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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 2018: 0 zamestnancov



VÝROČNÁ SPRÁVA 2018

3

Obsah 
a) Prehľad činností vykonávaných v roku 2018 s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu nadácie  05

b) Ročná účtovná uzávierka, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok audítora k ročnej účtovnej uzávierke  06

c) Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu  07

d) Prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu presahuje 331 eur 07

e) Prehľad o fyzických osobách a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel,  07 

na ktorý bola nadácia založená, a informácia, akým spôsobom sa tieto prostriedky použili 

f) Celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností nadácie a osobitne výšku výdavkov  09

 (nákladov) na správu nadácie vrátane rozhodnutia správnej rady podľa § 28 ods. 1 a v členení podľa § 28 ods. 2 a 3

g) Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v roku 2018  09

h) Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu, ktorý bol nadačnou listinou ustanovený  09

i) Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov  09

j) Ďalšie údaje, ktoré určí správna rada  09

Účtovná závierka  10

Príloha č. 1  - Zápisnica zo zasadnutia správnej rady zo dňa 06. decembra 2017 30



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 05. 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 2018

Správca    Ing. Richard Strapko

Členovia správnej rady Ing. Boris Fošnár (predseda)

    JUDr. Dominika Šišmič 

    Andrea  Fojtíková 

Revízor    Ing. Róbert Tóth
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a) Prehľad činností vykonávaných v roku 2018 
 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 2018 sa nadácia sústredila na projekty spojené 

predovšetkým s ochranou zdravia a podporou vzdelávania v tejto 

oblasti. 

Podpora kultúrno-náučných podujatí 

pre mentálne a zdravotne postihnuté deti

Občianske združenie Milan Štefánik z Kráľovej pri Senci sa 

dlhoročne venuje práci s mentálne a zdravotne postihnutými 

jedincami – predovšetkým s deťmi a s mládežou. Pravidelne 

organizuje  kultúrno-benefičné podujatia spojené s náučno-vý-

chovnými workshopmi a tvorivými dielňami. Tieto podujatia majú 

svoju úlohu v rámci sociálnej integrácie či v procese vzdelávania 

mentálne postihnutých. Tematické workshopy sa venujú výučbe 

fyzicko-športových činností – napríklad tancu zumba, aerobiku, 

joge, rovnako ako i remeselnej zručnosti či zdokonaľovaniu jemnej 

motoriky hendikepovaných - napríklad modelovaním z hliny, textil-

nou maľbou či košikárstvom.

Súčasťou týchto podujatí je i benefičný hudobný koncert, ktorého 

sa v minulosti zúčastnili viaceré známe osobnosti – bez nároku 

na honorár. Medzi známymi tvárami boli napríklad Richard Müller, 

speváčka Kristína či moderátor Jozef Pročko. Zdravotne postihnutí 

klienti z domovov sociálnych služieb sa spolu s bežnými návštev-

níkmi podujatia aktívne zapájajú priamo do programu (kolektívnym 

tancom, spevom, hrou), čím dochádza k integrácii postihnutých so 

svojim okolím.

S ohľadom na verejnoprospešný účel nadácie - zvyšovanie vzdela-

nostnej úrovne obyvateľov, nadácia finančne podporila  OZ Milan 

Štefánik, ktoré v roku 2018 zorganizovalo nasledujúce podujatia:

19. augusta 2018, podujatie „Osmidiv“ v Banskej Štiavnici

23. septembra 2018, podujatie „Dúha v srdci“ v Novom Meste nad Váhom

17. októbra 2018, podujatie „Na krídlach anjelov“ v Žiari nad Hronom

15. novembra 2018, podujatie „Spomienkový koncert“ v Kováčovej

28. novembra 2018, podujatie „Veľa lásky“ v obci Štós

Podpora výuky prvej pomoci 

Štatistiky hovoria, že prvú pomoc dokáže poskytnúť iba 5 - 10 % 

Slovákov. Častokrát však práve včasné poskytnutie prvej pomoci 

dokáže zachrániť ľudský život. Herec Michal Kubovčík sa téme 

poskytovania prvej pomoci venuje už niekoľko rokov. V rámci 

svojho projektu BAŠTRNG uviedol i reláciu SEPRP, ktorá vyučuje 

„sedlácku prvú pomoc“. Práve vtipnou a odľahčenou formou chce 

poukázať na fakt, že podanie prvej pomoci nie je zložité, a že i 

nesprávne poskytnutá prvá pomoc je lepšia ako žiadna.

Celková sledovanosť nových piatich videí, ktoré vznikli počas 

roku 2018, presiahla na internetovom kanáli YouTube jeden a pol 

milióna videní. Michal Kubovčík a jeho alter ego v podobe balkán-

skeho  zmrzlinára Seprpa Oživiča si na spoluprácu opäť prizval 

viaceré známe osobnosti – speváčku Zdenku Prednú, hercov Juraja 

Kemku, Mateja Landla či Branislava Deáka. Fenomenálny úspech 

zaznamenala spolupráca s raperom Separom, pričom video pro-

mujúce KPR videlo viac ako 1,2 milióna ľudí. Práve toto video sa 

stalo najsledovanejším nehudobným videom na Slovensku.
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Okrem edukačných videí zorganizovalo OZ BAŠTRNG viacero pol-

denných prednášok a besied o prvej pomoci na bratislavských ško-

lách a v rámci športových klubov. Študenti a účastníci prednášok 

si mohli priamo na mieste vyskúšať poskytnutie prvej pomoci na 

testovacích figurínach. Súčasťou podpory bola tiež príprava piatich 

súťaží s tematikou poskytovania prvej pomoci, ktoré sa konali na 

sociálnej sieti Facebook a mohla sa ich zúčastniť široká verejnosť. 

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 aj týmto prispela k propagácii a edukácii 

prvej pomoci, čo plne korešponduje s jej verejnoprospešným úče-

lom - zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov.

Liečebný pobyt pre Dominiku v Adeli Medical Centre v Piešťanoch

Malá Dominika trpí zriedkavým genetickým syndrómom Cornelia 

de Lange, ktorý sprevádzajú viaceré fyzické i mentálne obmedze-

nia. S ohľadom na verejnoprospešný účel nadácie - podpora zdra-

via, odovzdal zástupca nadácie do rúk otca Dominiky finančný dar 

vo výške 994,00 eur. Dar bol použitý na absolvovanie liečebného 

turnusu včasnej rehabilitácie BabyMed v piešťanskom Adeli Medi-

cal Centre, špecializovanom zariadení s akcentom na neurorehabi-

litáciu detí. Dominika absolvovala liečbu v mesiaci október 2018.

Pomoc pacientom s cystickou fibrózou 

v Národnom ústave detských chorôb

V Detskej klinke Lekárskej fakulty Univerzity Komenského  

a v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave (ďalej len ako 

„ústav“) sa liečia pacienti s najzávažnejšími ochoreniami z celého 

Slovenska, pričom takmer 40 % pacientov je z mimobratislav-

ského kraja. Ústav ročne hospitalizuje takmer 18 000 pacientov, 

ambulantne ošetrí zhruba 250 000 detí a zoperuje približne 

11 000 detí. 

Cystická fibróza sa nedá vyliečiť, ale správnou a najmä včasnou 

diagnostikou a liečbou je možné spomaliť ochorenie a zlepšiť 

kvalitu života detských pacientov. Toto dedičné ochorenie prejavu-

júce sa už od útleho veku. Podstatou ochorenia je tvorba hustých 

viskóznych hlienov, ktoré ovplyvňujú činnosti rôznych systémov 

tela – dýchacích ciest, tráviaceho systému, endokrinných žliaz. 

Pacientom s cystickou fibrózou sa ako skríningové vyšetrenie 

odporúča tzv. stanovenie chloridov v pote, ktoré sa realizuje práve 

prostredníctvom potného testu.

Nadácia Aegon ľuďom darovala v súlade so svojím verejnoprospeš-

ným účelom zameraným na ochranu a podporu zdravia financie na 

nákup diagnostického prístroja – potného testu Macroduct Sweat 

Collection System Model 3700-SYS a 10 balení spotrebného 

materiálu Macroduct Supply Kit SS-032. 

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 2018 suma všetkých príjmov 

nadácie z cudzích zdrojov nepresiahla sumu 200 000,00 eur a suma 

prijatých príspevkov z podielu dane nebola vyššia ako 35 000,00 eur. 

. 
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Výška poskytnutých prostriedkov:

2 000,00 eur

Použité finančné prostriedky pochádzajú z príspevkov a darov od 

iných organizácií. 

Informácia o použití prostriedkov:

Finančné prostriedky na podporu kultúrno-náučných podujatí pre 

mentálne a zdravotne postihnuté deti boli použité na zabezpeče-

nie dopravy mentálne postihnutých na miesto podujatia a tech-

nické zabezpečenie benefičných koncertov. Ďalej boli použité na 

nákup materiálu pre potreby tvorivých dielní a úhradu a dopravu 

lektorov náučných workshopov.

2. Príjemca:

BAŠTRNG, Karloveské rameno 6, 841 04 Bratislava, 

Slovenská republika  

Právna forma: občianske združenie 

IČO: 30857694  

Verejnoprospešný účel:

Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov

Výška poskytnutých prostriedkov:

22 730,36 eur

Použité finančné prostriedky pochádzajú z prijatých podielov 

zaplatenej dane.  

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

Nadácia Aegon ľuďom mala v roku 2018 príjmy vo výške  

31 586,17 eur, ktoré získala z podielov zaplatenej dane na oso-

bitné účely od fyzických a právnických osôb a príjmy vo výške  

8 000 eur, ktoré získala ako finančný dar od tretích osôb a subjek-

tov. 

d) Prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška 
 prostriedkov od toho istého darcu presahuje 
 331 eur
Nadácia Aegon ľuďom prijala v roku 2018 finančné dary od spoloč-

nosti AEGON Životná poisťovňa, a.s., v celkovej výške 8 000 eur.  

Od uvedeného darcu, spoločnosti AEGON Životná poisťovňa, a.s., 

prijala Nadácia Aegon ľuďom i nefinančné dary v kumulatívnej 

hodnote 1 654 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:

Milan Štefánik, Kráľová pri Senci 780, 900 50 Kráľová pri Senci, 

Slovenská republika

Právna forma: občianske združenie 

IČO: 42262364

Verejnoprospešný účel:

Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov
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Informácia o použití prostriedkov:

Vďaka finančnej podpore nadácie vzniklo počas roka päť edukač-

ných videí na webovej stránke YouTube, jeden dokumentárny film 

o význame prvej pomoci, osem prednášok v školách a športových 

kluboch a päť motivačných súťaží s tematikou prvej pomoci pre 

verejnosť.

3. Príjemca:

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

Slovenská republika  

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 18629555  

Verejnoprospešný účel: 

Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov

Výška poskytnutých prostriedkov: 

11 062,06 eur 

Použité finančné prostriedky pochádzajú z prijatých podielov 

zaplatenej dane.  

Informácia o použití prostriedkov: 

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie reklamy 

edukačných videí na kanáli Youtube propagujúcich poskytovanie 

prvej pomoci.

4. Príjemca:

Miroslav B., Piešťany 

zákonný zástupca maloletého dieťaťa

Verejnoprospešný účel: 

Podpora zdravia

Výška poskytnutých prostriedkov: 

994,00 eur 

Použité finančné prostriedky pochádzajú z prijatých podielov 

zaplatenej dane.  

Informácia o použití prostriedkov: 

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za rehabili-

tačný turnus v piešťanskom zariadení Adeli Medical Center. 

5. Príjemca:

Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, 833 40 Bratislava, 

Slovenská republika

IČO: 00607231

Verejnoprospešný účel: 

Podpora zdravia 

Výška poskytnutých prostriedkov: 

3 500,00 eur 
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Použité finančné prostriedky pochádzajú z príspevkov a darov od 

iných organizácií.

Informácia o použití prostriedkov: 

Financie použité na nákup diagnostického prístroja – potného 

testu Macroduct Sweat Collection System Model 3700-SYS a 10 

balení spotrebného materiálu Macroduct Supply Kit SS-032 pre 

potreby Detskej klinky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a 

Národného ústavu detských chorôb v Bratislave.

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

Výdavky Suma v EUR 

Náklady na podporu verejnoprospešného účelu 34 786,42

Poskytnuté dary 5 500,00

Poskytnuté nepeňažné dary 1 654,00

Náklady na správu Nadácie

    a) bankové poplatky 61,62

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

    c) správny poplatok 3,50

    d) náklady na grafické služby 168,00

    e) ostatné služby 202,81

    f) náklady na reklamu 4 160,00

g) Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení 
 orgánov, ktoré nastali v roku 2018

V roku 2018 neboli realizované žiadne zmeny v nadačnej listine 

Nadácie Aegon ľuďom. 

Doterajšiemu správcovi nadácie, Ing. Richardovi Strapkovi a všet-

kým členom správnej rady nadácie – Andrei Fojtíkovej, Ing. Borisovi 

Fošnárovi a JUDr. Dominike Šišmič bolo v roku 2018 predĺžené 

funkčné obdobie v súlade s nadačnou listinou nadácie.

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 2018 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 2018 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 2018.
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Účtovná 
závierka
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Nadácia Aegon ľuďom
Slávičie údolie 106

811 02 Bratislava

www.aegon.sk/nadacia


