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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 

Správna rada: 

od 15. 10. 2019: 

JUDr. Peter Olajoš, predseda správnej rady  

Ing. František Sobota, člen správnej rady 

JUDr. Henrich Haščák, člen správnej rady 

od 7. 8. 2019 do 15. 10. 2019: 

Ing. Boris Masloviec, predseda správnej rady 

Ing. František Sobota, člen správnej rady 

JUDr. Henrich Haščák, člen správnej rady 

do 7. 8. 2019: 

Ing. Zsolt Lukáč, PhD., EMBA, predseda správnej rady  

Ing. František Sobota, člen správnej rady 

Ing. Radoslav Daniš, člen správnej rady  
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Dozorná rada:  

od 7. 8. 2019: 

Mgr. Ing. Michal Radosa, predseda dozornej rady 

Mgr. Veronika Hanzalíková, člen dozornej rady 

Ing. Štefan Elek, člen dozornej rady 

do 7. 8. 2019: 

Richard Dírer, predseda dozornej rady 

Ing. Štefan Elek, člen dozornej rady 

Ing. Stanislav Chovanec, člen dozornej rady (do 23. 5. 2018) 

Správkyňa nadácie:  

Mgr. Slávka Vargová 

 

Zmeny v orgánoch nadácie  

Všetky hore uvedené zmeny v orgánoch nadácie boli riadne zapísané Dodatkami k Nadačnej 

listine, uzavretej v zmysle zákona č. 34/2002 Zb. o nadáciách a predložené do Registra 

nadácií 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, 

 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. 
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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       0,00 EUR  

Príjem z podielu zaplatenej dane na osobitné účely (2 %)  7 772,38 EUR  

Úroky z finančných prostriedkov na účte nadácie   0,00 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. 

 

Prehľad výdavkov (nákladov) 

Nadácia BVS v roku 2019 prerozdelila finančné prostriedky vo výške 10 587,00 EUR.  

Z toho 6000,00 EUR bol neprerozdelený zostatok prostriedkov z prijatých príspevkov z dane 

z príjmov v roku 2018.  

Príjem z % z dane z príjmu prijatých v roku 2019 predstavoval  EUR. 7 772,38 EUR. 

Dary boli prerozdelené v súlade so Štatútom nadácie a na základe súhlasu Správnej rady 

Nadácie BVS. 
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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. Spolupracuje so základnými školami, strednými  a vysokými školami, 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. 

 

Nadácia BVS na festivale Hory a mesto v BORY MALL 

29. 3. 2019 sa Nadácia BVS po tretíkrát stala súčasťou Náučného chodníka Festivalu Hory 

a mesto, organizovaného v obchodnom centre BORY MALL pre žiakov základných 

a stredných škôl.  

V spolupráci so vzdelávacím programom pre deti Modrá škola – voda pre budúcnosť sme 

vytvorili Centrum pitnej vody. Pomocou nášho interaktívneho modelu vodárenského systému 

sme deťom poodhalili tajomstvá cesty, ktorou musí prejsť každá kvapka pitnej vody ešte 

predtým, ako si ju môžeme vychutnať v pohári.  
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Účasť Nadácie BVS na festivale Hory a mesto 

 

Darovanie krvi zamestnancami BVS a jej dcérskych spoločností 

24. 9. 2019 mali zamestnanci BVS a jej dcérskych spoločností opätovne možnosť darovať 

krv. Túto dobrovoľnícku aktivitu Nadácia BVS organizuje pravidelne už niekoľko rokov. 

Ďakujeme mobilnej výjazdovej jednotke z Národnej transfúznej stanice Ružinov, ktorá 

odbery vo Vodárenskom múzeu zrealizovala a predovšetkým ďakujeme všetkým 

odhodlaným darcom za tento humánny krok.  
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Podujate „Darovanie krvi zamestnancami BVS,” ktoré Nadácia BVS organizovala 
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V roku 2019 Nadácia BVS podporila: 

 

spoločnosť/meno typ zmluvy 

Suma 

v EUR účel daru 

Ing. Mária Štepanovská – 

zamestnankyňa BVS 

darovacia 

zmluva  1000 

podpora športových 

aktivít 

Marek Hladík – zamestnanec 

BVS 

darovacia 

zmluva  1000 

podpora športových 

aktivít 

Integrovaný odborový zväz 

darovacia 

zmluva  300 

podpora súťaže žiakov 

stredných odborných 

škôl 

Emanuela Luknárová 

darovacia 

zmluva  1000 

podpora juniorskej 

vodnej slalomárky 

o.z. Hory a mesto 

zmluva o 

reklamnej 

spolupráci 280 

účasť na Náučnom 

chodníku na festivale 

(Nadácia BVS a Modrá 

škola) 

Rozvoj stavebných profesií, n.f. 

darovacia 

zmluva  300 

podpora súťaží, pobytov 

a vzdelávania stredných 

odborných škôl  

Odborový zväz DREVO, LESY, 

VODA 

darovacia 

zmluva  300 

príprava a realizácia 2. 

ročníka súťaže pre 

žiakov stredných škôl 

Bezpečné dni v práci 

Dobrovoľný hasičský zbor 

Sobotište 

darovacia 

zmluva  500 podpora činnosti 

Združenie rodičov Spoločnej 

nemecko-slovenskej školy v 

Bratislave 

darovacia 

zmluva  1000 podpora aktivít školy 

Obec Bernolákovo 

darovacia 

zmluva  300 

podpora realizácie Dní 

obce Bernolákovo 2019 

Mesto Senec 

darovacia 

zmluva  300 

podpora realizácie 

podujatia Senecké leto 

2019 

Ing. Richard Figura 

darovacia 

zmluva 300 

podpora športovej 

činnosti 
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Stará Jedáleň, o.z. 

darovacia 

zmluva 300 

podpora práce s 

mládežou v 

mládežníckom centre   

DOMKA - Združenie 

saleziánskej mládeže, stredisko 

Mamateyova 

darovacia 

zmluva 300 

podpora práce s 

mládežou v 

mládežníckom centre   

ZNS Senica a Skalica 

darovacia 

zmluva 300 

podpora združenia 

nevidiacich 

Mestská časť Bratislava-

Vrakuňa 

darovacia 

zmluva 500 

podpora rozdávania 

mikulášskych darčekov 

na materksých a 

základných školách v 

rámci mestkej časti a 

sponzoring vianočných 

darčekov pre sovciálne 

slabšie rodiny v mestskej 

časti 

Rodičovské združenie pri 

Základnej škole Jakubov 

darovacia 

zmluva 6 

uhradenie cestovných 

nákladov účastníkov na 

Festival vody 2019 

Cirkevná škola Snina 

darovacia 

zmluva 105 

uhradenie cestovných 

nákladov účastníkov na 

Festival vody 2019 

ZŠ A.Szencziho Senec 

darovacia 

zmluva 50 

uhradenie cestovných 

nákladov účastníkov na 

Festival vody 2019 

Základná škola s materskou 

školou Dojč 

darovacia 

zmluva 46 

uhradenie cestovných 

nákladov účastníkov na 

Festival vody 2019 

SLOVAKRAFTERS 

darovacia 

zmluva 300 

podpora činnosti 

mladých vodákov 

Mestká časť BA-Dúbravka 

darovacia 

zmluva 300 

podpora činnosti 

denných centier pre 

seniorov v Dúbravke 

Základná škola , Sokolíková 2, 

BA 

darovacia 

zmluva 300 podpora projektu o vode 

Základná škola, Beňovského 1, 

BA 

darovacia 

zmluva 300 podpora projektu o vode 
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Základná škola, Medzilaborecká 

11, BA 

darovacia 

zmluva 300 podpora projektu o vode 

Základná škola, Ružová dolina 

29, BA 

darovacia 

zmluva 300 podpora projektu o vode 

Základná škola, Ostredková 14, 

BA 

darovacia 

zmluva 300 podpora projektu o vode 

Základná škola, Kulíškova 8, BA 

darovacia 

zmluva 300 podpora projektu o vode 

SPOLU  10.587  

 

 

 

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 12 692,17 EUR. 

Suma 10 587,00 EUR bola vyplatená obdarovaným organizáciám/osobám.  

Ostatné náklady spojené s prevádzkou nadácie predstavovali 1 585,17 EUR. 

a) ochrana a zhodnotenie majetku    0,00 EUR 

b) propagácia verejnoprospešného účelu   0,00 EUR 

c) prevádzka nadácie      0,00 EUR 

d) odmena za výkon funkcie správcu   0,00 EUR 

e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu  0,00 EUR 

f) mzdové náklady      0,00  EUR  

g) iné náklady na ostatné činnosti spojené    2 105,17 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. 2019 

 

Náklady EUR 

Prevádzková réžia 0,00 

Náklady na projekty      0,00 

Náklady na reprezentáciu 756,18 

Marketingové služby 0,00 

 

Ostatné služby 724,20 

Kolky a ostatné poplatky 38,00 

Dary a granty poskytnuté 10 587,00 

Iné ostatné náklady 586,79 

Daň z úrokov  0,00 

Mzdové náklady 0,00 

Celkom 12 172,17 

 

 

Výnosy EUR 

Úroky 0,00 

Prijaté dary 0,00 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 4 307,00 

Celkom 4 307,00 

 

Rozdiel EUR 

Náklady 12 692,17 

Výnosy 4 307,00 

Výsledok hospodárenia - 8 385,17 
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Nadácia BVS 
Prešovská 48 

826 46 Bratislava 29 
IČO: 42172446DIČ: 2022883005 

www.nadaciabvs.sk 
 

 

http://www.nadaciabvs.sk/

