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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

Registračné číslo: 203/Na-2002/1073

Právna forma: Nadácia

Dátum vzniku: 16. decembra 2013

Počet zamestnancov 

k 31. decembru 2017: 0 zamestnancov
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Verejnoprospešný 
účel nadácie
Účelom nadácie je podpora zdravia, podpora aktivít zameraných na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov, podpora vedy 

a výskumu, podpora a rozvoj športu, podpora rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, podpora realizácie a ochrany ľudských 

práv alebo iných humanitných cieľov a dobrovoľníckej činnosti, podpora ochrany práv detí a mládeže, poskytovanie sociálnej pomoci, 

predovšetkým 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 V ROKU 2017

Správca    Ing. Richard Strapko

Členovia správnej rady Ing. Boris Fošnár (predseda)

    JUDr. Dominika Šišmič 

    Ing. Miroslava Kmecová (vo funkcii od 03.11.2016 do 28.08.2017)

    Andrea  Fojtíková (vo funkcii od 28.08.2017) 

Revízor    Ing. Róbert Tóth
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a) Prehľad činností vykonávaných v roku 2017 

 s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu 

 nadácie

Nadácia Aegon ľuďom (ďalej aj ako „Nadácia“) pomáha a podporuje 

jednotlivcov i organizácie v súlade so svojím verejnoprospešným 

účelom. V roku 2017 sa Nadácie sústredila na projekty spojené 

predovšetkým s ochranou zdravia a podporou vzdelávania v tejto 

oblasti. 

Propagácia a výučba prvej pomoci 

S prihliadnutím na verejnoprospešný účel Nadácie – podpora vzde-

lávania, sa nosným projektom roka stala podpora výučby prvej 

pomoci. Štatistiky hovoria, že prvú pomoc dokáže poskytnúť iba 

5 - 10 % Slovákov. Prvá pomoc nie je o zložitých vedomostiach či 

zručnostiach, ale o odhodlaní, pripravenosti a vôli. Niekoľko jedno-

duchých úkonov je základom pre ďalšiu pomoc lekárov záchrannej 

služby a nemocnice. Poskytnutie prvej pomoci do príchodu zdra-

votnej služby je, žiaľ, stále iba raritou. Aby sa ľudia nebáli spraviť 

viac, ako iba zavolať 112, spojila sa naša Nadácia s projektom 

Baštrng herca Michala Kubovčíka. Cieľom našej spolupráce je pro-

pagovať kurzy a výučbu prvej pomoci u širokej verejnosti. 

Finančná podpora Nadácie zabezpečila výrobu edukačných videí, 

na ktorých herec Michal Kubovčík spolu so svojimi hosťami 

predvádzajú jednotlivé úkony prvej pomoci. V rámci vzájomnej 

spolupráce vznikli štyri edukačné videá, ktoré zobrazujú prvú 

pomoc v prípade kardiopulmonálnej resuscitácie u detí, v prípade 

dusenia, kardiopulmonálnej resuscitácie a dusenia u tehotných a 

cievnej mozgovej príhody. Celková sledovanosť štyroch videí od 

svojho vzniku presiahla na internetovom kanáli YouTube pol mi-

lióna videní.  Edukačné videá sú podávané zrozumiteľnou a vtipnou 

formou, čo zaručuje ich obľubu obzvlášť medzi mladými ľuďmi. 

Videá boli využívané aj pri školeniach v autoškolách či lektormi na 

rôznych kurzoch prvej pomoci. 

Uvedené edukačné videá boli podporené aj formou reklamy, 

ktorú zabezpečila Nadácia prostredníctvom reklamnej agentúry. 

Reklamná podpora bola realizovaná vo formáte Discovery Ads na 

internetovom kanáli YouTube. 

Nadácia Aegon ľuďom taktiež zabezpečila propagáciu prvej 

pomoci na slovenských základných a stredných školách. 

Tie pravidelne navštevuje priamo Michal Kubovčík v rámci svojho 

programu SEPRP. V roku 2017 sa Nadácia podieľala na organizácii 

štyroch takýchto odborných prednášok,  počas ktorých si mohli 

študenti priamo vyskúšať i konkrétne podanie prvej pomoci na 

testovacích fi gurínach. Cieľom vzájomnej spolupráce i do budúc-

nosti  je zvýšiť znalosť prvej pomoci a jej  poskytnutia v prípade 

život ohrozujúcich stavov. 

Defi brilátor pre plaváreň Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave 

Zástupcom Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave (ďalej aj ako „STU“) Nadácia pred 

letnou sezónou odovzdala fi nančný dar na zakúpenie defi brilátora 

pre potreby krytej plavárne STU. Plaváreň denne využívajú nielen 

desiatky študentov, ale i športovci a široká verejnosť z blízkeho 

okolia. Dar na kúpu automatizovaného resuscitačného defi brilá-

tora AED Lifepak 1000 prispel k zvýšeniu bezpečnosti všetkých 

návštevníkov krytej plavárne Fakulty elektrotechniky a informa-

tiky STU, pričom refl ektoval verejnoprospešný účel – ochrana a 

podpora zdravia, prevencia.
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Neurorehabilitačné liečenie pre 3-ročného chlapca 

Rodičom malého Mattiasa, ktorý sa narodil s detskou mozgovou 

obrnou, Nadácia poskytla fi nančný dar na zaplatenie nákladného 

rehabilitačného liečenia v piešťanskom zariadení Adeli Medical 

Center, a to s ohľadom na verejnoprospešný účel Nadácie - 

ochrana a podpora zdravia, prevencia .

Finančný dar pokrýval 13 dňový liečebný turnus v sprievode 

rodiča.  Liečba zahŕňala každodennú viachodinovú rehabilitáciu 

vrátane neurofyziologického cvičenia a kryokontrastnú terapiu.

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 2017 suma všetkých príjmov 

Nadácie z cudzích zdrojov nepresiahla sumu 200 000,- EUR a suma 

prijatých príspevkov z podielu dane nebola vyššia ako 35 000,- EUR. 

c) Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov 

 a ich pôvodu

Nadácia Aegon ľuďom mala v roku 2017 príjmy vo výške 

34 786,42 EUR, ktoré získala z podielov zaplatenej dane 

na osobitné účely od fyzických a právnických osôb a príjmy 

vo výške 8 930,- EUR titulom darov od tretích osôb. 

d) Prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška 

 prostriedkov od toho istého darcu presahuje 

 331 EUR

Nadácia Aegon ľuďom prijala v roku 2017 fi nančné dary od spoloč-

nosti AEGON Životná poisťovňa, a.s. v celkovej výške 6 900,- EUR a 

od spoločnosti AEGON, d.s.s., a.s. v celkovej výške 2 030,- EUR. 

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

1. Príjemca:

OZ BAŠTRNG, Karloveské rameno 6, 841 04 Bratislava, 

Slovenská republika

IČO: 30 857 694

Verejnoprospešný účel:

Podpora vzdelávania 

Výška poskytnutých prostriedkov:

15 493,91 EUR

Informácia o použití prostriedkov:

Finančné prostriedky boli použité na výrobu edukačných videí 

v oblasti prvej pomoci, organizáciu a zabezpečenie školských be-

sied obsahovo zameraných na poskytovanie prvej pomoci a kúpu 

refl exných reklamných predmetov pre deti. 

2. Príjemca:

MullenLowe GGK s. r. o., Mlynské Luhy 86A, 821 05 Bratislava, 

Slovenská republika  

IČO: 18 629 555  

Verejnoprospešný účel:

Podpora vzdelávania 

Výška poskytnutých prostriedkov:

8 000,00 EUR

Informácia o použití prostriedkov:

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie reklamy 

edukačných videí na kanáli Youtube propagujúcich poskytovanie 

prvej pomoci.

3. Príjemca:

Mário H., Nižná

Verejnoprospešný účel:

Ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia dro-

govo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb

Výška poskytnutých prostriedkov:

3 078,00 EUR

Informácia o použití prostriedkov:

Finančné prostriedky boli použité na refundáciu nákladov za reha-

bilitačné liečenie maloletého so závažným poškodením zdravia.

4. Príjemca:

Slovenská technická univerzita Bratislava, Fakulta elektrotechniky 

a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, 

Slovenská republika 

IČO: 00 397 687
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Výdavky Suma v EUR 

Náklady na podporu verejnoprospešného účelu 29 151,91

Náklady na správu Nadácie

a) bankové poplatky 65,04

b) poplatok za registráciu do zoznamu prijímateľov 2 % 114,00

c) správne poplatky 20,00

d) náklady na grafi cké služby 468,00

e) ostatné služby 501,86

g) Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení 

 orgánov, ktoré nastali v roku 2017

V roku 2017 nastali v nadačnej listine Nadácie Aegon ľuďom 

zmeny týkajúce sa verejnoprospešného účelu Nadácie Aegon ľu-

ďom, ako aj okruhu osôb, ktorým sa poskytujú prostriedky Nadá-

cie Aegon ľuďom a podmienky poskytovania prostriedkov Nadácie 

Aegon ľuďom. Zmeny nadačnej listiny boli prijaté dodatkom č. 2, 

ktorého znenie tvorí prílohu č. 2 tejto správy.

Verejnoprospešný účel:

Ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia dro-

govo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb

Výška poskytnutých prostriedkov:

2 580,00 EUR 

Informácia o použití prostriedkov:

Finančné prostriedky boli použité na kúpu automatizovaného 

resuscitačného defi brilátora. 

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. 1 a v členení podľa § 28 ods.  2 a 3
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V roku 2017 nastali nasledovné zmeny v zložení orgánov Nadácie 

Aegon ľuďom: Členku správnej rady, Ing. Miroslavu Kmecovú 

(vo funkcii od 03.11.2016 do 28.08.2017), nahradila Andrea 

Fojtíková (vo funkcii od 28.08.2017). Iné zmeny v zložení orgánov 

Nadácie Aegon ľuďom v roku 2017 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 2017 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 2017 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 2017.
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Účtovná 
závierka
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