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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: 

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

Ing. František Sobota, člen správnej rady 

Ing. Radoslav Daniš, člen správnej rady  

Dozorná rada:  

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 
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Zmeny v orgánoch nadácie  

Ku dňu 12. 2. 2018 sa správkyňou nadácie stala Mgr. Slávka Vargová, ktorú menoval 

zakladateľ Nadácie BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., na Predstavenstve BVS 

č. 34 zo dňa 19. 12. 2017. 

Všetky zmeny boli riadne zapísané Dodatkom 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. 

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. 

 



   

Nadácia BVS / Výročná správa 2018 
 

5 

Prehľad príjmov 

Príjem z darov       30.000,00 EUR  

Príjem z podielu zaplatenej dane na osobitné účely (2 %)  0,00 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 2018 prerozdelila finančné prostriedky vo výške 30 142,74 EUR.  

Z toho 0 EUR bol neprerozdelený zostatok prostriedkov z prijatých príspevkov z dane z 

príjmov v roku 2017.  

Príjem z % z dane z príjmu prijatých v roku 2018 predstavoval  EUR. 0,00 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. 

 

Nadácia BVS na festivale Hory a mesto v BORY MALL 

Nadácia BVS sa už druhýkrát stala súčasťou Náučného chodníka, ktorý bol sprievodným 

podujatím festivalu Hory a mesto. Išlo o 19. ročník festivalu horského filmu a dobrodružstva, 

určený predovšetkým pre deti a mládež, ktorý sa konal v dňoch od 21. – 25. 3. 2018 

v bratislavskom obchodnom centre BORY MALL. V spolupráci s kolegyňami zo 

vzdelávacieho programu pre deti Modrá škola – voda pre budúcnosť sme vytvorili Centrum 

pitnej vody, v ktorom sa mohli deti pristaviť a interaktívnou formou naučiť niečo nové o vode 

a vodárenstve. 
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Darovanie krvi 

Zorganizovali sme spoločné darovanie krvi v Ružinovskej nemocnici dňa 16. 5. 2018. 

Zúčastnili sa ho zamestnanci BVS a jej dcérskych spoločností.  
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Prispeli sme k vyčisteniu brehov Karloveského ramena  

7. apríla 2018 sa v záhrade Vodárenského múzea zišli dobrovoľníci z BVS a jej dcérskych 

spoločností, aby sa pustili do upratovania brehov Karloveského ramena. V tento deň v rámci 

akcie Jarné upratovanie bratislavských brehov Dunaja čistilo brehy Dunaja veľa nadšencov 

v Bratislave vo viacerých lokalitách: Staré mesto, Karlova Ves, Petržalka (Aušpic a Lido) 

a Devín.  

 

 

Podporili sme  

V roku 2018 Nadácia BVS podporila:  

ZŠ A. M. Szencziho – pokrytie cestovných nákladov na exkurziu do Vodárenského múzea   
–  podpora vo výške 175 € 
Ing. Mária Štepanovská (zamestnanec BVS – podpora športových aktivít)  
– podpora vo výške 1000 € 
Ing. Richard Figura (zamestnanec BIONERGY – podpora športových aktivít) 
– podpora vo výške 1000 € 
Marek Hladík (zamestnanec BVS – podpora športových aktivít) 
– podpora vo výške 1000 € 
Karol Rehák (zamestnanec BVS – podpora športových aktivít) 
– podpora vo výške 1000 € 
Juraj Somorovský (zamestnanec BVS – podpora športových aktivít) 
– podpora vo výške 1000 € 
Maroš Trnka (zamestnanec Infra Services – podpora starostlivosti o ťažko chorého syna) 
– podpora vo výške 1000 € 
FS Živel (JUDr. Jana Paprčková – podpora folklórneho súboru) 
– podpora vo výške 2500 € 
FC Petržalka (podpora mladých športových talentov) 
– podpora vo výške 500 € 
Ing. Vladimír Antonín (podpora BVS futsalového tímu) 
– podpora vo výške 600 € 
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Projekt Nové lopty do škôl 

 

Podporili sme 21 vybraných aktívnych základných škôl v rámci územného pôsobenia BVS. 

Prostredníctvom projektu nadácia podporila zdravý životný štýl a zdravý pitný režim detí. 

Zámerom bolo tiež povzbudiť riaditeľov a pedagógov k osvete o vode a vodárenstve  medzi 

žiakmi. Vybrané školy sme osobne navštívili a každej odovzdali nadačný dar – 10 športových 

lôpt, 10 značkových pitných fliaš a darčekové poukážky kníhkupectva Panta Rhei.  
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Nadácia BVS prostredníctvom Grantového programu Naučme sa viac o vode podporila 

pravidelnú a dlhodobú výučbu o vode a vodárenstve na školách. Odborná komisia vybrala 

víťazné žiadosti, ktoré podporíme sumou 500 €: 

- ZŠ Tilgnerova 14, Bratislava-Karlova Ves (podporený projekt: vodozádržná nádoba 

zachytávajúca zrážkovú vodu pre účely polievania školskej záhrady) 

- ZŠ Kulíškova 8, Bratislava-Ružinov (podporený projekt: beseda o vode 

s odborníkom, interaktívne aktivity pre deti pri príležitosti Svetového dňa vody) 

- ZŠ Vetvárska 7, Bratislava-P. Biskupice (podporený projekt: exkurzia do 

Vodárenského múzea, podujatie pre deti pri príležitosti Dňa Zeme - okrem iného by 

objednali mobilné planetárium, ktoré bude premietať film Voda, zázrak prírody) 

-  ZŠ Drieňova 16, Bratislava-Ružinov (podporený projekt: 4x exkurzia do ČOV 

Petržalka, cieľom je naučiť deti o význame vody a jej ochrane a spôsobe čistenia) 

- ZŠ s materskou školou pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Drotárska 

cesta 48, Bratislava-Staré Mesto (podporený projekt: návšteva Vodárenského múzea, 

interaktívne aktivity pre deti  - Program Modrá planéta, Program Expedícia pod 

hladinou vody, vedecká hra – Učíme sa o vode) 

- ZŠ Riazanská 75, Bratislava-Nové Mesto (podporený projekt: didaktická tabuľa 

s kolobehom vody, tapeta s motívom vody, automat na vodu aj s ohrevom - napojený 

na vodovod) 

- ZŠ Tomášov (podporený projekt: nakúpenie 6 mikroskopov za účelom pozorovania 

vzoriek vody Malého Dunaja) 

- ZŠ Fándlyho 11, Pezinok (podporený projekt: uhradenie časti nákladov na 

vybudovanie prístrešku – vyučovanie v prírode a vybudovanie vodozádržných 

opatrení) 

- Evanjelická základná škola, Palisády, Bratislava (podporený projekt: návšteva 

čistiarne odpadových vôd, predpríprava inštalácie pre pitnú fontánu, nákup kníh o 

vode)    

- ZŠ sv. Uršule, Nedbalova 4, Bratislava (podporený projekt: súprava na analýzu vody, 

model čistiarne odpadových vôd, zakúpenie CD Živel voda a Životodarná voda) 

- ZŠ Dudova 2, Bratislava, (podporený projekt: kufríky EcoLabBox, príprava projektu 

Voda okolo nás) 

- Špeciálna základná škola s materskou školou internátna, Brezová 1, Senica, 

(podporený projekt: žiacke projekty zaoberajúci sa pitnými zdrojmi, výtvarné práce na 

tému vody, čistenie brehov miestneho potoka od plastov a iného odpadu) 

- ZŠ Záhorská Ves (podporený projekt: zakúpenie súpravy na analýzu vody) 
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- ZŠ Vajanského, Skalica (podporený projekt: malé laboratórium vody, projektová 

súťaž na tému vody) 

- ZŠ Lachova 1, Bratislava (podporený projekt: vodozádržné opatrenia v školskej 

záhrade) 

- ZŠ Ružová dolina 29, Bratislava (podporený projekt: exkurzia na vodné dielo 

Gabčíkovo) 

- ZŠ s MŠ Rusovce (podporený projekt: zabezpečenie vzdelávacích programov od 

inštitútu aplikovanej ekológie Daphne, nákup výtvarného materiálu na aktivity v rámci 

projektu Deň vody, doprava do Vodárenského múzea) 

- Waldorfská základná škola, Vihorlatská 10, Bratislava (podporený projekt: náklady 

spojené s predprípravou inštalácie pitnej fontány v škole) 

 

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 30 142,74 EUR. 

Suma 25 179,92 EUR bola vyplatená obdarovaným organizáciám/osobám.  

Ostatné náklady spojené s prevádzkou nadácie predstavovali 4  962,82 EUR. 

a) ochrana a zhodnotenie majetku    0,00 EUR 

b) propagácia verejnoprospešného účelu   4 200,04 EUR 

c) prevádzka nadácie      217,63 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    545,15 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. 2018 

Náklady EUR 

Prevádzková réžia 217,63 

Náklady na projekty 4 200,04 

Náklady na reprezentáciu 0,00 

Marketingové služby 0,00 

 

Ostatné služby 420,10 

Kolky a ostatné poplatky 92,22 

Dary a granty poskytnuté 25 179,92 

Iné ostatné náklady 32,83 

Daň z úrokov  0,00 

Mzdové náklady 0,00 

Celkom 30 142,74 

 

 

Výnosy EUR 

Úroky 0,00 

Prijaté dary 30.000,00 

Príspevky z podielu zaplatenej dane 0,00 

Celkom 30 000,00 

 

Rozdiel EUR 

Náklady 30 142,74 

Výnosy 30 000,00 

Výsledok hospodárenia - 142,74 
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Vyhlásenie Dozornej rady Nadácie BVS 

 

Predseda Dozornej rady Nadácie BVS, Richard Dírer, prehlasuje, že hospodárenie nadácie 

bolo v súlade s právnymi predpismi, účtovníctvo bolo vedené správnym a preukázateľným 

spôsobom. Predseda Dozornej rady týmto zároveň schvaľuje výročnú správu Nadácie BVS 

na rok 2018.  
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