SPP, so sidlom Mlynsk6 nivy 41a,825 11 Bratislava, teO 31 818 625,
zapisanl v registri Ministersfia vnfta Slovenskej republiky
pod dislom 203/ Na -200A689

DODATOK 6.

1

k Nadacnej listine Nad6cie SPP zo dha 19.11.2002

V Bratislave. dha 12.02.2004

Cl{nok

l.

Uvodne ustanovenie

Naddcia SPP bola zalo2enA jedinfm zakladatel,om
plyndrenskf priemyser, a.s. a to na zilkradejej rozhodnutia
dna 19.11.2002. Dna i2.02.2004 spr5vna'rada Nad6cie
zakona c. 3412002 Z. z. o nad6cidch a v zmyste ustanoveni
e) nadacnej listiny o zmene niektoryich ustanoveni tejto
rozhodnutia sprdvnej rady bol prijatyi tento Dodatok c. 1 k

listiny
ysle
prsm.
zmysle

etdnok il.
Predmet Dodatku
Nadacn6 listina Nadiicie Spp, ktord bola prijatri dfia

zakladatel'om sa meni nasledovne:

,,b) navrhovaf, volif a odvor1vaf 1lenov spravnej rady nadacie, ilenov
dozornej rady naddcie a spravcu nadacie,"

il.

,,c) rozhodovat' o zmen6ch v tejto nadainej listine podl,a ustanovenia
clanku XVl. ods. 3 nadacnej listiny.,
ilr

,,b) dozornd rada"

tv.

,,3. Pre spdsob ustanovenia dozornej rady a pre llenstvo v dozomej rade
platia primerane ustanovenia o spravnel riae.;
V.
a

tohto

VI

V cl6nku

iSm.

r6vomoci a
a jeho nov6 znenie je nasledovn6:

b

oduie
,,b) rozhodovaf o zmenach v nadainej listine, p
nadaenel
listiny,"
3
telto
\lanku
XVl.
ods.
ustanovenia
zakladatel' v zmysle

vtl
znenie ie nasledovn6:
,,3. Spravna rada ma 5 6lenov."

vilt.
znenie ie nasledovn6:

je

troirocne. Po uplynuti tohto
obdobia zvoli zakladatef novych ilenov spravnei rady. V pripade, ak
v dosledku akejkofvek skutocnosti pocet clenov sprdvnej rady trvalo klesne
pod troch, menuje novych 1lenov zakladatef. Te ista osoba nemoZe
vykonavat'funkciu ilena sprdvnej rady viac ako tri po sebe nasledui1ce
funkcne obdobia."

,,8. Funkdne obdobie ilenov spravnej rady

tx.
znenie ie nasledovn6:
,,10. Na uvol'nenl miesto ilena spravnei rady musi zakladatet do 60 dni od
uvofnenia miesta zvolif nov1ho ilena sprdvnej rady na zvySok funkcneho

obdobia alebo na d'aliie funkdne obdobie. Ak po uvolneni miesta ilena
spravnej rady klesne poiet clenov spravnei rady pod troch ilenov, sprdvna
rada nemoZe, ai do iasu, kym nebude doplnend na pocet ilenov
presahujuci polovicu celkov6ho poctu, priiaf 2iadne rozhodnutie."

X

,,c) odvolani m zakl adatelom,"

X

znenie ie nasledovn6:

xil.
moci a

znenie je nasledovne:

,,15. ebnovia sprdvnej rady m6zu prijimaf rozhodnutia aj mimo zasadnuti

s vynimkou rozhodnuti o zruseni nadacie a vol,be a
odvolavani predsedu spravnej rady. v takom pripade sa n6vrh uznesenia
spravnej rady predklada jednoflivym 1lenom na vyjadrenie s ozn1menim
lehoty, v ktorej majI urobi( pisomne vyjadrenie"k navrhu. Ak sa iten
nevyjadri v uvedenej lehote, plati, ie nesuhlasi s navrhom uznesenia.
vysledky hlasovania ozndmi 1lenom spravnej rady predseda spravnej
rady."
sprdvnej rady

xilt.

6. spravna rada sa schddza minim1lne styri krat za rok. Zasadanie
spravnej rady vzdy zvollva predseda spravnej rady. v pripade, ie
predseda spravnej rady nie 7'e sposob ity riadne zvolat' konanie spravnej
rady, moZe zvolaf zasadanie spr1vnej rady ktorykotvek jej ilen. Zasadanie
sprdvnej rady sa zvolava pisomnou pozvankou zasielanou spr1vcom
nadacie obsahujacou termin a miesto konania zasadania, ktora by mala
byf vsetkym 1lenom dorudend aspofi 10 dni pred konanim zasadania.',
,,7

XIV.

te

osti sa
ie nasledovne:
,,2. spravcu nadacie volf a odvol1va zakladatef. prueho spravcu nadacie
urii zakladatef. Za prueho spravcu je zakladatelom ur6eny:
Meno a priezvisko: lng. Miroslav Jankovii
rod. i.700324ft361
bytom A Hlinku 20/42, 921 01 pieSfany,,
XV.

V cl6nku

nad6cie

sp6sob
,,6. Zakladatel'odvoll spravcu nadacie, ak

a) bol pravoplatnym rozsudkom sudu ods0deny za umyselny
trestny 6in alebo ak bol pr1voplatne odsldeny za trestny cin

a sAd nerozhodol v ieho pripade o
vykonu trestu odfiatia slobody,

b) stratil sposobi/os( na prdvne hkony

$

pr1vne Akony bola obmedzena."

XVl.

V cl6nku

d\
\-x

I

sp6sob v'fkonu ieho dinnosti sa meni znenie ods. 7 a ieho nov6 znenie
ie nasledovn6:

,,7. Zakladatef mo1e odvola( sprdvcu nad6cie, ak

a) nie je schopny podta lekarskeho posudku zo
b)

c)
XVII.

zdravotnych
d1vodov vykondvaf tuto funkciu dlh\ie ako Sesf mesiacov,
neplni povinnosti sprdvcu naddcie a v urdenei lehote neurobi
ndpravu ani po plsomnom upozorneni sprdvnei rady,
stratil d6veru 1lenov spr(tvnei rady."

sp6sob v'fkonu ieho dinnosti sa meni znenie ods. 9 a ieho nov6 znenie
ie nasledovn6.
,,g. Ak zakladatel odvola sprdvcu naditcie alebo ak sa sprdvca nad1cie
vzda funkcie podla odseku 8, musi zakladatet do 30 dni od uvol'nenia
miesta zvolif nov1ho spr1vcu nad6cie. Do zvolenia sprlvcu naddcie kond
v mene nadacie predseda spravnei rady, ktory moZe urobif len take Akony,
ktore nepriprt Shiu odklad."

xvilt.

funkdn6

V cl6nku lX

XIX.

nasledovn6:
a
,,10. Ndvrh na volbu a odvolanie sprdvcu nad1cie m62e podaf zakladatel
a
odvolanie
na
volbu
rady
spravnei
kaidy 6len spravnej rady. Ndvrh ilenov

sprlvcu naddcie adresuiI ilenovia spravnei rady zakladatefovi, ktory
rozhodne o ich n6vrhu."

XX.

funkdn6
ravn
nasledovn6:

,,ehnok x.
Dozorn| rada naddcie, oprlvnenia, funk6n6 obdobie,
sp6sob vykonu iei iinnosti

1.

Dozornd rada je kontrolny orgdn naddcie. Dozo

2. Pre sposob ustanovenia 1lenov
u sta noven

3.

dozornei

ia o whveovi n ad6cie.
simvrcirude, @

Funkcne obdobie ilenov dozornej rady je
rady voli a odvol1va zakladatel'. Do iasu zvolenia pruych ilenov
dozornej rady vykondva funkciu dozornej rady revizor. Prv6ho revizora
nadacie uriil zakladatef. Za prueho revizora bol zakladatel'om urieny:
Meno a priezvisko: lng. Mdria Mundokov1
rod. 6. 525701/279
bytom Lediny 36, 841 03 Bratislava.

4. Dozornd rada je oprdvnend nahliadaf do vSetkych dokladov a
zaznamov tykajAcich sa iinnosti nad1cie a kontrolovaf, cije Aitovnictvo
veden6 v s1lade s osobitnym predpisom, ii nadlcia uskutocnuie svoiu
iinnosf v s1lade so vSeobecne zdvdznymi prdvnymi predpismi a touto
nadacnou listinou.

t
5.

DozornA rada najmd:
a) kontroluje vedenie uitovnictva,
b) schvafuje Acbvnu zdvierku a vyrocnu sprdvu naddcie,

c) upozorfiuje sprdvnu radu na zisten1 nedostatky

a poddva

ndvrhy na ich odstrdnenie,

d) kontroluje spdsob/osf na poskytnutie a prijatie
e)

0
g)

prostriedkov
tretlm
osob6m,
naddcie
kontroluje rodne financn1 vykazy a vyrodne spravy,
kontroluje dodrZiavanie pravnych predpisov a ustanoveni
nadacnei listiny,
predklada sprdvnei rade naddcie minim6lne 1 krat rodne
sprdvu o vysledkoch svoiei kontrolnei 1innosti.

6. Dozorn| rada

zasada minim1lne 2 krdt rodne. ebnovia dozornei rady
volia predsedu dozornej rady, ktory zvol1va zasadania dozornei rady.
Predseda dozornej rady mA pr6vo zvola( mimoriadne zasadanie
sprdvnej rady nad6cie, ak to vyiaduie situ6cia a ochrana zduimov
nadacie a v pripade ak tak neurobi predseda spravnei rady.

7. ebnovia dozornej rady maju prdvo zuiastni( sa na

rokovaniach

spravnej rady, avSak bez prava hlasovania. "

XXI.

elanok Xlll. Uielov6
ktoniim sa
anta sa

nad6cie

tak6hoto

8. ktor6ho znenie

,,8. O poskytnuti prostriedkov naddcie tretim osob1m rozhoduie spr1vna
rada naddcie. Jednotlive projekty Ziadatelov o prfspevok spolu s dokladmi

s/o;
stanovenymi v ods. 2 tohto clanku sa predkladail
ich po predbe1nom pos1deni predkladl sprdvnei rade pp
iu)
o.

XXII.

v ods. 1 sa

uXV

,,a) rozhodnutim sprdvnei rady o zru\eni naddcie po predchadzai0com
su h I a se zakl adatel'a,"

xxilt.
,3. TAto nadainA fistinu, s vynimkou ustanoveni 1lanku l, 1lanku lll, ilanku
Vl, il1nku Vllt ods. 2, 3, 8, 10, 14, clanok IX ods. 2, 4, 6,7,9, 10, cl(tnok X
ods. 1, 3, 5, 6, 7, \lanok Xlll ods. 8, il1nok XV ods. 1, 6l6nok XVI ods. 3, je
moZne menif na zdklade rozhodnutia spr1vnej rady naddcie a to formou
pisomnych dodatkov k tejto nadacnej listine. Ustanovenia nadadnei listiny
uvedenl v predchddzaj1cej vete sa m62u meni( vyluine na zaklade
rozh od n uti a zakl ad ate l'a n ad6cie."

Glinok lll.
Zaveretn6 ustanovenia

1.

Ostatn6 ustanovenia nadacnej listiny sa nemenia a zost6vaj0 plne v platnosti.

2. Tento dodatok bol vyhotovenf v Styroch vyhotoveniach, pricom

dve

vyhotovenia budu zaslan6 na Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky a dve
vyhotovenia zostanu naddcii.

3.

Zmeny v orgdnoch nad6cie v zmysle tohto Dodatku c. 1 budti uskutodnen6
bezodkladne po rozhodnuti spr6vnej rady o zmene nadacnej listiny a prijati
tohto Dodatku c. 1 k nadacnej listine.

V Bratislave. dha 12.02.2004.

predseda sprdvnej rady
Naddcia SPP
Hlnlelerslvo vn0tra Slovonskci republlky
Zmona ngdednel lletlny vsat6 na vedomle

dila:

Sy
o?
i'JGln^ -J@e/@g^

DODATOK 8.2

Cl6nok l.
Uvodn6 ustanovenia
i.tt?a-

\)''
zalo2ena
bola
nad6cia)
ako
len
(d'alej
aj
NadAcia sPP
sf olocnosfou S lovenskf p lyndrenskf priemysel,
!1bl,"J
;#ffi;iiJrio-Jnrtia a'piijatia nadacnej ristiny dna i s.11.2u02

1f

1 .rn

om-

O)

b

sprAvna rada Nadiicie sPP rozhodla v zmysle.
z. z. o nad6ci6ch a v zmysle ustanovenia dl6nku Vlll. ods. 2
Gtinv o zmene niektonfch ustanoveni teito nd"gl."i.listinv' Y-try:11.i:lf9:Yl:
tfchto zmien
prir"iv Dodatok 6. 1 k nadadnei tistine. Na zdktade
. xl^^^.,
^:r.
org6nov
^r^6nntl
podtu
Irqvqv'vJ "v'r ''' loiriiiu.i.h okrem in6ho aj so zmenou - -- ^ -- dlenov
'1"^'
, ^^lA^in
-1,.,^.
naddcie,
l
iu"^^il'^
na )orra rozhodol
rozhoclol
o zmene spravcu
14'04-2004
dita la
nad6cie ^xr
^ffiud'#jl'"ii.v,
nadacie,'zakladatel'
-^-^.,^^i
nad6cie a vymenovanl
revizora
o zmene clenov spr6vnej rady a o odvolani
novych dlenov dozornej rady Nad6cie SPP'

2. Dia 12.02.2004

ii;il*t ;t;;i

lll

6l6nku
3. Dna 1g.05.2004 zakladatel naddrcie rozhodol na zAklade ustanovenia
rady nadacie
ods. 2 pism. ol acj Nadacnej listiny o zmene.po.6tu 6lenov spr6vnej
novf

vymenovanf
z povodnych 5 na novfch o 6lenov. sricasne bol zakladatel'om
Siesty clen sprdvnej rady nad6cie'

4.

v predch5dzaj0cich odsekoch 2 a
. 2 k nadacnej ristine Nad6cie spp
ie spominan6 zmeny v orgSnoch Nad6cie

roz
j
zo dfia 19.11.2
Na zdrktad e
3 tohto 6r6nku
SPP.

Cl6nok ll.
Predmet Dodatku

jej jedinjrm
Nadacn6 listina NadScie sPP, ktor6 bola pr'rjat6 dha 19-11'2002
'l
menl nasledovne:
zakladatel'om v znenljej Dodatku 6. zo dha 12'02'2004 sa

nasledovn6:
,,3. Sprdvna rada md 6 6lenov."

2.

dfia 19'05'2004
V s0vislosti s rozhodnutiami zakladatel'a zo dna 14.04.2004 azo
o zmene drenov oiganou Nad6cie sPP bori
:1113[i::""'il ;tu?XX? 3;??H:
i dlenovia sprAvnej rady - RNDr' Peter
rnard Herstek, ako aj p6vodn! revizor
sne boli zvolen[ novi dlenovia orgdnov
nad6cie, ktonimi

s0:

Spr6vcom nad6cie

l

je od 14.04.2004 - lng. Peter Kamenickf, rod' c'

630307/6340, bytom Hany Melidkovej 14,84105 Bratislava,

rr

Cfenmi sprivnej rady naddcie s0 od 14.04:2004 prof.
r. 6. 54092312609, bytom Tolsteho 3, 811 03 Bratislava,
04,05.1952, prechodne bytom Somolick6ho 16, g11 06

-

'/'lng'.

qelenom

sprivnej rady naddcie od 19.05.2004 je - Zdenka Kukanovi, r. d.

i,4755171079, bytom Vajnorsk6 98/E, 831 04 Bratisliva 3,

Clenmi dozornej rady naddcie s0 od 14.04.2004
Ing. Miroslav Lapunik, r. d.
4912091246, bytom Studenohorskd 1 5, 841 03 Bratislava, Ing. Libor Bri5ka, r. c.
700330/7333, bytom Heyrovsk6ho 13, 841 03 Bratislava a lng. Du5an
Randu5ka, MBA, r. c. 63020810571. bytom Nov6 ZAhrady V- 5747123, 821 0S
Bratislava.

-

C16nok ttt.

Ziverein6 ustanovenia
Ostatnd ustanovenia nadadnej listiny sa nemenia a zost6vaj0 plne v platnosti.

Tento dodatok bol vyhotoven! v Styroch vyhotoveniach, pridom dve vyhotovenia
bud6 zaslan6 na Ministerstvo vn0tra Slovenskej republiky a dve vyhotovenia
zostanI naddcii.
V Bratislave, dfia 21.6.2004.

JUDr. 0l'ga
no nada

Jl

l" y. ,lnok

P

riaditeika odboru
vn[rtorn!ch vecl

Nadácia SPP, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava,
IČO: 31 818 625 zapísaná v registri Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky pod číslom 203/ NA – 2002/689

Dodatok č. 3
K Nadačnej listine Nadácie SPP zo dňa 19.11.2002

V Bratislave, dňa 19.6.2007

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Nadácia SPP (ďalej len ako nadácia) bola založená jediným zakladateľom – spoločnosťou
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len zakladateľ) a to na základe jej rozhodnutia
a prijatia nadačnej listiny dňa 19.11.2002.
Článok II.
Predmet dodatku
1. Nadačná listina Nadácie SPP, ktorá bola prijatá dňa 19.11.2002 jej jediným zakladateľom
v znení Dodatku č.2, v článku II. v bode 2. zo dňa 21.6.2004 sa mení nasledovne:
V súvislosti s rozhodnutím zakladateľa zo dňa 3.5.2007 a s rozhodnutím správnej rady zo dňa
21.5.2007 boli odvolaní členovia správnej rady nadácie, a to prof. Ing. Peter Baláž, PhD., Ing.
Ivan Bella a Zdenka Kukanová. Súčasne boli zvolení noví členovia orgánov nadácie:
Novými členmi správnej rady sú od 3.5.2007:
Jaroslava Kubišová, r.č. 545322/0267, bytom Mikulášska 29, 811 01 Bratislava,
Mgr. Dušan Galis, r.č. 491124 / 310, bytom Vajnorská 98 / F, 831 04 Bratislava,
Ing. Peter Paulen, r.č. 550529/6335, bytom Fazuľová 2, 811 07 Bratislava.
Členmi správnej rady na ďalšie funkčné obdobie ostávajú: Philippe Boucly, nar. 04.05.1952,
prechodne bytom Somolického 16, 811 06 Bratislava, prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc., r.č.
400812/756, bytom Tranovského 29, 841 02 Bratislava, Ing. Miloslav Mečíř, r.č. 640519/6435,
bytom Júlová 28, 831 01 Bratislava.
Správcom nadácie na ďalšie funkčné obdobie ostáva: Ing. Peter Kamenický, r.č. 630307/6340,
bytom Hany Meličkovej 14, 841 05 Bratislava.
Členmi dozornej rady na ďalšie funkčné obdobie ostávajú: Ing. Miroslav Lapuník, r.č.
491209/246, bytom Studenohorská 15, 841 03 Bratislava, Ing. Libor Briška, r.č. 700330/7333,
bytom Heyrovského 13, 841 03 Bratislava, Ing. Dušan Randuška, MBA, r.č. 630208/6571,
bytom Nové Záhrady V-5747/23, 821 05 Bratislava.

Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia nadačnej listiny sa nemenia a zostávajú plne v platnosti.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, pričom dve vyhotovenia budú zaslané
na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a dve vyhotovenia zostanú nadácii.

V Bratislave, dňa 19.6.2007
Prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc
Predseda správnej rady
Nadácia SPP

Nadácia SPP, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava,
IČO: 31 818 625 zapísaná v registri Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky pod číslom 203/ NA – 2002/689

Dodatok č. 4
K Nadačnej listine Nadácie SPP zo dňa 19.11.2002

V Bratislave, dňa 1.9.2008

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Nadácia SPP (ďalej len ako nadácia) bola založená jediným zakladateľom – spoločnosťou
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len zakladateľ) a to na základe jej rozhodnutia
a prijatia nadačnej listiny dňa 19.11.2002.
Článok II.
Predmet dodatku
1. Nadačná listina Nadácie SPP, ktorá bola prijatá dňa 19.11.2002 jej jediným zakladateľom
v znení Dodatku č.2, v článku II. v bode 2. zo dňa 21.6.2004 sa mení nasledovne:
V súvislosti s rozhodnutím zakladateľa zo dňa 30.7.2008 v súlade s čl. III. ods. 2 písm. b),
v spojitosti s čl. VIII. ods. 8 Nadačnej listiny bol do funkcie člena Správnej rady Nadácie na
nasledujúce trojročné funkčné obdobie, ktoré začína plynúť dňom 1. augusta 2008 zvolený:
Bernd Wagner, nar. 11.10.1966, Recklinghausen, Nemecko, prechodne bytom Ostravská 11,
811 04 Bratislava.
Bernd Wagner nahradil člena Správnej rady Philippa Bouclyho, nar. 04.05.1952, prechodne
bytom Somolického 16, 811 06 Bratislava, ktorý ukončil členstvo v Správnej rade Nadácie SPP.
Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia nadačnej listiny sa nemenia a zostávajú plne v platnosti.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, pričom dve vyhotovenia budú zaslané
na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a dve vyhotovenia zostanú nadácii.

V Bratislave, dňa 1.9.2008
Prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc
Predseda správnej rady
Nadácia SPP

Nadácia SPP, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava,
IČO: 31 818 625 zapísaná v registri Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky pod číslom 203/ NA – 2002/689

Dodatok č. 5
K Nadačnej listine Nadácie SPP zo dňa 19.11.2002

V Bratislave, dňa 22.6.2009

Úvodné ustanovenia
Nadácia SPP (ďalej len ako nadácia) bola založená jediným zakladateľom – spoločnosťou
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len zakladateľ) a to na základe jej rozhodnutia
a prijatia nadačnej listiny dňa 19.11.2002.

Predmet dodatku
Nadačná listina Nadácie SPP sa v súvislosti s rozhodnutím Správnej rady zo dňa 19.3.2009 a v
spojitosti s Vyhláškou 246 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 18. júna 2008 o
pravidlách a postupoch pri premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty
základných imaní zo slovenskej meny na eurá mení nasledovne:
Článok IV.
Nadačné imanie
Nadačné imanie činí sumu 6 638,78 EUR (šesťtisíc šesťstotridsaťosem euro sedemdesiatosem
centov) a je tvorené výlučne peňažným vkladom zakladateľa.
a
Článok V.
Vklady
Vklad zakladateľa – Slovenský plynárenský priemysel, a.s. – hodnota: 6 638,78 EUR
predmet: peňažný vklad.

Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia nadačnej listiny sa nemenia a zostávajú plne v platnosti.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, pričom dve vyhotovenia budú zaslané
na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a dve vyhotovenia zostanú nadácii.

V Bratislave, dňa 22.6.2009
Prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc
Predseda správnej rady
Nadácia SPP

Nadácia SPP, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava,
IČO: 31 818 625 zapísaná v registri Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky pod číslom 203/ NA – 2002/689

Dodatok č. 6
K Nadačnej listine Nadácie SPP zo dňa 19.11.2002

V Bratislave, dňa 19.4.2010

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Nadácia SPP (ďalej len ako nadácia) bola založená jediným zakladateľom – spoločnosťou
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len zakladateľ) a to na základe jej rozhodnutia
a prijatia nadačnej listiny dňa 19.11.2002.
Článok II.
Predmet dodatku
1. Nadačná listina Nadácie SPP, ktorá bola prijatá dňa 19.11.2002 jej jediným zakladateľom
v znení Dodatku č.2, v článku II. v bode 2. zo dňa 21.6.2004 sa mení nasledovne:
V súvislosti s rozhodnutím zakladateľa zo dňa 10.2.2010 v súlade s čl. III. ods. 2 písm. b),
v spojitosti s čl. VIII. ods. 8 Nadačnej listiny bol do funkcie člena Správnej rady Nadácie na
nasledujúce trojročné funkčné obdobie, ktoré začína plynúť dňom 1. marca 2010 zvolený:
Dr. Achim Saul, nar. 9.7.1957 v Dortmunde, Nemecko, bytom Achatweg 3, 44267 Dortmund,
Nemecko.
Dr. Achim Saul nahradil člena Správnej rady Bernda Wagnera, nar. 11.10.1966, Nemecko,
prechodne bytom Ostravská 11, 811 04 Bratislava, ktorý ukončil členstvo v Správnej rade
Nadácie SPP.
Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia nadačnej listiny sa nemenia a zostávajú plne v platnosti.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, pričom dve vyhotovenia budú zaslané
na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a dve vyhotovenia zostanú nadácii.

V Bratislave, dňa 19.4.2010
Prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc
Predseda správnej rady
Nadácia SPP

Nadácia SPP, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava,
IČO: 31 818 625 zapísaná v registri Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky pod číslom 203/ NA – 2002/689

Dodatok č. 7
K Nadačnej listine Nadácie SPP zo dňa 19.11.2002

V Bratislave, dňa 20.5.2011

Článok I.
Úvodné ustanovenia
Nadácia SPP (ďalej len ako nadácia) bola založená jediným zakladateľom – spoločnosťou
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len zakladateľ) a to na základe jej rozhodnutia
a prijatia nadačnej listiny dňa 19.11.2002.

Článok II.
Predmet dodatku
Nadačná listina Nadácie SPP, ktorá bola prijatá dňa 19.11.2002 jej jediným zakladateľom
v znení Dodatku č.2, v článku II. v bode 2. zo dňa 21.6.2004 sa mení nasledovne:
1. V súvislosti s rozhodnutím zakladateľa zo dňa 9.3.2011 v súlade s čl. III. ods. 2 písm. b),
v spojitosti s čl. VIII. ods. 8 nadačnej listiny boli odvolaní členovia správnej rady nadácie, a to
Ing. Peter Paulen a Mgr. Dušan Galis a člen dozornej rady Ing. Miroslav Lapuník.
Súčasne boli zvolení noví členovia orgánov nadácie.
Novými členmi správnej rady sú od 10.3.2011:
prof. Ing. Peter Baláž, PhD., dátum narodenia 23.9.1954, r.č. 540923/2609, bytom Tolstého 3,
811 06 Bratislava
Ing. Vladimír Klimeš, dátum narodenia 24.12.1955, r.č. 551224/6278, bytom Čremchová 4/E
831 01 Bratislava.
Novými členom dozornej rady je od 10.3.2011:
Ing. Martin Bartošovič, dátum narodenia 28.4.1972, r.č. 720428/6056, bytom Hajdóczyho
8/811, 917 01 Trnava.

2. V súvislosti s rozhodnutím správnej rady zo dňa 29.3.2011 v súlade s čl. VIII. bodu 2 písm. e)
je nové znenie čl. VIII. bodu 16 nasledovné:
Správna rada sa schádza minimálne dvakrát za rok. Zasadanie správnej rady vždy zvoláva
predseda správnej rady, V prípade, že predseda správnej rady nie je spôsobilý riadne zvolať
konanie správnej rady, môže zvolať zasadanie správnej rady ktorýkoľvek jej člen. Zasadanie
správnej rady sa zvoláva písomnou pozvánku obsahujúcou termín a miesto konania zasadania,
ktorá by mala byť všetkým členom doručená aspoň 10 dní pred konaním zasadania.
Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia nadačnej listiny sa nemenia a zostávajú plne v platnosti.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, pričom dve vyhotovenia budú zaslané
na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a dve vyhotovenia zostanú nadácii.

V Bratislave, dňa 20.5.2011
prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc
Predseda správnej rady
Nadácia SPP

Nadácia SPP, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava,
IČO: 31 818 625 zapísaná v registri Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky pod číslom 203/ NA – 2002/689

Dodatok č. 8
K Nadačnej listine Nadácie SPP zo dňa 19.11.2002

V Bratislave, dňa 10.1.2012

Článok I.
Úvodné ustanovenia
Nadácia SPP (ďalej len ako nadácia) bola založená jediným zakladateľom – spoločnosťou
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len zakladateľ) a to na základe jej rozhodnutia
a prijatia nadačnej listiny dňa 19.11.2002.

Článok II.
Predmet dodatku
Nadačná listina Nadácie SPP, ktorá bola prijatá dňa 19.11.2002 jej jediným zakladateľom
v znení Dodatku č.2, v článku II. v bode 2. zo dňa 21.6.2004 sa mení nasledovne:
V súvislosti s rozhodnutím zakladateľa zo dňa 10.1.2012 v súlade s čl. III. ods. 2 písm. b),
v spojitosti s čl. VIII. ods. 8 Nadačnej listiny bol do funkcie člena Správnej rady Nadácie na
nasledujúce trojročné funkčné obdobie, ktoré začína plynúť dňom 1. januára 2012 zvolený:
Dr. Hans Gilbert Meyer, nar. 5.6.1961, trvale bytom Oberer Kirchberg 9, A7100 Neusiedl am
See, Rakúsko
Dr. Hans Gilbert Meyer nahradil člena Správnej rady Dr. Achima Saula, nar. 9.7.1957 v
Dortmunde, Nemecko, bytom Achatweg 3, 44267 Dortmund, Nemecko, ktorý ukončil členstvo
v Správnej rade Nadácie SPP.
Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia nadačnej listiny sa nemenia a zostávajú plne v platnosti.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, pričom dve vyhotovenia budú zaslané
na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a dve vyhotovenia zostanú nadácii.

V Bratislave, dňa
prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc.
Predseda správnej rady
Nadácia SPP

Nadácia SPP, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava,
IČO: 31 818 625 zapísaná v registri Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky pod číslom 203/ NA – 2002/689

Dodatok č. 9
K Nadačnej listine Nadácie SPP zo dňa 19.11.2002

V Bratislave, dňa 19.11.2012

Článok I.
Úvodné ustanovenia
Nadácia SPP (ďalej len ako nadácia) bola založená jediným zakladateľom – spoločnosťou
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len zakladateľ) a to na základe jej rozhodnutia
a prijatia nadačnej listiny dňa 19.11.2002.

Článok II.
Predmet dodatku
Nadačná listina Nadácie SPP, ktorá bola prijatá dňa 19.11.2002 jej jediným zakladateľom
v znení Dodatku č.2, v článku II. v bode 2. zo dňa 21.6.2004 sa mení nasledovne:
V súvislosti s rozhodnutím zakladateľa zo dňa 18.10.2012 v súlade s čl. III. ods. 2 písm. b),
v spojitosti s čl. VIII. ods. 8 nadačnej listiny boli odvolaní členovia správnej rady nadácie, a to
Ing. Vladimír Klimeš, dátum narodenia 24.12.1955, trvale bytom Čremchová 4/E 831 01
Bratislava a prof. Ing. Petra Baláža, PhD., dátum narodenia 23.9.1954, trvale bytom Tolstého 3,
811 06 Bratislava
Súčasne boli zvolení noví členovia orgánov nadácie.
Novými členmi správnej rady sú od 18.10.2012:
JUDr. Marián Valko, dátum narodenia 15.11.1958, r. č.: 581115/6725, trvale bytom Porubského
2, 811 06 Bratislava
Michal Ďurkovič, dátum narodenia 22.12.1969, r. č.: 691222/6277, trvale bytom Kuklovská 53,
841 04 Bratislava

Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia nadačnej listiny sa nemenia a zostávajú plne v platnosti.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, pričom dve vyhotovenia budú zaslané
na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a dve vyhotovenia zostanú nadácii.

V Bratislave, dňa
prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc.
Predseda správnej rady
Nadácia SPP

Nadácia SPP, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava,
IČO: 31 818 625 zapísaná v registri Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky pod číslom 203/ NA – 2002/689

Dodatok č. 10
K Nadačnej listine Nadácie SPP zo dňa 19.11.2002

V Bratislave, dňa 06.02.2013

Článok I.
Úvodné ustanovenia
Nadácia SPP (ďalej len ako nadácia) bola založená jediným zakladateľom – spoločnosťou
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len zakladateľ) a to na základe jej rozhodnutia
a prijatia nadačnej listiny dňa 19.11.2002.

Článok II.
Predmet dodatku
Nadačná listina Nadácie SPP, ktorá bola prijatá dňa 19.11.2002 jej jediným zakladateľom
v znení Dodatku č.2, v článku II. v bode 2. zo dňa 21.6.2004 sa mení nasledovne:
V súvislosti s rozhodnutím zakladateľa zo dňa 23.1.2013 v súlade s čl. III. ods. 2 písm. b),
v spojitosti s čl. VIII. ods. 8 nadačnej listiny bol odvolaný člen správnej rady nadácie, a to
Dr. Hans-Gilbert Meyer, nar. 5.6.1961, trvale bytom Oberer Kirchberg 9, A7100 Neusiedl am
See, Rakúsko
Predstavenstvo zakladateľa, v súlade s čl. III. ods. 2 písm. b), v spojitosti s čl. VIII. ods. 8
S účinnosťou od 24.1.2013 menuje na miesto odvolaného člena na nasledujúce trojročné
funkčné obdobie, nového člena správnej rady Nadácie SPP:
Ing. Peter Korbačka, dátum narodenia: 14.12.1970, rodné číslo: 701214/7483, trvale bytom:
Tichá 5146/28, Bratislava, 811 02.

Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia nadačnej listiny sa nemenia a zostávajú plne v platnosti.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, pričom dve vyhotovenia budú zaslané
na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a dve vyhotovenia zostanú nadácii.

V Bratislave, dňa
prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc.
Predseda správnej rady
Nadácia SPP

Nadácia SPP, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava,
IČO: 31 818 625 zapísaná v registri Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky pod číslom 203/ NA – 2002/689

Dodatok č. 11
K Nadačnej listine Nadácie SPP zo dňa 19.11.2002

V Bratislave, dňa 23.08.2013

Článok I.
Úvodné ustanovenia
Nadácia SPP (ďalej len ako nadácia) bola založená jediným zakladateľom – spoločnosťou
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len zakladateľ) a to na základe jej rozhodnutia
a prijatia nadačnej listiny dňa 19.11.2002.

Článok II.
Predmet dodatku
Nadačná listina Nadácie SPP, ktorá bola prijatá dňa 19.11.2002 jej jediným zakladateľom
v znení Dodatku č.2, v článku II. v bode 2. zo dňa 21.6.2004 sa mení nasledovne:
V súvislosti s rozhodnutím zakladateľa zo dňa 22.5.2013 v súlade s čl. III. ods. 2 písm. b),
v spojitosti s čl. VIII. ods. 8 nadačnej listiny uplynulo funkčné obdobie nasledovných členov
správnej rady nadácie:
 Prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc.

Miloslav Mečíř
 Jaroslava Kubišová
Predstavenstvo zakladateľa, v súlade s čl. III. ods. 2 písm. b), v spojitosti s čl. VIII. ods. 8
S účinnosťou od 23.5.2013 menuje na nasledujúce trojročné funkčné obdobie, nového člena
správnej rady Nadácie SPP:
Daniela Častvaja, dátum narodenia: 17.6.1974, r.č.: 740617/1828, trvale bytom: Mnichovice
012, 251 64 Mnichovice, Česká republika
Predstavenstvo zakladateľa, v súlade s čl. III. ods. 2 písm. b), v spojitosti s čl. VIII. ods. 8
S účinnosťou od 25.7.2013 menuje na nasledujúce trojročné funkčné obdobie, nových členov
správnej rady Nadácie SPP:
Gabriel Beer, dátum narodenia: 4.12.1963, r.č.: 631204/6202, trvale bytom: Šuňavcova 5,
831 02 Bratislava
MUDr. Jozef Dolinský, dátum narodenia: 4.7.1975, r.č.: 750704/7240, trvale bytom: Valová 10,
921 01 Piešťany
Predsedom Správnej rady Nadácie SPP bol na riadnom zasadnutí Správnej rady zvolený
MUDr. Jozef Dolinský s účinnosťou od 21.8.2013.

Predstavenstvo zakladateľa, v súlade s čl. III. ods. 2 písm. b), v spojitosti s čl. X. ods. 3
S účinnosťou od 25.7.2013 menuje na nasledujúce trojročné funkčné obdobie, nových členov
dozornej rady Nadácie SPP:
Martin Hollý, dátum narodenia: 14.9.1974, r.č.: 740914/6085, trvale bytom: Strmý vŕšok
8144/144, 841 06 Bratislava
Miloš Pavlík, dátum narodenia: 9.6.1967, r.č.: 670609/7035, trvale bytom: Blagoevova 24,
851 03 Bratislava
Predstavenstvo zakladateľa, v súlade s čl. III. ods. 2 písm. b), v spojitosti s čl. IX. ods. 2
Nadačnej listiny s účinnosťou od 23.5.2013 volí Mgr. Ivanu Štefunkovú, dátum narodenia:
22.9.1982, r.č.: 825922/6569, trvale bytom Bajkalská 9/b, 831 04 Bratislava do funkcie správcu
Nadácie na nasledujúce trojročné funkčné obdobie.

Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia nadačnej listiny sa nemenia a zostávajú plne v platnosti.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, ktoré budú zaslané na Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky, po potvrdení jedno vyhotovenie ostáva v Nadácii SPP.

V Bratislave, dňa
MUDr. Jozef Dolinský
Predseda správnej rady
Nadácia SPP

Nadácia SPP, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava,
IČO: 31 818 625 zapísaná v registri Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky pod číslom 203/ NA – 2002/689

Dodatok č. 12
K Nadačnej listine Nadácie SPP zo dňa 19.11.2002

V Bratislave, dňa 17.2.2016

Článok I.
Úvodné ustanovenia
Nadácia SPP (ďalej len ako nadácia) bola založená jediným zakladateľom – spoločnosťou
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len zakladateľ) a to na základe jej rozhodnutia
a prijatia nadačnej listiny dňa 19.11.2002.

Článok II.
Predmet dodatku
Nadačná listina Nadácie SPP, ktorá bola prijatá dňa 19.11.2002 jej jediným zakladateľom
v znení Dodatku č.2, v článku II. v bode 1. zo dňa 21.6.2004 sa v súvislosti s rozhodnutím
zakladateľa zo dňa 28.1.2016, mení nasledovne:
V článku VIII. Správna rada a jej právomoc, funkčné obdobie, spôsob výkonu právomocí
a rozhodovanie sa mení znenie ods.3 a jeho nové znenie je nasledovné:
„Správna rada má 4 členov.“
Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia nadačnej listiny sa nemenia a zostávajú plne v platnosti.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, ktoré budú zaslané na Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky, po potvrdení jedno vyhotovenie ostáva v Nadácii SPP.

V Bratislave, dňa 17.2.2016

..................................
MUDr. Jozef Dolinský
Predseda správnej rady
Nadácia SPP

