z veľkého počtu kvalitných projektov bolo 
náročné. Rada Nadácie Veolia Slovensko nakoniec vybrala dva víťazné 
projekty a o treťom rozhodla široká verejnosť prostredníctvom hlaso-
vania na sociálnych sieťach.

1) Záhrada Dvory, občianske združenie –  
Stromy pre Komunitnú záhradu Dvory

2) Bajkslava, občianske združenie –  
PumpPark Petržalka, revitalizácia časti areálu

3) Športový klub Juventa Bratislava s projektom  
Gymnastika – základný šport pre všetkých
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Nadácia Veolia 
Slovensko pomáha 

už 15 rokov
Pri príležitosti tohto pekného výročia sme oslo-
vili vybrané partnerské organizácie, ktoré sme 
pravidelne podporovali prostredníctvom nadá-
cie. Prinášame vám ich poďakovania za podporu 
a spoluprácu vrátane milých gratulácií.

Podpora mnohých projektov 
pre mestskú časť Dúbravka, 
Bratislava
„Spolupráca mestskej časti Bratislava-Dú-
bravka a Nadácie Veolia Slovensko funguje už 
niekoľko rokov. Od môjho nástupu do funkcie 
starostu nadácia stojí pri viacerých projektoch 
v Dúbravke, a čo ma teší, vždy ide o projekty 
s pridanou hodnotou. Spomeniem napríklad 
Motýliu lúku za obchodným domom Saratov, 
Zelenú učebňu v átriu Základnej školy Sokolí-
kova, podporu kultúry v mestskej časti na via-
cerých podujatiach, napríklad na obľúbenom 
Dni detí, či zaujímavé spoznávanie kotolne a 
jej činnosti na Dni otvorených dverí v rámci 
Dúbravských hodov. Verím preto, že podpora 
nadácie a vzájomná spolupráca sa nekončia, 
ale, naopak, budú pokračovať, rozvíjať sa.“

Martin Zaťovič  
starosta mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Úsmev ako dar, Bratislava
Rok 2021 sa stal rokom solidarity a naozaj sme to pocítili aj my na Úsmeve. Ani našim 
podporovateľom neostala táto situácia ľahostajná. Aj napriek tomu, že mnohí z nich 
neboli v takej kondícii ako pred pandémiou, darovali nám nemalé finančné prostriedky, 
ale aj potraviny, lieky, drogériu, hygienické potreby, rúška, počítače a notebooky. Vďaka 
ich pomoci môžeme sprevádzať rodiny na lekárske ošetrenie, deti sa môžu dištančne 
vzdelávať, naši odborní pracovníci im poskytujú potrebné poradenstvo a psychologic-
kú pomoc. Vďaka tejto komplexnej pomoci sme zachránili 837 rodín, v ktorých je 1 505 
detí, a  tak sme zabezpečili, aby rodiny zostali spolu. 
Úsmev ako dar si mimoriadne váži dlhoročné systémové partnerstvá. Jedným z nich 
je aj partnerstvo s Nadáciou Veolia Slovensko. Úprimne vám ďakujeme za konkrétnu 
a účelnú pomoc pre naše rodiny a ich deti. Spolu tak môžeme napĺňať našu víziu Aby 
rodina zostala spolu.“

PhDr. Mária Soboličová, PhD. 
manažér pre fundraising a PR, Úsmev ako dar

Hokejový klub Brezno
„Nadácia Veolia Slovensko oslávila svoje 15. naro-
deniny. Chceme sa aj my, zástupcovia Hokejové-
ho klubu Brezno, pripojiť ku všetkým gratulantom 
a vysloviť poďakovanie za významnú dlhoročnú 
podporu športového života v našom klube. Ve-
olia aj jej nadácia je naším stabilným a spoľahli-
vým partnerom pri rozvoji mládežníckeho hokeja 
v Brezne. Vaša podpora nám pomáha realizovať 
sny mnohých mladých hokejistov, vychovávať 
z  nich úspešných, zdravých mladých ľudí, kto-
rí prispievajú k rozvoju nielen športu, ale aj celej 
spoločnosti. V mene celého Hokejového klubu 
Brezno vám z celého srdca ďakujeme a prajeme 
vám pevné zdravie a veľa chuti do ďalšej práce. 
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.“

Marian Štulrajter
prezident HK Brezno

Mestský športový klub  
Žiar nad Hronom
„Chcel by som sa touto cestou poďakovať za 
spoluprácu a finančnú podporu Mestského 
športového klubu Žiar nad Hronom, spol. s  r. 
o. (MŠK), ktorý zastrešuje 16 športových klubov. 
Veolia a jej nadácia je jeden zo štyroch hlav-
ných reklamných partnerov spoločnosti MŠK, 
ktorá finančne podporuje našich športovcov, a 
aj s vašou finančnou podporou dosahujú naši 
športovci popredné umiestnenia nielen v rámci 
kraja, Slovenska, Európy, ale dokonca aj na maj-
strovstvách sveta.
Spoločnosť MŠK Žiar nad Hronom si veľmi váži 
pomoc Veolie, ktorá sa už niekoľko rokov spo-
lupodieľa na finančnej podpore našich športov-
cov, bez ktorej by sme si naše ďalšie pôsobe-
nie v jednotlivých športových kluboch nevedeli 
predstaviť. Veríme, že Veolia bude i naďalej fi-
nančne podporovať našich športovcov, a našou 
snahou bude robiť vždy dobré meno a  vzor-
ne reprezentovať všetkých našich reklamných 
partnerov na športových súťažiach nielen na 
Slovensku, ale i v zahraničí.“

Ján Žiak
konateľ spoločnosti  
MŠK Žiar nad Hronom, spol.  s  r. o.

Deň krivých zrkadiel, Združenie 
na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím v SR, Bratislava
„Deň krivých zrkadiel, venovaný ľuďom s mentál-
nym postihnutím, organizuje Združenie na pomoc 
ľuďom s mentálnym postihnutím v SR viac ako 15 
rokov, od roku 2010 aj s finančnou podporou Na-
dácie Veolia Slovensko. Zo srdca ďakujeme za tých, 
ktorí sa vo svojom živote stretávajú s diskriminá-
ciou a s predsudkami iných ľudí. Práve počas Dňa 
krivých zrkadiel má verejnosť možnosť presvedčiť 
sa o tom, akí v skutočnosti sú a čo dokážu. Sú iní, 
ale nie horší – tak znie motto Dňa krivých zrkadiel. 
Ďakujeme za všetko, Nadácia Veolia Slovensko!
Srdečne gratulujeme k 15. výročiu a do ďalších ro-
kov prajeme, aby ste boli úspešnou nadáciou, kto-
rá bude naďalej podporovať zmysluplné projekty 
v oblasti kultúry, športu, ekológie a pod. Aby sme 
aj vďaka vám mohli žiť šťastnejší a kvalitnejší život.“

PhDr. Iveta Mišová
riaditeľka ZPMP v SR
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Nadácia 
Veolia 

Slovensko 
a 2%

Na základe úspechu získavania prostriedkov z titulu prijímateľa podielu 
2 % zaplatenej dane z príjmu v minulých rokoch správna rada rozhodla 
o tom, že nadácia sa bude naďalej uchádzať o prostriedky z tohto 
zdroja. Dňa 1.12.2021 nadácia získala osvedčenie prijímateľa podielu 2 % 
z daní podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom 
znení pre zdaňovacie obdobie roka 2021 registrované v Notárskom 
centrálnom registri určených právnických osôb pod spisovou značkou 
NCRpo 9785/2021.

V roku 2021 Nadácia Veolia Slovensko po štrnásty raz prijala prostried-
ky z titulu prijímateľa podielu 2 % z daní v súlade s ustanovením § 50 
zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Za zdaňovacie obdobie roka 
2020 bolo v roku 2021 prijatých 54 851,58 eur, z toho  fyzické osoby 
darovali  na účet nadácie 45 eur a právnické osoby 54 806,58 eur.

Od roku 2013 má Nadácia Veolia Slovensko v súlade s ustanovením § 
50 ods. 12) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení 
v Tatra banke zriadený osobitný účet z dôvodu prijímania a čerpania 
finančných prostriedkov z podielu 2 % dane z príjmu.    

Ostatné finančné prostriedky sú vedené v Tatra banke na bežnom účte. 

ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY
Správna rada nadácie sa v roku 2021 zišla na svojom zasadnutí šesť-
krát, a to 12. januára,  4. marca, 25. mája, 3. augusta, 14. októbra a 7. 
decembra 2021. Na stretnutiach schválila rozpočet na rok 2021, pre-
hodnocovala žiadosti o podporu z nadácie, kontrolovala plnenia prija-
tých uznesení z predchádzajúcich zasadnutí, členovia prednášali ino-
vatívne riešenia fungovania nadácie a dozorná rada vykonala kontrolu 
správnosti vedenia účtovníctva. Správna rada v roku 2021 rozhodla o 
podpore projektov, ktoré sú bližšie uvedené v bode 5. výročnej správy 
a plnia verejnoprospešný účel.

Výročná správa 2021  |  Nadácia Veolia Slovensko 27



ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV 
ZAHRNUTÝCH V ROČNEJ ÚČTOVNEJ 
ZÁVIERKE A VÝROK AUDÍTORA K NEJ

Nadácia Veolia Slovensko má v Tatra banke 
zriadený osobitný účet, na ktorý boli prijaté 
finančné prostriedky zodpovedajúce podielu 
zaplatenej dane prijaté v príslušnom kalen-
dárnom roku. Číslo účtu je 2628225845/1100. 
Ostatné finančné prostriedky sú vedené na 
bežnom účte v Tatra banke, číslo účtu je 
2623225846/1100.

Prevádzkové výdavky nadácie v roku 2021 
predstavovali najmä výdavky spojené s ve-
dením bankového účtu nadácie a so za-
bezpečením povinností vyplývajúcich zo 
zákona, a to najmä náklady spojené s usku-
točnením auditu nadácie, poplatkov za vý-
pisy z bankového účtu na potreby auditu a 
náklady spojené so zverejnením výroku au-
dítora vo vestníku.

V roku 2021 Nadácia Veolia Slovensko 
prijala 54 851,58 € ako príspevky z 2 % 
daní. Z tejto sumy v roku 2021 použila 
42 714,69 € a zvyšných 12 136,89 € bolo 
preúčtovaných na účet 384 - Výnosy 
budúcich období.

Za rok 2021 bola v hospodárení roku 
2021 zaplatený poplatok  3,50 eur za 
špecifikáciu podielu zaplatenej dane, 80 
eur za bankové potvrdenie pre audit a 
vytvorená rezerva na výkon auditu vo 
výške 1 200 eur.

Nadácia v roku 2021 nevlastnila nijaký 
hnuteľný a nehnuteľný majetok.

Nadácia v roku 2021 nedisponovala 
nijakými právami, z ktorých by mohli 
plynúť finančné príjmy alebo naturálne 
pôžitky.

Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky 
k účtovnej závierke a Výrok audítora sú 
pripojené v Prílohe č. 1 tejto výročnej 
správy.

K 31. 12. 2021 
bol stav na bankovom účte

122 981,68 €

12 136,89 €

Koncom roka 2021 boli  
výnosy z nevyčerpaných 
príspevkov 2 % dane za rok 
2020 preúčtované na účet 384 - 
Výnosy budúcich období vo výške

109 848,67 €

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

78 635,67 €

2021
Podľa výkazu ziskov a strát  
celkové výnosy  
vrátane prijatých darov 
a prijatých 2% daní  
v roku 2021 predstavovali

5ročná 
účtovná 
závierka

K 01. 01. 2021 
bol stav na bankovom účte  

164 274,47 € 
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6 7prehľad 
príjmov
(výnosov) podľa  
zdrojov a ich pôvodu

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

DARY OD PRÁVNICKÝCH  
OSÔB V CELKOVEJ VÝŠKE

Prvá rozvojová spoločnosť, a.s. 535,50 €

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 550,00 € 

Veolia Komodity Slovensko, s.r.o. 2 000,00 €

C - Shop, spol. s r.o. 4 500,00 €

C - bau, spol. s r.o 650,00 €

PPC Energy, a.s. 1 200,00 €

PPC Investments, a.s. 3 100,00 €

PRÍSPEVKY OD 
FYZICKÝCH OSÔB

13 705,50 €

45,00 €

PRÍJMY NADÁCIE  
ZA ROK 2021

 68 557,08 €

 54 806,58 €PRÍJEM Z 2% Z DANÍ PODĽA  
§50 ZÁKONA 595/2003 Z. z.
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ktorým nadácia poskytla prostriedky na verejnoprospešný 
účel, na ktorý bola založená a informácia, akým spôsobom 
sa tieto prostriedky použili.

NADÁCIA V ROKU 2021 POSKYTLA FINANČNÉ PROSTRIEDKY V CELKOVEJ 
SUME 108 565,17 € NA ZÁKLADE ŽIADOSTI O PODPORU VEREJNOPROSPEŠ-
NÉHO PROJEKTU NASLEDUJÚCIM FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM:

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

Peňažný dar za účelom vybu-
dovania detských ihrísk podľa 
Zmluvy o finančnom zabezpeče-
ní budovania detských ihrísk z fi-
nančných zdrojov Nadácie Veolia 
Slovensko v Banskej Bystrici.

 15 000,00 02.02.2021  2%

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

Fiinančný príspevok na realizáciu 
projektu ,,Pozri ako rastiem“.

1 200,00 04.05.2021  2%

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

Fiinančný príspevok na realizáciu 
projektu „Požičaná planéta II.“.

 2 750,00  27.04.2021  2%

4. Mesto Hanušovce nad Topľou
Mierová 3 
094 31 Hanušovce nad Topľou 
IČO: 00332399

Fiinančný príspevok na realizáciu 
projektu opravy chodníkov v 
areáli materskej školy.

 1 000,00 03.06.2021  2%

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

Fiinančný príspevok na príspevku 
na podporu a rozvoj mládežníc-
kej cyklistiky v Žiari nad Hronom.

3 000,00 31.05.2021  2%

6. Združenie na pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím 
v Slovenskej republike 
Alstrova 153, 831 06 Bratislava 
IČO: 00683191

Fiinančný príspevok na realizáciu 
projektu ,,Deň krivých zrkadiel 
2021“.

 3 000,00 31.05.2021  VZ

Žiadateľ

Žiadateľ

Účel 

Účel 

Výška daru (€)

Výška daru (€)

Uhradený dňa

Uhradený dňa

Pozn.*

Pozn.*

7. Veolia Energia Slovensko, a.s.
Einsteinova 21 
851 01 Bratislava 
IČO: 35702257

Peňažný dar za účelom nákupu 
4 kusov germicídnych žiaričov 
podľa Zmluvy o finančnom za-
bezpečení obstarania germicíd-
nych žiaričov z finančných zdro-
jov Nadácie Veolia Slovensko.

2 085,17 19.04.2021  2%

8. Navzájom lepší 
Tehelná 7701/1A 
917 01 Trnava 
IČO: 51564882

Fiinančný príspevok na realizáciu 
projektu zameraného na pod-
poru zamestnancov sociálnych 
služieb v oblasti psychohygieny a 
psychoregenerácie.

500,00 25.06.2021  2%

9. Občianske združenie Veterníček
A. Kmeťa 11 
965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 45025843

Fiinančný príspevok na realizáciu 
projektu ,,Aj my dýchame čistý 
vzduch“.

450,00  14.07.2021  2%

10. Slovenská chemická spoločnosť 
pri Slovenskej akadémii vied
Radlinského 9, 812 15 Bratislava
IČO: 00178900

Fiinančný príspevok na orga-
nizáciu V. ročníka Letnej školy 
mladých chemikov.

1000,00  14.07.2021  2%

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

Peňažný dar za účelom vybu-
dovania detských ihrísk podľa 
Zmluvy o finančnom zabezpečení 
budovania detských ihrísk z fi-
nančných zdrojov Nadácie Veolia 
Slovensko vo Fiľakove a Lučenci.

 30 680,00  14.09.2021  VZ

12. Silvia Heseková
Nová 21
900 55 Lozorno

Peňažný dar zamestnankyni za 
účelom finančnej podpory po-
trebnej k náročnej starostlivosti 
s dcérou so zriedkavým genetic-
kým ochorením.

 3 500,00 30.08.2021  2%

 13. Miestna organizácia Slovenského 
rybárskeho zväzu Žiar nad 
Hronom
SNP 4, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 31923828

Fiinančný príspevok na obnovu 
ekosystému a populácie rýb v 
rieke Hron po ekologickej havárií 
zo dňa 26.7.2021.

 10 000,00 05.08.2021  VZ

 14. Špecializovaný liečebný ústav 
Marína, štátny podnik
Ul. Sládkovičova 311/3, 962 37 Kováčová
IČO: 00165476

Peňažný dar za účelom finančnej 
podpory na organizáciu projektu 
„Veselý Mikuláš v Maríne“.

1 000,00 02.12.2021  2%

 15. PALAS VK LEVICE, o.z.
Ul. Ľ. Podjavorinskej 3, 934 01 Levice
IČO: 17639247

Peňažný dar za účelom finančnej 
podpory na podporu a rozvoj 
volejbalu na území SR.

3 500,00 15.12.2021  2%

*Poznámka (z 2% alebo vlastné zdroje)

8prehľad fyzických  
a právnických osôb,
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1. SOŠ beauty služieb
Gemerská 1, 040 11 Košice
IČO: 17078423
Zamestnanec/garant: Jozef Sedlák

Peňažný dar za účelom finanč-
ného príspevku na realizáciu 
projektu „Zelená oáza – outdo-
orová učebňa“

2 000,00 30.08.2021  2%

2. Občianske združenie PEČENIČAN
Pečenice 91, 935 03 Pečenice
IČO: 42428980
Zamestnanec/garant: Monika 
Števčaťová

Peňažný dar za účelom finanč-
ného príspevku na realizáciu 
projektu „Kraj Moruše čiernej“.

  800,00 30.08.2021  2%

3. Základná škola, Dudova 2, 
Bratislava
Dudova 2, 851 02 Bratislava
IČO: 31780547
Zamestnanec/garant: Martin Mrázik

Peňažný dar za účelom finanč-
ného príspevku na organizáciu 
projektu „Naša školská záhrada“.

631,00 09.09.2021  2%

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

Peňažný dar za účelom finančné-
ho príspevku na realizáciu projek-
tu „AUTISTI – ARTISTI 2021“.

1 079,00 16.09.2021  2%

5. Obec Nová Dedina
Nová Dedina 125, 935 25 Nová Dedina
IČO: 00307301
Zamestnanec/garant: Zuzana 
Jánošíková

Peňažný dar za účelom finanč-
ného príspevku na realizáciu 
vybudovania dreveného altánku 
v priestoroch Materskej školy 
Nová Dedina.

 1 970,00 09.09.2021  2%

6. Obec Štós
Štós 143, 044 26 Štós
IČO: 00324795
Zamestnanec/garant: Melánia Rákayová

Peňažný dar za účelom finanč-
ného príspevku na realizáciu pro-
jektu „EKOzáhradky“ v materskej 
škole v Štóse.

500,00 09.09.2021  2%

7. Občianske združenie Rybolov 
Prestavlky
Prestavlky 185, 966 01 Prestavlky
IČO: 42189802
Zamestnanec/garant: Juraj Abrahám

Peňažný dar za účelom finanč-
ného príspevku na realizáciu 
projektu „Obnova vodnej nádrže 
Prestavlky“.

 1 000,00 09.09.2021  2%

8. Združenie na pomoc škole
M.R.Štefánika 17, 965 01 Žiar n. Hronom
IČO: 37818601
Zamestnanec/garant: Juraj Paššák

Peňažný dar za účelom finanč-
ného príspevku na realizáciu 
projektu „ K dobrej knihe treba 
dobrých čitateľov“.

  1 420,00 09.09.2021  2%

Žiadateľ Účel Výška daru (€) Uhradený dňa Pozn.*

*Poznámka (z 2% alebo vlastné zdroje)

Skupina Veolia Energia Slovensko

Stredoslovenská vodárenská  
prevádzková spoločnosť, a. s.

1. Základná škola Štefana Daxnera
Dr. V. Clementisa 13
979 01 Rimavská Sobota
IČO: 37831721
Zamestnanec/garant: Ivan Oštrom

Peňažný dar za účelom finanč-
ného príspevku na realizáciu 
projektu „Učme sa po novom v 
novom“.

1 000,00 1.10.2021  2%

2. Detská organizácia FÉNIX, o.z., 
organizačná jednotka Handlová
Morovnianska cesta 55              
972 51 Handlová
IČO: 17310920
Zamestnanec/garant: Michal Maňák

Peňažný dar za účelom finanč-
ného príspevku na realizáciu 
projektu “Veselo sa s nami hraj 
vždy sa pri tom usmievaj“.

  600,00 22.10.2021  2%

3. Turistický klub Pleše Podkonice
Podkonice 400
976 41 Podkonice
IČO: 00629642
Zamestnanec/garant: Milan Barla

Peňažný dar za účelom finanč-
ného príspevku na realizáciu 
projektu „Bežecký raj Pleše“.

1 000,00  3.11.2021  2%

4. SPAM, o.z.
Bučinová 5
974 05 Malachov
IČO: 455792160
Zamestnanec/garant: Nadežda Gondová

Peňažný dar za účelom finančné-
ho príspevku na realizáciu projek-
tu „Zábavné ihrisko na Dieli“.

1 000,00 22.10.2021  2%

5. Banskobystrický okrášľovací spolok
Rudlovská cesta 94
974 11 Banská Bystrica
IČO: 42301921
Zamestnanec/garant: Róbert Javorčík

Peňažný dar za účelom finanč-
ného príspevku na realizáciu pro-
jektu „Podporme Guľomet – prvý 
banskobystrický klub petangu“.

 800,00 22.10.2021  2%

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

Peňažný dar za účelom finanč-
ného príspevku na realizáciu 
projektu „Hodinovka pre Samka 
3. ročník“.

500,00 22.10.2021  2%

Žiadateľ Účel Výška daru (€) Uhradený dňa Pozn.*

zamestnanecké  
granty Veolia 2021

zamestnanecké  
granty Veolia 2021
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Podtatranská vodárenská  
prevádzková spoločnosť, a. s.

zamestnanecké  
granty Veolia 2021

1. Slovenský červený kríž Územný 
spolok Poprad
Banícka 4955
058 01 Poprad
IČO: 00416223
Zamestnanec/garant: Sylvia Kováčová

Peňažný dar za účelom finanč-
ného príspevku na realizáciu 
projektu „Vybudovanie terapeu-
tickej záhrady“.

1 000,00 30.08.2021  2%

2. Potápačský klub Vodnár Poprad
Nám. sv. Egídia 5
058 01 Poprad
IČO: 35510455
Zamestnanec/garant: Ladislav Dzivjak

Peňažný dar za účelom finanč-
ného príspevku na realizáciu 
projektu „Čistenie jazera Lom v 
Poprade- Kvetnici“.

  600,00 30.08.2021  2%

3. Obec Vojňany
Vojňany 4
059 02 Vojňany
IČO: 00231088
Zamestnanec/garant: Daniela 
Horváthová

Peňažný dar za účelom finanč-
ného príspevku na realizáciu 
projektu „Modernizácia detského 
ihriska“.

1 000,00 09.09.2021  2%

4. Obecný futbalový klub Matejovce
Matejovce nad Hornádom 97
053 21 Matejovce nad Hornádom
IČO: 50595598
Zamestnanec/garant: Jaroslav Smotrila

Peňažný dar za účelom finanč-
ného príspevku na realizáciu pro-
jektu „Rekonštrukcia obecného 
futbalového ihriska a sociálnych 
zariadení“.

1 000,00 16.09.2021  2%

5. Alžbetka n.o.
Školská 4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 35581131
Zamestnanec/garant: Barbora Kalíková

Peňažný dar za účelom finanč-
ného príspevku na realizáciu 
projektu „Moja nová rodina“.

 1 000,00 09.09.2021  2%

6. Športový klub Iglovia o.z.
Za Hornádom 7
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 42105846
Zamestnanec/garant: Patrik Tkáč

Peňažný dar za účelom finančné-
ho príspevku na realizáciu projek-
tu „Duatlon Spišská Nová Ves“.

1 000,00 09.09.2021  2%

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

Peňažný dar za účelom finanč-
ného príspevku na realizáciu pro-
jektu „Vybavenie multisenzorickej 
miestnosti“.

 1 000,00 09.09.2021  2%

Žiadateľ Účel Výška daru (€) Uhradený dňa Pozn.*

1. Bajkslava
Poľná 23
811 08 Bratislava
IČO: 52702219

Peňažný dar za účelom finančnej 
podpory na realizáciu projektu 
„PumpPark Petržalka – revitalizácia 
časti areálu“.

3 000,00 10.12.2021  2%

2. Záhrada Dvory
Belinského 25
851 01 Bratislava
IČO: 53215036

Peňažný dar za účelom finančného 
príspevku na realizáciu projektu 
„Stromy pre Komunitnú záhradu 
Dvory“.

  3 000,00 10.12.2021  2%

3. ŠK JUVENTA Bratislava
Švabinského 3
851 01 Bratislava
IČO: 42252750

Peňažný dar za účelom finančnej 
podpory na realizáciu projektu 
„Gymnastika – základný šport pre 
všetkých“.

3 000,00 10.12.2021  2%

Žiadateľ Účel Výška daru (€) Uhradený dňa Pozn.*

komunitné  
granty 2021

*Poznámka (z 2% alebo vlastné zdroje)

Mestská časť Petržalka, Bratislava
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prijatého podielu zaplatenej dane z  príjmov 
fyzických osôb a právnických osôb (podľa § 50 ods. 13 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov)

zverejnenie  
špecifikácie použitia
9zverejnenie  
špecifikácie použitia

  24 869,63 €SPOLU

NADÁCIA 17. 05. 2022 V  OBCHODNOM VESTNÍKU POD ČÍSLOM 3251213 OZNÁMILA ŠPECIFIKÁCIU 
PRIJATÉHO PODIELU ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB PODĽA 
§ 50 ODS. 13 ZÁKONA Č. 595/2003 Z. Z. O DANI Z PRÍJMOV ZA ROK 2019 PRIJATÉ V ROKU 2020 
V CELKOVEJ SUME 24 869,63 €, POUŽITÉ V ROKU 2020 A 2021:

Účel použitia  
podielu
zaplatenej dane

Výška použitého 
podielu zaplatenej 

dane na tento účel (€)

Spôsob  použitia
podielu 

zaplatenej dane

Použité v roku 2020:

1 Rekonštrukcia sociálnych zariadení v priestoroch ZŠ 2 058,25 Darovacia zmluva,  
bankový prevod

2 Podpora športu a vzdelávania 145,00 Darovacia zmluva,  
bankový prevod

3 Rozvoj tanca, tanečného umenia formou vzdelávania a 
zábavy 145,00 Darovacia zmluva,  

bankový prevod

4 Rozvoj športu, klasický box 160,90 Darovacia zmluva,  
bankový prevod

5 Podpora internacionalizácie školy 145,00 Darovacia zmluva,  
bankový prevod

   

6 Zabezpečenie budovania detských ihrísk v LC 15 000,00 Darovacia zmluva,  
bankový prevod

7 Germicídne žiariče MŠ ŽnH,MŠ BA Petr,MŠ LV, MŠ KE 2 085,17 Darovacia zmluva,  
bankový prevod

8 Požičaná planéta II. 2 750,00 Darovacia zmluva,  
bankový prevod

9 Pozri ako rastiem 1 200,00 Darovacia zmluva,  
bankový prevod

10 Podpora rozvoj mládežníckej cyklistiky v ŽnH 1 180,31 Darovacia zmluva,  
bankový prevod

Použité v roku 2021:
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výdavky na prevádzku nadácie

výdavky na odmenu  
za výkon funkcie správcu

výdavky na cestovné náhrady

výdavky na mzdové náklady

výdavky na ostatné činnosti  
spojené s prevádzkou nadácie

Náklady na prevádzku nadácie v roku 2021 boli v celkovej sume 1 283,50 €: 

V roku 2021 nadácia nemala žiadne náklady na odmenu za výkon funkcie správcu.

V roku 2021 nadácia nemala žiadne náklady na cestovné náhrady.

V roku 2021 nadácia nemala žiadne mzdové náklady.

V roku 2021 nemala nadácia náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie.

audit hospodárenia nadácie  .....................................................................................................................  1 200,00 €

poplatok za zverejnenie špecifikácie podielu zaplatenej dane v Obchodnom vestníku  ..... 3,50 €

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

(náklady) v členení podľa jednotlivých druhov činností 
nadácie a osobitne výšku výdavkov (nákladov) na správu 
nadácie vrátane rozhodnutia správnej rady podľa § 28 
ods. 1 a v členení podľa § 28 ods. 2 a 3 zákona č.34/2002 
Z. z. o nadáciách a zmene občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov

použitie majetku nadácie

výdavky na ochranu a zhodnotenie  
majetku nadácie

výdavky na propagáciu  
verejnoprospešného účelu nadácie

výdavky na správu nadácie

V roku 2021 boli prostriedky nadácie využité na podporu  
projektov uvedených v predošlej kapitole.

V roku 2021 nadácia nemala žiadne náklady na ochranu a zhodnotenie majetku nadácie.

SKUTOČNÉ VÝDAVKY  
NA SPRÁVU NADÁCIE  
v r. 2021 DOSIAHLI SUMU 

V ROKU 2021 NADÁCIA PLÁNOVALA TIETO VÝDAVKY NA SPRÁVU NADÁCIE: 
V súlade s ustanovením § 28 zákona NR SR č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a zmene 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov správna rada na zasadnutí dňa 
12. 1. 2021 rozhodla, že výdavky (náklady) na správu nadácie v roku 2021 budú v celkovej 
výške 600,00 € v nasledujúcom členení:

V roku 2021 nadácia nemala žiadne náklady na 
propagáciu verejnoprospešného účelu nadá-
cie. Nadácia bola propagovaná na internetovej 
stránke skupiny Veolia Energia Slovensko vesr.sk, 
na web stránkach  veolia.sk, stvps.sk a na samo-
statnej web stránke nadácie nadaciavs.sk. V za-
mestnaneckom časopise Naša Veolia bolo uve-
rejnených niekoľko článkov o činnosti nadácie 

časopise. Rovnako sme o činnosti nadácie písali 
v zákazníckych časopisoch skupiny Veolia - Voda 
pre vás, Petržalské teplo, a zámery činnosti na-
dácie a bola zverejnená výzva na predkladanie 
návrhov projektov na podporu a výzva spolupra-
covníkom na aktívne zapojenie sa do činnosti na-
dácie formou dobrovoľnej spolupráce.

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

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

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

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

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

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

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

 Celkom:  600,00 €

10celkové výdavky

1 283,50 €
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V ROKU 2021 NEBOLI VYKONANÉ ŽIADNE ZMENY 
V NADAČNEJ LISTINE A V ZLOŽENÍ ORGÁNOV

SPRÁVCA NADÁCIE:
Ing. Peter Martinka

SPRÁVNA RADA:
Ing. Peter Dobrý  
predseda správnej rady

Ing. Robert Tencer  
člen správnej rady 

Jaroslav Krupec
člen správnej rady 

DOZORNÁ RADA:
JUDr. Ing. Lukáš Sopko 
predseda dozornej rady

Mgr. Slavomíra Vogelová
členka dozornej rady

Mgr. Katarína Nogelyová 
členka dozornej rady

Správca nadácie Peter Martinka vykonával funkciu  
správcu nadácie bez nároku na odmenu.

V roku 2021 nadácia nevytvorila žiadny nadačný fond.

zmeny vykonané 
v nadačnej listine

odmena za výkon funkcie 
správcu nadácie

prehľad o činnosti nadačných fondov
spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov

a v zložení orgánov, ktoré nastali v hodnotenom období

Po dátume zostavenia účtovnej závierky sa rozpútal vojnový konflikt medzi Ruskom 
a Ukrajinou. Na základe aktuálne dostupných informácií a našej vykonanej analýzy 
nepredpokladáme priamy významný negatívny dopad konfliktu na Nadáciu, jej 
činnosť, finančnú situáciu a prevádzkový výsledok. Dlhodobejšie účinky konfliktu 
je ťažké určiť a Nadácia pozorne sleduje situáciu a bude reagovať, aby prípadný 
možný dopad zmiernila.

ďalšie údaje

V Bratislave, dňa  24. 05. 2022
Za Nadáciu Veolia Slovensko:

predseda dozornej rady:
JUDr. Ing. Lukáš Sopko

predseda správnej rady:
Ing. Peter Dobrý

správca nadácie:
Ing. Peter Martinka
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za rok 2021

účtovná
závierka 

príloha 1
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č.r. 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

b 1 2 3 4

001

Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 002

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 
012-(072+091AÚ) 003

Softvér  013 - (073+091AÚ) 004

Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ) 005

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 
+ 091 AÚ) 006

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku      (041-093) 007

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok  
(051- 095AÚ) 008

Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 009

Pozemky  (031) 010 x

Umelecké diela a zbierky  (032) 011 x

Stavby  021 - (081 + 092AÚ) 012

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 
022 - (082 + 092AÚ) 013

Dopravné prostriedky  023 - (083 + 092AÚ) 014

Pestovateľské celky trvalých porastov    025 - (085 + 092AÚ) 015

Základné stádo a ťažné zvieratá  026 - (086 + 092AÚ) 016

Drobný dlhodobý hmotný majetok  028 - (088 + 092AÚ) 017

Ostatný dlhodobý hmotný majetok  029 - (089 +092AÚ) 018

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku  (042 - 094) 019

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 
- 095AÚ) 020

Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 021

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných 
spoločnostiach v ovládanej osobe              (061- 096 AÚ) 022

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných 
spoločnostiach s  podstatným vplyvom      (062 - 096 AÚ) 023

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti    (065 - 096 AÚ) 024

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 
096 AÚ 025

Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)  026

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) 027

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 
096 AÚ) 028

Strana aktív
Bežné účtovné obdobie

a

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK  SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021

1.

2.

3 .

Strana 2

IČO SIDSúvaha (Úč NUJ 1-01) 3 0 8 6 8 6 3 7

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto
b 1 2 3 4

029

Zásoby r. 031 až r. 036 030

Materiál  (112 + 119) - 191 031

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121
+122)-(192+193) 032

Výrobky  (123  - 194) 033

Zvieratá  (124 - 195) 034

Tovar  (132 + 139) - 196 035
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby  (314 AÚ - 
391 AÚ) 036

Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 037

Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ 038

Ostatné pohľadávky (315 AÚ  -  391AÚ) 039

Pohľadávky voči účastníkom združení      (358AÚ - 391AÚ) 040

Iné pohľadávky     ( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) 
- 391AÚ 041

Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 042

Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ 043

Ostatné pohľadávky (315 AÚ  -  391 AÚ) 044

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami                                                               
(336 ) 045 x

Daňové pohľadávky (341 až 345) 046 x

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu 
a rozpočtom územnej samosprávy       (346+ 348) 047 x

Pohľadávky voči účastníkom združení  (358 AÚ - 391AÚ) 048

Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ) 049

Iné pohľadávky     (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ 050

Finančné účty r. 052 až r. 056 051

Pokladnica  (211 + 213) 052 x

Bankové účty (221 AÚ + 261) 053 x

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok  (221 AÚ) 054 x

Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) 
- 291AÚ 055

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) 056

057
Náklady budúcich období  (381) 058

Príjmy budúcich období  (385) 059

060

a

Strana aktív č.r. 
Bežné účtovné obdobie 

1.

MAJETOK  SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057

B. OBEŽNÝ MAJETOK  SPOLU  r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 
1.

2.

3.

4.

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU r. 058 a r. 059

Strana 3

IČO SIDSúvaha (Úč NUJ 1-01) 3 0 8 6 8 6 3 7

122981,68 122981,68 164274,47

122981,68 122981,68 164274,47

122981,68 122981,68 164274,47

122981,68 122981,68 164274,47
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č.r. Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie
b 5 6

061

062
063
064
065
066
067
068
069
070
071

33.. 072

4.
073

074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089

090

091

092

093

094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104

NNeevvyyssppoorriiaaddaannýý  vvýýsslleeddookk  hhoossppooddáárreenniiaa  mmiinnuullýýcchh  rrookkoovv  
((++;;  --  442288))

Strana pasív

a
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU  SPOLU 
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067

Základné imanie  (411)
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu  (412)
Fond reprodukcie  (413)
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov  (414)
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)

2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
Rezervný fond  (421)
Fondy tvorené zo zisku  (423)
Ostatné fondy  (427)

Výsledok hospodárenia  za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 
068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) 

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU  r. 075 + r. 079 + r. 087 +  r. 097
1. Rezervy r. 076 až r. 078

Rezervy zákonné  (451AÚ)
Ostatné rezervy  (459AÚ)
Krátkodobé rezervy  (323 + 451AÚ + 459AÚ)

Spojovací účet pri združení (396)

2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
Záväzky zo sociálneho  fondu  (472)
Vydané dlhopisy  (473)
Záväzky z nájmu  (474 AÚ)
Dlhodobé prijaté preddavky  (475)
Dlhodobé nevyfakturované dodávky  (476)
Dlhodobé zmenky na úhradu  (478)
Ostatné dlhodobé záväzky  (373 AÚ + 479 AÚ)

Ostatné záväzky  (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100

Dlhodobé bankové úvery  (461AÚ)
Bežné bankové úvery  ( 231+ 232 + 461AÚ)
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)

3. KKrrááttkkooddoobbéé  zzáávvääzzkkyy  rr.. 008888  aažž  rr..  009966
Záväzky z obchodného styku  (321 až 326) okrem 323
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami                                                               
(336)
Daňové záväzky (341 až 345)
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 
rozpočtom územnej samosprávy                          (346+348)
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 
(367)
Záväzky voči účastníkom združení (368)

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU r. 102 a r. 103
1. Výdavky budúcich období  (383)

Výnosy budúcich období  (384)
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU  r.061+ r.074 + r.101
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SIDIČOSúvaha (Úč NUJ 1-01) 3 0 8 6 8 6 3 7

110841,29 142054,29

6638,78 6638,78
6638,78 6638,78

135415,51 191120,95

-31213,00 -55705,44

3,50 4,70

3,50 4,70

3,50 4,70

12136,89 22215,48

12136,89 22215,48

122981,68 164274,47

Hlavná 
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 4

501 Spotreba materiálu 01

502 Spotreba energie 02

504 Predaný tovar 03

511 Opravy a udržiavanie 04

512 Cestovné 05

513 Náklady na reprezentáciu 06

518 Ostatné služby 07

521 Mzdové náklady 08

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 
poistenie 09

525 Ostatné sociálne poistenie 10

527 Zákonné sociálne náklady 11

528 Ostatné sociálne náklady 12

531 Daň z motorových vozidiel 13

532 Daň z nehnuteľností 14

538 Ostatné dane a poplatky 15

541 Zmluvné pokuty a penále 16

542 Ostatné pokuty a penále 17

543 Odpísanie pohľadávky 18

544 Úroky 19

545 Kurzové straty 20

546 Dary 21

547 Osobitné náklady 22

548 Manká a škody 23

549 Iné ostatné náklady 24

551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku 25

552
Zostatková cena predaného dlhodobého 
nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku  

26

553 Predané cenné papiere 27

554 Predaný materiál 28

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29

556 Tvorba fondov 30

557 Náklady na precenenie cenných papierov 31

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32

561 Poskytnuté príspevky organizačným 
zložkám 33

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným 
jednotkám 34

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35

565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej 
dane 36

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37

38

Číslo 
účtu Náklady Číslo 

riadku 

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
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1283,50 1283,50 142,44

5,00

43680,00 43680,00 52528,00
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Hlavná 
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 4
601 Tržby za vlastné výrobky 39
602 Tržby z predaja služieb 40
604 Tržby za predaný tovar 41

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43
613 Zmena stavu zásob výrobkov 44
614 Zmena stavu zásob zvierat 45
621 Aktivácia materiálu a tovaru 46
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49

641 Zmluvné pokuty a penále 50
642 Ostatné pokuty a penále 51
643 Platby za odpísané pohľadávky 52
644 Úroky 53
645 Kurzové zisky 54
646 Prijaté dary 55
647 Osobitné výnosy 56
648 Zákonné  poplatky 57
649 Iné ostatné výnosy 58

651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku 59

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60

653 Tržby z predaja cenných papierov a 
podielov 61

654 Tržby z predaja materiálu 62

655 Výnosy z krátkodobého finančného 
majetku 63

656 Výnosy z použitia fondu 64
657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65
658 Výnosy z nájmu majetku 66

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69
664 Prijaté členské príspevky 70
665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71
667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72
691 Dotácie 73

74

591 Daň z príjmov 76
595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77

ÚÚččttoovváá  ttrriieeddaa  66  ssppoolluu                      rr.. 3399  aažž  rr..  7733
Výsledok hospodárenia pred zdanením 75

r. 74 - r. 38

Výsledok hospodárenia po zdanení 78(r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)  

Číslo 
účtu Výnosy Číslo 

riadku 

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie
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-31213,00 -31213,00 -55705,44
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A. INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE 
 
1. Založenie nadácie: 
 
Nadácia Veolia Slovensko (ďalej len Nadácia) bola založená 2. 8. 2006 a do registra na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky bola 
zapísaná dňa 6. októbra 2006 pod číslom 203/Na-2002/846.  

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

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

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

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie

2021 2020
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 0 0
z toho počet vedúcich zamestnancov 0 0
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou 0 0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre 
účtovnú jednotku počas účtovného obdobia/Dozorná rada, Správna 
rada, správca Nadácie a účtovníčka/

8 8

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 
Účtovná závierka Nadácie k 31. decembru 2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 
Z. z. o účtovníctve v platnom znení, za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021. 
 
5. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 

 Účtovná závierka Nadácie k 31. decembru 2020  za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená správnou radou Nadácie dňa  
25. mája 2021. 

 
6. Zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie 
Špecifikácia použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov právnických osôb bola zverejnená v Obchodnom vestníku  
č. 90/2021 vydanom dňa 12. mája 2021 pod Š001179. 
 
a) Schválenie audítora 
Správna rada Nadácie 30. septembra 2009 schválila spoločnosť KPMG Slovensko spol. s.r.o. ako audítora na overenie účtovnej 
závierky za účtovné obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021. 

 
 

B. INFORMÁCIE O ORGÁNOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 
 

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

C. INFORMÁCIE O ZAKLADATEĽOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 
Štruktúra spoločníkov k 31. decembru 2021 je takáto:  
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Názov 
spoločnosti 

Podiel na 
základnom 
imaní (v %) 

Podiel účtovnej 
jednotky na 
hlasovacích 

právach (v %) 

Hodnota vlastného imania v EUR ku 
koncu 

Účtovná hodnota nadačného imania v 
EUR ku koncu 

Bežného 
účtovného 
obdobia 

Bezprostredne 
predchádzajúceho 

účtovného 
obdobia 

Bežného 
účtovného 
obdobia 

Bezprostredne 
predchádzajúceho 

účtovného 
obdobia 

Veolia 
Energia 
Slovensko, 
a.s. 

100 % 100 % 110 841,29 142 054,29 6 638,78 6 638,78 

 

D. INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH METÓDACH   
 

(a) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky 
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Nadácie (going concern). 
 
Nadácia patriaca do skupiny VEOLIA  posúdila možný dopad vírusu SARS-CoV-2 a ním vyvolanej choroby COVID-19 na 
hospodárenie nadácie za rok 2021 a jej likviditu. 
Na základe toho prišla  k záveru, že disponuje dostatočnou likviditou na to, aby vedela pokryť aj tento výpadok ako aj zabezpečila 
nepretržité pokračovanie nadácie. 

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

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

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

 
(d) Rezervy 

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

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

 
(f) Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
Prehľad jednotlivých položiek finančných účtov: 

Stav na konci bežného účtovného 
obdobia

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia
31.12.2021 31.12.2020

Pokladnica, ceniny 0,00 0,00
Bežné bankové účty 122 981,68 164 274,47

0,00 0,00

Peniaze na ceste 0,00 0,00
Spolu 122 981,68 164 274,47

Krátkodobý finančný majetok

Bankové účty s dobou viazanosti 
dlhšou ako jeden rok

 
F. INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA STRANE PASÍV SÚVAHY 

 
1. Nadačné imanie 
 

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

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

Stav Stav
k 1.1.2021 

EUR
Tvorba 
EUR

Použitie 
EUR

Zrušenie 
EUR

k 
31.12.2021 

EUR
a b c d e f

Zákonné rezervy 
Zverejnenie údajov v Obchodnom 
vestníku

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

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

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

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

Rezervy  spolu 4,70 3,50 4,70 0,00 3,50

Bežné účtovné obdobie (rok 2021)

 
 
Predpokladaný rok použitia týchto rezerv je nasledujúce účtovné obdobie – rok 2022. 
 
Prehľad o rezervách za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:  
 

Stav Stav
k 1.1.2020 

EUR
Tvorba 
EUR

Použitie 
EUR

Zrušenie 
EUR

k 
31.12.2020 

EUR
a b c d e f

Zákonné rezervy 
Zverejnenie údajov v Obchodnom 
vestníku

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

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

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

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

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

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (rok 2020)

 
 

  
 

3. Časové rozlíšenie 
 

Stav Stav
k 1. 1. 2021 

EUR
Prírastky EUR Úbytky 

EUR
k 31.12.2021 

EUR
a b c d e

Podielu zaplatenej dane 22 215,48 12 136,89 -22 215,48 12 136,89

Položky výnosov budúcich období z 
dôvodu
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Na účte 384 Výnosy budúcich období sú preúčtované nevyčerpané príspevky z podielu zaplatenej dane, ktoré boli prijaté v roku 
2021. Suma  prijatých  príspevkov v roku 2021 predstavuje 54 806,58 EUR, z toho nepoužitá časť 12 136,89 EUR. Povinnosť 
vyčerpať tieto prostriedky z podielu zaplatenej dane je do konca roka 2022.  
 
 

4. Účel a výška použitia podielu zaplatenej dane 
 

a

Poskytnutie príspevkov v súlade s 
nadačnou listinou

22 215,48 42 669,69

12 136,89Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia  

Účel použitia podielu zaplatenej 
dane

Použitá suma z bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia

Použitá suma z bežného 
účtovného obdobia

Účel použitia poskytnutých prostriedkov z podielu zaplatenej dane v celkovej sume 64 885,17  EUR právnickým  a fyzickým  
osobám je bližšie uvedený v časti H. 
 

G. INFORMÁCIE O VÝNOSOCH 
 

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

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

2021 2020

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

Výnosy z prijatých príspevkov, z toho: 78 635,67 8 365,90
Prijaté príspevky od iných organizácii 13 705,50 450,00
Príspevky z podielu zaplatenej dane 64 885,17 7 895,90
Prijaté príspevky od FO 45,00 20,00

 
H. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH 

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

a náklady na poskytnuté príspevky  
 

Prehľad o nákladoch na poskytnuté služby, ostatných nákladoch na hospodársku činnosť, finančných nákladoch, mimoriadnych 
nákladoch a nákladoch na poskytnuté príspevky: 
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2021 2020

Náklady na poskytnuté služby, z toho: 1 283,50 142,44
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 1 200,00 1,20

Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky 1 200,00 1,20
Súvisiace audítorské služby 0,00 0,00
Ostatné neaudítorské služby 0,00 0,00

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

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

Náklady na poskytnuté príspevky, z toho: 108 565,17 63 923,90
Poskytnuté príspevky iným právnickým osobám z vlastných zdrojov 43 680,00 52 528,00
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám z vlastných zdrojov 0,00 3 500,00

64 885,17 7 895,90Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane (právnickým osobám 
a fyzickým osobám)

 
    

 
Náklady na overenie účtovnej závierky auditorom boli uhradené v sume 1 200 EUR. 
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Nadácia poskytla v roku 2021 peňažné príspevky z 2% zaplatenej dane účtovným jednotkám a fyzickým osobám na nasledovné projekty: 
 

Účel použitia podielu zaplatenej dane v EUR 
Použitá suma z bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného obdobia 
Použitá suma bežného 
účtovného obdobia 

   Fyzická osoba 
Právnická 
osoba 

Fyzická 
osoba  Právnická osoba  

"Pozri ako rastiem"                  1 200,00         
"Požičaná planéta II."                  2 750,00         
Germicídne žiariče pre MŠ Žiar nad Hronom, MŠ BA Petržalka, MŠ 
Levice, MŠ Košice                  2 085,17         
Zabezpečenie budovania detských ihrísk v LC                15 000,00         
finančná podpora pri liečbe genetického ochorenia              3 500,00       
Podpora rozvoj mládežníckej cyklistiky v Žiari nad Hronom                  1 180,31                     1 819,69   
"Aj my dýchame čistý vzduch"                             450,00   
"AUTISTI ‐ ARTISTI 2021"                         1 079,00   
"Bežecký raj Pleše"                         1 000,00   
"Čistenie jazera Lom v Poprade ‐ Kvetnici"                            600,00   
"Duatlon Spišská Nová Ves"                         1 000,00   
"EKOzáhradky" v MŠ v Štóse                            500,00   
"Gymnastika ‐ základný šport pre všetkých"                         3 000,00   
"Hodinovka pre Samka 3.ročník"                            500,00   
"K dobrej knihe treba dobrých čitateľov"                         1 420,00   
"Modernizácia detského ihriska"                         1 000,00   
"Moja nová rodina"                         1 000,00   
"Naša školská záhrada" pokračovanie projektu z 2019                            631,00   
"Obnova vodnej nádrže Pretavlky"                         1 000,00   
"Podporme Guľomet ‐ prvý banskobystrický klub petangu"                            800,00   
"PumpPark Petržalka ‐ revitalizácia časti areálu"                         3 000,00   
"Rekonštrukcia obecného futbalového ihriska a sociálnych zariadení"                         1 000,00   
"Stromy pre Komunitnú záhradu Dvory"                         3 000,00   
"Učme sa po novom v novom"                         1 000,00   
"Veselo sa s nami hraj a vždy sa pri tom usmievaj"                            600,00   
"Veselý Mikuláš v Maríne                         1 000,00   
"Vybavenie multisenzorickej miestnosti"                         1 000,00   
"Vybudovanie terapeutickej záhrady"                         1 000,00   
"Zábavné ihrisko na Dieli"                         1 000,00   
Kraj Moruše Čiernej                            800,00   
Letná škola mladých chemikov 09.‐13.08.2021                         1 000,00   
Oprava chodníkov v areáli MŠ Hanušovce nad Topľou                         1 000,00   
Podpora a rozvoj volejbalu na území SR s dôrazom na podporu detí a 
mládeže                         3 500,00   
Vybudovanie dreveného altánku v MŠ Nová Dedina                         1 970,00   
Zakúpenie pomôcok na psychohygienu a prevenciu syndrómu 
vyhorenia                            500,00   
Zelená oáza ‐ outdoorová učebňa                         2 000,00   
celkom                   ‐                  22 215,48          3 500,00                 39 169,69  

 
 
 
 

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného 
účtovného obdobia v EUR                    12 136,89    
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Nadácia poskytla v roku 2021 peňažné príspevky z vlastných zdrojov účtovným jednotkám na nasledovné projekty: 
 

Účel použitia prostriedkov z vlastných zdrojov v EUR 

Použitá suma z bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia 
Použitá suma bežného 
účtovného obdobia 

  
Fyzická 
osoba 

Právnická 
osoba 

Fyzická 
osoba 

Právnická 
osoba  

"Deň krivých zrkadiel 2021"               3 000,00          
Obnova populácie rýb v rieke Hron po ekologickej havárii             10 000,00          
Zabezpečenie budovania detských ihrísk v Lučenci a Fiľakove             30 680,00          
celkom                   ‐               43 680,00                      ‐                             ‐      

 
 

I. INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ 
ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 
 
Po 31. decembri 2021 do dňa zostavenia účtovnej závierky nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali uvedenie v účtovnej závierke 
k 31. decembru 2021. 
Po dátume zostavenia účtovnej závierky sa rozpútal vojnový konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. Na základe aktuálne dostupných 
informácií a našej vykonanej analýzy nepredpokladáme priamy významný negatívny dopad konfliktu na Nadáciu, jej činnosť, finančnú 
situáciu a prevádzkový výsledok. Dlhodobejšie účinky konfliktu je ťažké určiť a Nadácia pozorne sleduje situáciu a bude reagovať, 
aby prípadný možný dopad zmiernila. 
 
 

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

Stav Stav
01.01.2021 Prírastky Úbytky Presuny 31.12.2021

EUR EUR EUR EUR EUR

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

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

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

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

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 191 120,95 0,00 0,00 -55 705,44 135 415,51
-55 705,44 -31 213,00 0,00 55 705,44 -31 213,00

Spolu 142 054,29 -31 213,00 0,00 0,00 110 841,29
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie

Imanie a peňažné fondy fondy

 
 
 
 
 
 
 
 
Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce  účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcom prehľade:  
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Stav Stav

01.01.2020 Prírastky Úbytky Presuny 31.12.2020
EUR EUR EUR EUR EUR

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

vklady zakladate ov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
prioritný majetok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondy tvorené pod a osobitného predpisu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fond reprodukcie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

Imanie a pe ažné fondy fondy

Ú tovná strata za rok 2020 bol vysporiadaná takto: 
 

2020
Ú tovná strata 55 705,44

 

Ú tovná strata za rok 2020 v hodnote 55 705,44  EUR bola prevedená do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov. 
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správa  
nezávislého 
audítora

Správa nezávislého audítora 
Zakladateľovi, správnej rade, správcovi a dozornej rade 
nadácie Nadácia Veolia Slovensko 

Správa z auditu účtovnej závierky 

Názor 

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky nadácie Nadácia Veolia Slovensko („Nadácia“), ktorá 
obsahuje: 

• súvahu k 31. decembru 2021;
• výkaz ziskov a strát za rok od 1. januára do 31. decembra 2021; a
• poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 
situácie Nadácie k 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému 
dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon 
o účtovníctve“).

Základ pre názor 

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on 
Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v našej správe v odseku 
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Nadácie sme nezávislí podľa ustanovení 
zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky,
vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj
ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy,
ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených správou a riadením za účtovnú 
závierku 

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý 
a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na 
zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu 
alebo chyby. 
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Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Nadácie 
nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého 
pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v 
činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Nadáciu zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by 
nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť. 

Osoby poverené správou a riadením sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva 
Nadácie. 

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky 

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje 
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane 
názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný 
podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. 
Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by 
sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia 
používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky. 

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu 
uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho: 

• Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku
podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká
a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš
názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v
dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie,
nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

• Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť
audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť
interných kontrol Nadácie.

• Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných
odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.

• Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého
pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje
významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne
spochybniť schopnosť Nadácie nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že
významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie
uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor.
Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy
audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Nadácia prestane pokračovať v
nepretržitej činnosti.

• Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej
uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom,
ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými správou a riadením komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu 
a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov 
internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme. 

3 

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov 

Správa k iným informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe 

Štatutárny orgán je zodpovedný za iné informácie. Iné informácie pozostávajú z informácií uvedených 
vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve, ale nezahrnujú účtovnú 
závierku a našu správu audítora k tejto účtovnej závierke. Náš názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje 
na tieto iné informácie vo výročnej správe. 

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s týmito inými 
informáciami uvedenými vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dňom vydania správy audítora 
z auditu účtovnej závierky, a posúdenie, či tieto iné informácie nie sú vo významnom nesúlade s 
auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej 
závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne. Ak na základe nami vykonanej práce prídeme 
k záveru, že tieto iné informácie sú významne nesprávne, vyžaduje sa, aby sme tieto skutočnosti uviedli. 

V súvislosti s výročnou správou zákon o účtovníctve vyžaduje, aby sme vyjadrili názor na to, či sú tieto 
iné informácie uvedené vo výročnej správe v súlade s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné 
obdobie, a či výročná správa obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve. 

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru, vo všetkých 
významných súvislostiach: 

• tieto iné informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2021 sú v súlade s účtovnou
závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie,

• výročná správa obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Okrem toho zákon o účtovníctve vyžaduje, aby sme uviedli, či sme na základe našich poznatkov
o Nadácií a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, zistili v týchto iných
informáciách uvedených vo výročnej správe významné nesprávnosti. V tejto súvislosti neexistujú
zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Audítorská spoločnosť: Zodpovedný audítor: 
KPMG Slovensko spol. s r.o. Ing. Peter Žoldák 
Licencia SKAU č. 96 Licencia UDVA č. 1061 

Bratislava, 6. mája 2022 
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