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1. Realizované aktivity a podporené projekty v roku 2005
Projekt „Všetci sú doma“
V roku 2005 sme pokračovali v rozbehnutej spolupráci a podpore projektu Všetci sú doma, ktorú
sme začali v roku 2004.
O jeho zmysluplnosti nás presviedča počet rodín a detí v náhradných rodinách, ktorým sa vďaka
tomuto projektu podarilo pomôcť adresne a cielene financovať ich ďalší rozvoj v konkrétnych
voľnočasových a vzdelávacích aktivitách.
V Nadácii VÚB veríme tomu, že každé dieťa má právo na šťastné detstvo. Je preň dôležité, aby
vyrastalo v prostredí, kde má vytvorené predpoklady na zdravý telesný, duševný a spoločenský
vývoj. Projekt Všetci sú doma napomáha zlepšeniu kvality života náhradných rodín priamou
podporou vzdelávania ako detí, tak aj rodičov. Naším cieľom je predovšetkým umožňovať deťom
a mladým ľuďom získavanie nových skúseností a rozširovanie svojich vedomostí, a tým im
poskytnúť vyrovnanosť šancí pri ich uplatnení sa v živote.
Projekt reaguje na deficit podpory existujúcim náhradným rodinám. Na Slovensku pôsobí
niekoľko organizácií, ktoré sú zamerané na vyhľadávanie a prípravu na náhradné rodičovstvo.
Náhradní rodičia si vytvárajú svojpomocné skupiny, ktoré majú nezanedbateľný terapeutický
význam, avšak neriešia ich často krát zlú finančnú situáciu. Každá voľnočasová aktivita,
dochádzanie do školy, štúdium na vysokých či súkromných školách, je pre rodičov finančným
nadštandardom. Tento fakt automaticky znevýhodňuje ich deti oproti iným. Nezisková
organizácia S.P.A.C.E. preto vytvorila podporný program pre náhradné rodiny. Program prioritne
podporuje deti z náhradných rodín týmito formami:
1. podpora vzdelávania a všetkých nákladov spojených so vzdelaním (cestovné, ubytovanie,
stravné…). Je v pláne aj podpora zahraničných študijných a výmenných pobytov a zahraničných
brigád, napríklad formou zaplatenia agentúrnych poplatkov, poradenstva v možnostiach štúdia a
práce v zahraničí a organizovaním zahraničných výmenných stáží detí z klubov náhradných rodín.
2. podpora voľnočasových aktivít; finančné zabezpečenie voľnočasových aktivít (zaplatenie
poplatkov za krúžky, športové, spoločenské a kultúrne aktivity, spoluorganizovanie letných
pobytov a táborov).
3. podpora zamestnávania a pomoc pri hľadaní si zamestnania. Táto forma pomoci je určená
pre deti, resp. mladých ľudí, ktorí sa chcú osamostatniť od náhradnej rodiny.
4. vyhľadávanie talentovaných detí z náhradných rodín a podpora ich ďalšieho
stredoškolského alebo vysokoškolského vzdelávania. Okrem vyhľadávania zabezpečí S.P.A.C.E.
aj prípravu na prijímacie pohovory, poradenstvo počas štúdia a z prostriedkov určených na
program uhradí všetky výdavky spojené so štúdiom.
Dôležitým partnerom projektu je Asociácia náhradných rodín.
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Projekt „Radničkine trhy“ - chránené dielne
Od leta 2005 sa Nadácia VÚB sústredila na aktívnu spoluprácu s Občianskym združením Inklúzia,
ktorému pomáhala pri propagácii a zviditeľňovaní programu aktívneho podporovaného zamestnania,
najmä na činnosť chránených dielní, na zlepšovanie kvality profesného života zdravotne postihnutých
spoluobčanov.
Spoločne sme vydali informačný bulletin (v náklade 2500 ks), ktorý obsahuje základné informácie
o chránených dielňach a domovoch sociálnych služieb – výrobky, služby, kontakty.
V dňoch 30. 10. – 1. 11. sa na nádvorí Starej radnice pod záštitou primátora hlavného mesta Bratislava
konali Radničkine trhy 2005.
Predstavilo sa 21 chránených dielní zo Slovenska, Česka a Maďarska. Súčasťou trhov bol odborný
seminár. Výberom aktuálnej témy odborného seminára „Zákazka ako šanca pre všetkých – spolupráca
zamestnávateľov a chránených dielní pri plnení povinného podielu zamestnávania občanov so
zdravotným postihnutím“ a aktívnou komunikáciou s médiami Nadácia VÚB prispela k organizácii
tohto podujatia.
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Projekt „Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB)“
Univerzitná knižnica v Bratislave bola takmer po trojročnej rozsiahlej rekonštrukcii dňa 19. apríla
2005 sprístupnená pre verejnosť. Investícia (takmer pol miliardy Sk zo štátneho rozpočtu a od
Európskej banky CEB) do obnovy knižnice je v ostatných rokoch ojedinelá pre inštitúciu, poskytujúcu
služby verejnosti a najväčšia v Bratislave.
Nadácia sa rozhodla podporiť činnosť Univerzitnej knižnice v Bratislave (UKB), ktorá je najstaršou
a najväčšou vedeckou knižnicou v Slovenskej republike. Najprv prišla pomoc zo strany VÚB banky,
kedy koncom roku 2004 odpredala knižnici za symbolickú cenu vyradený nábytok. Od roku 2005 v
spolupráci pokračovala Nadácia VÚB.
Pre rok 2005 bol správnou radou schválený dar vo výške 339.150 Sk určený na zavedenie nového
systému tzv. Knižničných pasov, ktoré majú slúžiť na pohyb a využívanie všetkých služieb knižnice,
založeného na technológii čipovej karty. Okrem finančného príspevku na tento systém sa podielame aj
na vytvorení dizajnu tejto karty, ktorá umožní Univerzitnej knižnici poskytovať svojim návštevníkom
služby a servis na európskej úrovni. Čitatelia po svojom zaregistrovaní dostanú čipovú kartu, tzv.
knižničný pas, ktorý držiteľom umožní voľný, ale kontrolovaný pohyb v rôznych priestoroch troch
vynovených historických objektov.
"Univerzitná knižnica v Bratislave si stanovila za cieľ udržať a naďalej posilňovať rolu prestížnej
a inovatívnej verejnej kultúrnej a vedeckej inštitúcie v celonárodnom a európskom kontexte.
Strategické partnerstvo s VÚB dovoľuje uplatniť bohaté skúsenosti a profesionalitu a využiť podporu
tejto poprednej inštitúcie pri budovaní modernej infraštruktúry a uplatnení pokrokových metód
manažmentu a práce s verejnosťou. Popri finančnej podpore zo strany VÚB je pre knižnicu významná
najmä pridaná hodnota, ktorá spočíva v inšpirácii a rozšírení horizontu inovácií a perspektívnych
možností v oblasti poskytovania komplexných knižnično-informačných služieb a sprievodných
podujatí pre každého."
PhDr. Tibor Trgiňa, generálny riaditeľ, Univerzitná knižnica v Bratislave
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Projekt „Pomáham Tatrám“
V novembri minulého roka Slovensko postihla prírodná katastrofa, ktorá zničila značnú časť
Vysokých Tatier. VÚB banka zareagovala na vzniknutú situáciu projektom Pomáham Tatrám
a vydaním špeciálnych platobných kariet, z ktorých poplatok za vydanie je určený na pomoc pri
obnove tatranskej prírody.
Účet Pomáham Tatrám, na ktorý tieto prostriedky banka bude priebežne poukazovať, bol zriadený
Nadáciou VÚB, ktorá sa bude v projektoch obnovy Tatier rovnako ako VÚB banka angažovať a bude
sprostredkovateľom a partnerom pre organizácie realizujúce projekty obnovy prírody v postihnutých
regiónoch.
Nadácia VÚB v spolupráci s neziskovou organizáciou Partnerstvo vytypovali projekty vhodné na
podporu.
Zo siedmych predložených projektov boli na realizáciu vybrané štyri, v celkovej sume 805.380 Sk:
Revitalizácia Tatier – cieľ projektu: Prerezanie a opätovné vyznačenie cca 70 km
turistických chodníkov. Finančný dar na projekt bol poskytnutý vo výške: 200.000 Sk.
Stav projektu: realizácia prebehla podľa plánu a očakávaní, OZ LOPTa vyčistilo a
prerezalo 32,6 km turistických značených chodníkov (TZCH) a obnovilo značenie na
82,8 km. Projekt je ukončený.
Rekonštrukcia zrubnicových izbíc na potoku Ždiarska Belá – cieľ projektu: Úpravy
a obnova tradičných drevených konštrukcií (zrubnicových izbíc) na toku horského potoka
pozdĺž frekventovaného turistického chodníka. Finančný dar na projekt bol poskytnutý vo
výške: 96.100 Sk.
Stav projektu: Projekt zrealizovalo Pozemkové spoločenstvo urbariár Ždiar. Projekt je
ukončený.
Stará cesta Žiarska dolina - spôsobené škody na objektoch a zariadeniach veternou
kalamitou a lavínami 4. kv. 2004 a 1. kv. 2005 – cieľ projektu: Odstránenie kalamity,
obnova drobnej turistickej architektúry (drevené ohradníky, mostíky) a vyznačenie
turistického chodníka „Stará cesta“ v jednej z najnavštevovanejších tatranských dolín.
Finančný dar na projekt bol poskytnutý vo výške: 309.280 Sk.
Stav projektu: projekt je úspešne ukončený, realizácia prebehla podľa plánu a
očakávaní. Pozemkové spoločenstvo Žiar pri realizácii projektu zapojilo skautov v
rámci akcie „Dobrovoľníci pre Tatry“ a podľa vyjadrenia vedenia skautingu to bolo
jedno z najlepšie zorganizovaných miest, kde pracovali.
Rekonštrukcia turistickej útulne Ramža - cieľ projektu: Rekonštrukcia turistickej útulne,
ktorá ročne slúži asi 15 000 návštevníkom a pomáha usmerňovať turistický režim v Nízkych
Tatrách. Finančný dar na projekt bol poskytnutý vo výške: 200.000 Sk.
Stav projektu: Hlavná časť aktivít prebehne podľa plánu, t.j. v prvej polovici
roka 2006.
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2. Štruktúra príjmov za rok 2005 podľa zdrojov
Granty
Zahraničné súkromné zdroje
Zahraničné vládne zdroje
Domáce súkromné zdroje
Domáce vládne zdroje
Jednotlivci
Príjmy z činnosti nadácie
Úroky
Výnos z 2% dane z príjmov FO,PO
Ostatné a mimoriadne príjmy
Spolu príjmy ku 31. 12. 2005

Príjmy v Sk % vyjadrenie
1 013 000 Sk
47,00%
0 Sk
0 Sk
1 000 000 Sk
46,40%
0 Sk
13 000 Sk
0,60%
0 Sk
6 743 Sk
0,31%
1 057 867 Sk
49,08%
77 592 Sk
3,60%
2 155 202 Sk
100,00%

3. Nadácia VÚB – Zoznam donorov v roku 2005 (v abecednom poradí)
Donor / názov
VÚB, a.s.
SPOLU

Suma grantu
1 000 000,00 Sk
1 000 000,00 Sk

Nadácia VÚB – Zoznam partnerov v roku 2005 (v abecednom poradí)
Partner / názov
1. Slovenské neziskové servisné centrum
Asociácia náhradných rodín
millennium 000, s.r.o.
Občianske združenie SZOPaK ZO "Nízke Tatry"
Partnerstvo n.o.
Pozemkové spoločenstvo Urbariát Ždiar
S.P.A.C.E., n.o.
Slovenská Pošta, a.s.
Univerzitná knižnica Bratislava
VÚB, a.s.
Združenie lesníkov a ochrancov prírody Tatier
Združenie vlastníkov lesov a urbariátu pozemkové spoločenstvo - Žiar
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4. Štruktúra nákladov Nadácie VÚB za rok 2005:

Granty - Fondy
Granty - Schémy
Granty - Vlastné projekty:
Všetci sú doma
Pomáham Tatrám

Náklady v Sk % vyjadrenie
236 726,36 Sk
11,59%
0,00 Sk
0,00%
0,00 Sk
0,00%
236 726,36 Sk
11,59%
0,00 Sk
0,00%
0,00 Sk
0,00%
0,00 Sk
0,00%
0,00 Sk
0,00%
0,00 Sk
0,00%
0,00 Sk
0,00%
1 805 380,00 Sk
88,41%
1 000 000,00 Sk
48,97%
805 380,00 Sk
39,44%

SPOLU

2 042 106,36 Sk

Administratívne náklady (výdavky (náklady) na správu nadácie)
Ochrana a zhodnotenie majetku
Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie
Prevádzka nadácie
Odmena za výkon funkcie správcu
Náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu
Mzdové náklady

Iné náklady priamo súvisiace s prevádzkou nadácie

100,00%

5. Výška výdavkov (nákladov) na správu nadácie pre kalendárny rok 2005
Podľa článku 10 ods. 1 Nadačnej listiny Správna rada určila výšku výdavkov (nákladov) na správu
nadácie v štruktúre podľa článku 10 ods. 2 na kalendárny rok 2005 v miere nevyhnutnej na
zabezpečenie jej činnosti vo výške maximálne do 12 % zo všetkých výdavkov.
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