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Základné údaje 

o nadácii
Názov nadácie: Nadácia Aegon ľuďom

Sídlo nadácie: Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava

IČO:  42 355 982

DIČ:  2024093896

Právna forma: Nadácia

Dátum vzniku: 16. decembra 2013

Počet zamestnancov 

k 31. decembru 2014: 0 zamestnancov
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Verejnoprospešný 

účel nadácie
Účelom nadácie je podpora zdravia, podpora aktivít zameraných na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov v oblasti fi nancií, 

podpora rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, podpora realizácie a ochrany ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, 

podpora ochrany práv detí a mládeže, podpora pomoci fyzickým osobám v ťažkých životných situáciách, pri závažnom poškodení zdravia 

a úraze alebo chorobe. 

Zakladateľ
Zakladateľom nadácie je AEGON Životná poisťovňa, a.s., so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO 35 979 356, zapísaná 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3810/B.

Nadácia Aegon ľuďom bola založená 5. decembra 2013 na dobu neurčitú, a dňa 16. decembra 2013 bola zaregistrovaná do Registra 

nadácií vedenom Ministerstvom vnútra SR pod registračným číslom 203/Na-2002/1073. 
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ZLOŽENIE ORGÁNOV NADÁCIE AEGON ĽUĎOM

Predseda:    Ing. Richard Strapko

Členovia správnej rady Ing. Miroslava Kmecová  

    Mgr. Eva Mlynarovičová 

    JUDr. Zuzana Holáková

Revízor    Ing. Róbert Tóth
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a) Prehľad činností vykonávaných 
 v roku 2014 s uvedením vzťahu 
 k verejnoprospešnému účelu 
 nadácie

Od svojho vzniku v roku 2013 je nadácia v procese strategického 

plánovania a prípravy aktivít v súlade s jej verejnoprospešným 

účelom. V roku 2014 nadácia nedisponovala prostriedkami, ktoré 

by mohla použiť ako dar na verejnoprospešný účel. 

b) Ročná účtovná uzávierka, 
 zhodnotenie základných údajov  
 zahrnutých v nej a výrok audítora 
 k ročnej účtovnej uzávierke

Ročná účtovná uzávierka a jej zhodnotenie sú obsiahnuté v tejto 

výročnej správe.  Výrok audítora k ročnej účtovnej uzávierke nie je 

vyžadovaný, nakoľko k 31. decembru 2014 suma všetkých príjmov 

nadácie z cudzích zdrojov nepresiahla sumu 200 tisíc EUR a suma 

prijatých 2 % / 3 % z dane nebola vyššia ako 35 tisíc EUR. 

c) Prehľad príjmov (výnosov) podľa 
 zdrojov a ich pôvodu

Nadácia Aegon ľuďom nemala v roku 2014 iné príjmy ako dar v 

hodnote 1 550 EUR od zakladateľa nadácie, určený na prevádzku 

a chod nadácie.  

d) Prehľad o darcoch, ktorých 
 hodnota darov alebo výška 
 prostriedkov presahuje 331 EUR

Nadácia Aegon ľuďom neprijala žiadne dary od tretích osôb a 

subjektov, s výnimkou daru 1 550 EUR od zakladateľa nadácie, 

určeného na jej chod. 
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e) Prehľad o fyzických a právnických 
 osobách, ktorým nadácia 
 poskytla prostriedky 
 na verejnoprospešný účel, 
 na ktorý bola nadácia založená, 
 a informáciu, akým spôsobom sa 
 tieto prostriedky použili

Vzhľadom na dátum vzniku Nadácie Aegon ľuďom dňa 16. decem-

bra 2013 a vzhľadom na to, že nadácia nedisponovala v roku 2014 

prostriedkami, ktoré by mohla poskytnúť ako dar na verejnopro-

speš¬né účely, neboli v roku 2014 poskytnuté žiadne fi nančné 

prostriedky fyzickým ani právnickým osobám.

f) Celkové výdavky (náklady) 
 v členení na výdavky podľa 
 jednotlivých druhov činností 
 Nadácie a osobitne výšku 
 výdavkov (nákladov) na správu 
 Nadácie vrátane rozhodnutia 
 správnej rady podľa § 28 
 ods. 2 a 3

V roku 2014 nevykonávala žiadnu čin¬nosť, nevykázala žiadne 

výdavky spojené s činnosťou, s výnimkou nákladov na správu 

nadácie, uvedených v prílohe.

g) Zmeny vykonané v nadačnej 
 listine a v zložení orgánov, ktoré 
 nastali v roku 2014

V roku 2014 nastali v nadačnej listine Nadácie Aegon ľuďom 

zmeny z dôvodu zmien prijatých novelou zákona o nadáciách 

účinnou od 01. januára 2014 . Zmeny nadačnej listiny boli prijaté 

dodatkom č. 1, ktorého znenie tvorí prílohu č. 1 tejto správy. 

Zmeny v zložení orgánov Nadácie Aegon ľuďom v roku 2014 

nenastali. 

h) Odmena za výkon funkcie správcu 
 nadácie a iného orgánu, ktorý bol 
 nadačnou listinou ustanovený

Funkcia správcu je dobrovoľná a neplatená funkcia. Správca Nadá-

cie Aegon ľuďom nepoberal v roku 2014 žiadnu odmenu za výkon 

funkcie. Ostatné orgány, ustanovené nadačnou listinou (správna 

rada, revízor) vykonávajú svoju činnosť bez nároku na odmenu.

i) Prehľad o činnosti nadačných 
 fondov spolu s prehľadom 
 o prostriedkoch nadačných 
 fondov

Nadácia v roku 2014 nezaložila a nespravovala žiadne nadačné 

fondy.

j) Ďalšie údaje, ktoré určí správna 
 rada

Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje, ktoré by mali byť uve-

dené vo Výročnej správe za rok 2014.
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Účtovná 
závierka
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PRÍLOHA Č. 1
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Nadácia Aegon ľuďom

Slávičie údolie 106

811 02 Bratislava


