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O Nadácii BVS
Poslaním Nadácie BVS je podpora aktivít a projektov, ktoré úzko súvisia s vodou a realizujú sa
na území pôsobnosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. Ide o vzdelávacie, osvetové a
kultúrne aktivity, ktoré prehlbujú záujem verejnosti o vodu, zdroje pitnej vody a ich ochranu,
vytvárajú novú kultúru vnímania vody a vzťah k nej. Nadácia BVS zároveň podporuje rozvoj
vedy a nových technológií v oblasti vodárenstva a vodného hospodárstva. Finančnú či
materiálnu pomoc prideľuje v súlade so štatútom a na základe odsúhlasenia správnou radou.
Nadácia BVS vznikla v roku 2009, jej zriaďovateľom je Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Základné údaje
Názov:

Nadácia BVS

Registračné číslo:

203/Na- 2002/933

Sídlo:

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

IČO:

42172446

DIČ:

2022883005

Hodnota nadačného imania:

6638,78 EUR

Orgány nadácie
V období od 1. januára 2016 do 30. marca 2016 mali orgány nadácie nasledovné zloženie:
Správna rada:
Ing. Stanislav Beňo, predseda správnej rady
Ing. Boris Gregor, člen správnej rady
JUDr. Stanislav Rehuš, člen správnej rady
Dozorná rada:
Mgr. Sven Šovčík, predseda dozornej rady
Ing. Stanislav Chovanec, člen dozornej rady
Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy, člen dozornej rady
Správkyňa nadácie: Mgr. Alexandra Maszayová
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Zmeny v orgánoch nadácie
K 30. marcu 2016 ukončili všetci členovia orgánov nadácie, okrem Ing. Stanislava Chovanca,
svoje pôsobenie v Nadácii BVS a zároveň bola predstavenstvom BVS, a. s. - zakladateľom
Nadácie BVS, zvolená nová správna rada, dozorná rada ako aj správca nadácie v nasledovnom
zložení:
Správna rada:
Ing. Zsolt Lukáč, EMBA, predseda správnej rady
Ing. František Sobota, člen správnej rady
Ing. Radoslav Daniš, člen správnej rady
Dozorná rada:
Ing. Štefan Elek, člen dozornej rady
Ing. Stanislav Chovanec, člen dozornej rady
Richard Dírer, člen dozornej rady
Správkyňa nadácie: Barbara Horváthová
Všetky zmeny boli riadne zapísané Dodatkom č. 3 k Nadačnej listine, uzavretej v zmysle zákona
č. 34/2002 Zb. o nadáciách a predložené do Registra Nadácii vedenom Ministerstvom vnútra
SR.

Ciele nadácie
Cieľom nadácie je angažovať sa vo verejno - prospešných aktivitách, najmä:
podporovať dobročinné, humanitárne, vzdelávacie, ekologické a sociálne aktivity,
podporovať aktivity v oblasti vzdelávania, kultúry a športu,
rozvíjať a ochraňovať duchovné a kultúrne hodnoty,
ochraňovať životné prostredie a zachovávať prírodné hodnoty,
podporovať a ochraňovať zdravie a práva detí a mládeže,
podporovať rozvoj vedy, výskumu a vzdelávania,
podporovať zriaďovanie zbierok umenia a muzeálnych zbierok,
plniť individuálnu humanitárnu pomoc pre jednotlivca alebo skupiny osôb, ktoré sa
ocitli v ohrození života, alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou
pohromou,
podporovať realizáciu kultúrnych, vzdelávacích, športových a spoločenských
programov a podujatí,
4

Výročná správa 2016 · Nadácia BVS

aktívne spolupracovať s nadáciami, osobami a inštitúciami s podobným zameraním,
podporovať informačnú a publikačnú činnosť vrátane periodík a tlačovín, zameraných
na propagáciu verejno- prospešného účelu.
Prostriedky nadácie je možné vynakladať iba na účely súvisiace s cieľmi nadácie.

Oblasti podpory
Prostriedky z nadácie je možné poskytovať fyzickým a právnickým osobám pôsobiacim
v týchto oblastiach:
sociálna sféra
charitatívna oblasť
zdravotníctvo
veda a vzdelanie
kultúra a umenie
miestny sponzoring (podujatia na miestnej úrovni)
ekológia
šport
výstavba a architektúra
O rozdelení finančných prostriedkov rozhoduje Správna rada Nadácie BVS.

Prehľad príjmov
Príjem z darov

70.000,00 EUR

Príjem z podielu zaplatenej dane na osobitné účely (2 %)

0,00 EUR

Úroky z finančných prostriedkov na účte nadácie

0,63 EUR

Prehľad o darcoch:
Darcovia trvajú na zachovaní anonymity v zmysle Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o
zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov § 38, ods. 1.
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Prehľad výdavkov (nákladov)
Nadácia BVS v roku 2016 prerozdelila finančné prostriedky vo výške 58.398,11 EUR.
Z toho 0 EUR bol neprerozdelený zostatok prostriedkov z prijatých príspevkov z dane z príjmov
v roku 2015.
Príjem z % z dane z príjmu prijatých v roku 2015 predstavoval 0 EUR.
Dary boli prerozdelené v súlade so Štatútom nadácie a na základe súhlasu Správnej rady
Nadácie BVS.

Prehľad činnosti
Nadácia podporuje vzdelávacie, osvetové a kultúrne aktivity a projekty, ktoré prehlbujú záujem
verejnosti o vodu, zdroje pitnej vody a ich ochranu, vytvárajú novú kultúru vnímania vody a
vzťah k nej. Pozornosť zameriava na rozvoj vedy a nových technológií v oblasti vodárenstva a
vodného hospodárstva. Spolupracuje so ZŠ, SOŠ a VŠ, s mimovládnymi organizáciami,
inštitúciami a jednotlivcami. Nadácia realizuje aj aktivity pre zamestnancov BVS, a.s. a jej
dcérskych spoločností Infra Services, a.s. a BIONERGY, a.s. Sme radi a oceňujeme, že aj
zamestnanci vedia prevziať na seba časť spoločenskej zodpovednosti, a pomáhať tam, kde je
to potrebné.
Ekologický čin školy
Nadácia podporila projekt Ekologický čin školy s témou Voda okolo nás, ktorý organizovalo
občianske združenie SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu.
Deti boli prostredníctvom svojich pedagógov zapájané do aktivít, ktoré viedli k zvýšeniu
povedomia o vzácnosti vody a jej nevyhnutnosti pre život. Projekt bol spustený 22. marca 2016
na Svetový deň vody a trval do 31. mája 2016 - Deň otvárania studničiek. V priebehu dvoch
mesiacov sa do projektu zapojilio vyše 500 detí z MŠ a ZŠ bratislavského kraja s rôznymi
ekologickými činmi zameranými na vodu. Deti boli za svoju snahu a aktivitu odmenené
odznakmi, pani učiteľky taškami „Som eko“, školy získali plagáty „Kolobeh vody”, knižky
„Posolstvo vody” a experimentálnu ekologickú sadu, ktorá jednoduchou a nenásilnou formou
vedie deti k spoznávaniu fyzikálnych zákonitostí vody.
Posolstvo vody
Nadácia podporila vydanie náučnej knihy pre deti „Posolstvo vody” od Dr. Masaru Emoto.
Tento známy japonský vedec s veľkým odhodlaním šíril myšlienku a dôkazy o tom, že voda je
živá. Skúmal pôsobenie slov, myšlienok a hudby na vodu. Fotografie ľadových kryštálov vody
sú buď krásne alebo neforemné v závislosti od toho, či slová ktoré vode hovoríme sú pozitívne
alebo negatívne, či hudba ktorú vode púšťame je príjemná alebo disharmonická. Okrem
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množstva kníh pre dospelých napísal Masaru Emoto aj knihu pre deti „Posolstvo vody”.
Nadácia BVS podporila vydanie jej slovenskej verzie v náklade 2000 ks. Kniha ponúka deťom
viditeľné dôkazy – fotografie kryštálov – o tom, že voda je živá a vzbudzuje v nich záujem
skúmať ju. Táto malá knižka môže byť inšpiráciou pre učiteľov ako v deťoch rozvíjať vzťah k
vode a k prírode.
„Oáza oddychu“ na CONECO
Pre návštevníkov veľtru CONECO, ktorý sa konal v dňoch 6. - 9. apríla 2016 v bratislavskej
Inchebe pod názvom „VODA pre zmenu” vytvorila Nadácia BVS priestor pre oddych a zároveň
predstavila vodárenstvo a jeho históriu. V „Oáze oddychu” sa návštevníci veľtrhu mohli
občerstviť pitnou vodou z bronzovej fontánky a oddýchnuť si na lavičkách v prostredí
navodzujúcom atmosféru Vodárenskej záhrady. Na paneloch boli nainštalované dobové
fotografie vodárenských objektov, premietali sa videá o histórii a súčasnosti vodárenstva, ako
aj animované filmy s ekologickou tematikou. „Oáza oddychu” bola súčasťou stánku
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s., ktorá aj takouto formou verejnosti pripomenula
130. rokov zásobovania Bratislavy pitnou vodou.
Veselé pokusy na DANUBE UP
Sprievodným podujatím 7. Európskeho samitu regiónov a miest bola akcia pre širokú verejnosť
DANUBE UP 2016, ktorá sa uskutočnila 8. a 9. júla 2016 na Námestí M. R. Štefánika v Bratislave.
Hlavnými témami boli voda, inovácie v oblasti vody a ochrana vôd. Nadácia BVS sa do
programu zapojila aktivitami pre rodiny s deťmi a mládež. Návštevníci si mali možnosť vyskúšať
pokusy s vodou a hravou formou objavovať jej špecifické vlastnosti. Veselými pokusmi ich
sprevádzali animátori zo SEA – Agentúry pre vzdelanie a vedu.
Festival svetla
Nadácia podporila realizáciu Festivalu svetla, ktorý sa konal v Bratislave v dňoch 22. – 24.
septembra 2016. Svetelné a interaktívne inštalácie oživili významné objekty a históriu
Bratislavy. V čase od 19 do 23 hod. ožívali rozprávky, legendy a povesti, ktoré sa viažu k
hlavnému mestu a k rieke Dunaj. Okrem podpory inovačných technológií bolo zámerom
Nadácie BVS upriamiť pozornosť na fakt, že k histórii Bratislavy patrí aj zásobovanie jej
obyvateľov pitnou vodou, čo dnes považujeme za úplnú samozrejmosť. Prvý mestský vodovod
začal svoju prevádzku v roku 1886 a funguje už 130 rokov. Festival pripravilo OZ SEA –
Agentúra pre vzdelanie a vedu.
Program pre zamestnancov:
Jarné upratovanie bratislavských brehov Dunaja
V sobotu 2. apríla 2016 zorganizovala nadácia pre zamestnancov BVS a. s tradičné jarné
upratovanie bratislavských brehov Dunaja. Zamestnanci spolu s rodinnými príslušníkmi a
priateľmi čistili od odpadkov brehy Karloveskej zátoky. Pripojili sa k mnohým dobrovoľníkom,
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ktorí v tento deň upratovali aj ďalšie dunajské lokality. Podujatie zastrešila Asociácia
bratislavských vodáckych klubov a spolu s Nadáciou BVS ho podporili BROZ – Bratislavské
ochranárske združenie, Greenpeace, Bratislava – Staré mesto a Karlova Ves a ďalší.
Dobrovoľníkom sme zabezpečili vrecia na odpad, rukavice a zberné kontajnery, ktoré sa rýchlo
zaplnili. Po dobre vykonanej práci sa zamestnanci BVS a.s. stretli vo Vodárenskej záhrade, kde
bol pripravený guláš.
Darovanie krvi
Vo štvrtok 4. augusta 2016 zorganizovala Nadácia BVS mobilný výjazd Národnej transfúznej
služby do Vodárenského múzea pre zamestnancov BVS a jej dcérskych spoločností Infra
Services a.s. a BIONERGY, a.s. Pravidelné darovanie krvi nadácia zrealizovala zámerne v lete,
keďže prázdniny a dovolenky sú dôvodom prečo je v tomto období krvi akútny nedostatok.
Krv darovali niekoľkonásobní darcovia ale aj odvážlivci, ktorí prišli po prvý krát. Sme hrdí na
to, že zamestnanci BVS pomáhajú tým, ktorí to potrebujú.

Výška výdavkov (nákladov) na správu nadácie vrátane rozhodnutia správnej
rady podľa § 28 ods. 1 a v členení podľa § 28 ods. 2 a 3
Celkové náklady/výdavky Nadácie BVS tvorili sumu 58.398,11 EUR.
Suma 0 EUR bola vyplatená obdarovaným organizáciám/osobám.
Ostatné náklady spojené s prevádzkou nadácie predstavovali 58.398,11 EUR.
a) ochrana a zhodnotenie majetku

0,00 EUR

b) propagácia verejnoprospešného účelu

36.816,00 EUR

c) prevádzka nadácie

3.238,00 EUR

d) odmena za výkon funkcie správcu

0,00 EUR

e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu

0,00 EUR

f) mzdové náklady

18.257,84 EUR

g) iné náklady na ostatné činnosti spojené
86,27 EUR
s prevádzkou nadácie (poplatky v registri nadácií,
v Obchodnom vestníku, poplatky notárovi, bankové poplatky, účtovné a audítorské služby).
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Prehľad nákladov a výnosov k 31.12. 2016
Náklady

EUR

Prevádzková réžia

79,60

Náklady na reprezentáciu

1.426,44

Ostatné služby

38.589,60

Kolky a ostatné poplatky

3,50

Dary poskytnuté
Iné ostatné náklady

41,05

Daň z úrokov

0,08

Mzdové náklady

18.257,84

Celkom

58.398,11

Výnosy

EUR

Úroky

0,63

Prijaté dary

70.000,00

Príspevky z podielu zaplatenej dane

0

Celkom

70.000,63

Rozdiel

EUR

Náklady

58.398,11

Výnosy

70.000,63

Výsledok hospodárenia

11.602,52
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Nadácia BVS
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, Slovenská republika
IČO: 42172466, DIČ: 2022883005
barbara.horvathova@nadaciabvs.sk, tel.: +421 2 48 253 275
www.nadaciabvs.sk
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