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Úvod

Nadácia VÚB bola založená 12. decembra 2003. Jej zakladateľom je Všeobecná 

úverová banka, a.s. Ako člen medzinárodnej skupiny Intesa Sanpaolo si VÚB banka 

plne uvedomuje spoločenskú zodpovednosť a potrebu podporovať projekty a akti- 

vity prospešné pre spoločnosť, v ktorej pôsobíme. Novou etapou činnosti a snahou 

o intenzívnejšie profilovanie sa na poli spoločenskej zodpovednosti bolo rozhodnu-

tie založiť Nadáciu VÚB. Nadácia sa riadi stratégiou vytvorenou v súlade s poslaním, 

víziou a misiou banky, a svoju podporu smeruje predovšetkým do dlhodobých pro-

jektov celoslovenského i lokálneho charakteru.

Cieľom Nadácie VÚB je podporiť rozvíjanie duchovných hodnôt, vzdelávania, zachova-

nia kultúrneho dedičstva, ochrany ľudských práv a iných humanitných cieľov. Angažuje 

sa v oblastiach vzdelávania, umenia a charity, a preto vytvorila nadačné programy:

pre Nádej     pre Vzdelanie                      pre Umenie

Nadácia VÚB napĺňa svoje poslanie:

podporovaním projektov vybraných v grantovej schéme, 

podporovaním a realizovaním projektov spoločenskej zodpovednosti  

 a kultúrneho dedičstva, 

podporovaním zamestnaneckých projektov 

•
•

•
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Vízia a poslanie 

Vízia:  Nadácia VÚB je významný, dôveryhodný a moderný fond na podporu do-

brých vecí, ktorý vytvára programy a finančné zdroje na pomoc koncepčných riešení 

v oblasti vzdelávania, kultúry a charity.

Poslanie: Významnou a dlhodobou úlohou Nadácie VÚB je podporovať oblasti 

spoločenského života, ktorým chýbajú finančné zdroje na dosiahnutie kvalitnej 

a stabilnej úrovne. Chceme prispievať k lepšej vzdelanosti ľudí, uchovávať kultúrne 

dedičstvo našej krajiny, podporovať talenty v oblasti kultúry a podávať pomocnú 

ruku tým skupinám obyvateľstva, ktoré to najviac potrebujú.

Predovšetkým sa usilujeme:

umožniť mladým ľuďom rozširovať vedomosti a získavať nové skúsenosti, 

podporovať tvorbu a prezentáciu súčasného umenia a zachovávať kultúrne  

 hodnoty našej krajiny, 

zlepšovať kvalitu života mentálne a telesne postihnutých spoluobčanov, pomáhať  

 deťom z náhradných rodín a iným skupinám obyvateľov, ktorí potrebujú našu pomoc. 

Nadácia VÚB má ambíciu nielen darovať finančné prostriedky, ale prostredníctvom 

svojich aktivít dosiahnuť kvalitatívne spoločenské zmeny v oblasti vzdelávania, 

kultúry a charity. Svoje poslanie napĺňame realizovaním vlastných a partnerských 

projektov a financovaním projektov, ktoré vyberáme prostredníctvom otvorených 

grantových schém na základe výsledkov transparentného hodnotiaceho procesu.

•
•

•

Správna rada Nadácie VÚB

Predseda:  Ignacio Jaquotot

Členovia:  Tomas Spurny (do 31. júla 2007)

   Elena Kohútiková (od 28. septembra 2007)

   Ján Mikušinec

 

Správkyňa Nadácie:  Martina Slezáková

   (štatutárny zástupca) 

 

Partneri

Nadácii VÚB poskytuje administratívny, poradenský a odborný servis 1. slovenské  

neziskové servisné centrum, ktoré prostredníctvom svojich odborníkov zabezpečuje 

profesionálne služby a poradenstvo v oblastiach práva, ekonomiky a manažmentu pre 

mimovládne organizácie. 1.SNSC je partnerom Nadácie VÚB od roku 2005.
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Nadačný program pre Nádej

Názov projektu Podporené 
projekty SKK

dlhodobé projekty Všetci sú doma 1 000 000

vlastné projekty Bezpečná cesta do školy 1 500 000

Pomoc onkologickým pacientom 2 500 000

Dobrý Anjel 1 396 495

partnerské projekty Pomoc ľuďom v núdzi    350 000

zamestnanecké projekty 7    538 300

SPOLU 7 284 795

�

1) Prehľad podporených subjektov 
a činností uskutočnených v roku 2007 
s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému
účelu Nadácie VÚB 
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Projekt Bezpečná cesta do školy

 Projekt  Bezpečná cesta do školy  je na Sloven- 

sku ojedinelý a výnimočný tým, že rieši závažnú 

problematiku – bezpečnosť detí pri ceste 

do školy. Projekt je zameraný na prevenciu  

a prináša komplexné a nadštandardné riešenie 

v dopravnom značení pri vybraných školách. 

Po hlavnom meste SR Bratislava sa projekt 

Bezpečná cesta do školy v roku 2007 presunul 

do Košíc a Prešova. Nadácia VÚB ho realizova-

la v spolupráci s miestnou samosprávou. Tento 

komunitný projekt má za cieľ chrániť životy 

detí a znížiť rizikovosť najfrekventovanejších 

križovatiek v blízkosti základných škôl.  

Na križovatkách – spolu ich bolo 47 - bolo  

osadené nadštandardné dopravné značenie a v prvých týždňoch školského roku  

2007/2008 bola zabezpečená prítomnosť policajných hliadok, aby sa deti dostali  

do školy bezpečne. Projekt bol v roku 2007 podporený sumou 1 500 000 Sk. 

Projekt Všetci sú doma

Nadácia VÚB dlhodobo už od roku 2004 pod-

poruje projekt Všetci sú doma neziskovej organi- 

zácie S.P.A.C.E. Jeho cieľom je finančne pod- 

porovať náhradné rodiny v oblasti vzdelávania 

(školné, cestovné do školy, ubytovanie súvisiace  

s návštevou školy, doučovanie, voľnočasové akti- 

vity, pomôcky, apod). Nadácia VÚB od začiatku 

projektu v roku 2004 prispela celkovou sumou 

spolu 4 000 000 Sk, z toho v roku 2007 sumou 

1 000 000 Sk. V roku 2007 bolo v projekte zapo- 

jených 150 rodín – 210 rodičov a 452 detí.  

Z výskumu, ktorý organizácia S.P.A.C.E. realizovala  

jednoznačne vyplynulo, že jedným z najväčších  

problémov náhradných rodín je neustály zápas s nedostatkom financií. Preto je 

projekt Všetci sú doma neoceniteľný v tom, že náhradným rodinám pomáha finančne 

zvládať náročné situácie, v ktorých sú neraz ponechaní bez inštitucionálnej pomoci. 

Bez príspevku Nadácie VÚB by proces adaptovania sa detí v rodine a škole bol omno-

ho ťažší a s horšími výsledkami. Novou aktivitou v roku 2007 bolo rozšírenie projektu 

v oblasti vzdelávania a zamestnávania tým, že sme oslovili vzdelávacie agentúry na 

poskytnutie zliav pre členov náhradných rodín (jazykové a doškoľovacie kurzy).

Dlhodobé projekty Vlastné projekty

� �nadácia vúb výročná správa za rok 2007
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Spolupráca s Dobrým AnjelomPomoc onkologickým pacientom

Na vianočnom koncerte VÚB 

banky odovzdal predseda Sprá- 

vnej rady Nadácie VÚB Ignacio 

Jaquotot finančné dary v hod-

note 2 500 000 Sk na pomoc 

onkologickým pacientom. 

Prijímateľmi pomoci boli  Národ-

ný onkologický ústav (na zakú- 

penie prietokového cytometra  

a polohovateľných postelí s anti- 

dekubitálnymi matracmi), detský  

hospic Plamienok (na rozvoj špecializovanej pomoci rodinám, ktoré stratili dieťa)  

a Celoslovenská detská transplantačná jednotka kostnej drene a jej OZ rodičov a detí  

s druhou šancou (na rekonštrukciu a rozšírenie Transplantačnej jednotky kostnej drene 

v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave).

� 10nadácia vúb výročná správa za rok 2007

Nadácia VÚB finančne podporila systém 

Dobrý Anjel sumou 1 396 495 Sk. 

Systém Dobrý Anjel finančne pomáha 

pravidelne každý mesiac stovkám rodín  

vo finančnej tiesni, kde jeden z členov 

rodiny trpí onkologickým ochorením.
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Projekt Pomoc ľuďom v núdzi

Projekt realizuje Občianske združenie Medzi nami a je zameraný na pomoc sociálne 

slabším rodinám a rodinám s postihnutým členom s cieľom preklenúť ich ťažkú sociál-

nu situáciu. Súčasťou projektu bola aj putovná výstava fotografií osudov týchto rodín, 

ktorá je zároveň krátkym návratom do rodín, ktorým projekt pomohol. Výstava bola 

na dva týždne inštalovaná aj vo vstupných priestoroch banky, kde si ju mohli pozrieť 

aj zamestnanci. Projekt bol podporený sumou 350 000 Sk.

Partnerské projekty

V rámci grantovej schémy zamestnaneckých  

projektov Správna rada Nadácie VÚB v januári  

2007 pridelila granty 7 projektom v celkovej 

výške 538 300 Sk. Projekty boli zrealizované 

aj prefinancované v priebehu roku 2007. 

Podporené projekty

1)  Súkromná špeciálna základná škola so špeciálnou materskou školou  

pre deti a žiakov s autizmom v spolupráci s Ing. Petrom Pokšivom

 Názov projektu: Alternatívna komunikácia detí s autizmom

 Grant: 76 000 Sk  Región: Prešov

2)  Občianske združenie Za dôstojný život, Krízové stredisko  

Centrum pre občana a rodinu v spolupráci s Ing. Pavlom Križom

 Názov projektu: Tvorivé dielne – ako forma terapie pre ohrozené deti,  

alebo kreatívnymi technikami k liečeniu psychických tráum detí

 Grant: 100 000 Sk   Región: Lučenec

Zamestnanecké projekty



3)  Hipoterapeutické centrum Hipony  

v spolupráci s Ing. Zuzanou Kucerovou a Miroslavou Banovičovou 

 Názov projektu: Pomáhaj mi koníček, hľadať si svoj koníček

 Grant: 99 500 Sk Región: Bratislavský kraj

4) Komunitné centrum zdravia Mosty, n.o. 

v spolupráci s Mgr. Janou Gnidovou

 Názov projektu: Materské centrum Mostík

 Grant: 62 000 Sk   Región: Banská Bystrica

5) Slovenské hemofilické združenie  

v spolupráci s Ing. Ivetou Zvolenskou

 Názov projektu: Letný rehabilitačný tábor detských hemofilikov

 Grant: 100 000 Sk   Región: Turčianské Teplice (pre deti z celého Slovenska) 

6)  Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla Stropkov 

v spolupráci s Ing. Marekom Manduľom 

 Názov projektu: Podpora vzdelávania zdravotne postihnutých detí  

a ich integrácia v školskom prostredí

 Grant: 50 000 Sk   Región: Stropkov

7)  Občianske združenie PreHradište  

v spolupráci s Ing. Alicou Lašákovou

 Názov projektu: Benčerkyland pre všetky deti

 Grant: 50 800 Sk Región: Banskobystrický kraj

1� 1�nadácia vúb výročná správa za rok 2007

Nadačný program pre Umenie

Názov projektu Podporené 
projekty SKK

vlastné projekty Maľba 2007 1 474 426

zamestnanecké projekty Poklady môjho srdca 9 1 075 750

SPOLU 2 550 176
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Maľba �00� – Cena Nadácie VÚB 
za maliarske dielo pre mladých umelcov

Nadácia pokračovala v projekte podpory výtvarného umenia a nových kultúrnych 

hodnôt druhým ročníkom súťaže Maľba. Cieľom súťaže je podporiť tvorbu mladých 

výtvarníkov a vytvoriť pre nich vhodné podmienky na etablovanie sa na profesionál-

nej umeleckej scéne. Do druhého ročníku vyhlásenom v júli 2007 sa prihlásilo 77 výt-

varníkov. Vyhlásenie víťazov, odovzdanie finančných cien a vernisáž výstavy najlepších 

20 diel sa uskutočnilo 15. novembra 2007. Výstava bola do Vianoc prístupná bez-

platne verejnosti v bratislavskom kostole Klarisky. K výstave bol vydaný aj reprezen-

tatívny katalóg, ktorý bol bezplatne distribuovaný na vernisáži a na výstave. Súťaž je 

všeobecne prijímaná veľmi pozitívne, či už zo strany mladých umelcov ako aj výtvarnej 

obce. Vysoko cenené je najmä zloženie poroty, ktorej reprezentatívnosť je zárukou 

umeleckej kvality súťaže. Súťaž bola podporená celkovou sumou 1 474 426 Sk.

Vlastné projekty

nadácia vúb výročná správa za rok 2007
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Juliana Mrvová Catleyas, 1. miesto Andrea Bartošová Condition Monitoring, 2. miesto Monika Mikyšková Z ďaleka, 3. miesto



Zamestnanecké projekty

1� 1�nadácia vúb výročná správa za rok 2007

1) Združenie Rondel 

 Názov projektu: Hrad Čabraď – zabudnutý klenot

 Grant: 162 043 Sk   Región: Čabradský Vrbovok v Banskobystrickom kraji 

2) Združenie Terézie Brunšvikovej 

 Názov projektu: Ružová záhrada v Dolnej Krupej – oživenie rozária  

 Grant: 178 000 Sk   Región: Dolná Krupá v Trnavskom kraji 

3) Občianske združenie Strom života 

 Názov projektu: Archeoskanzen Havránok

 Grant: 56 170 Sk   Región: Havránok pri Liptovskej Mare v Žilinskom kraji

4) Karpatské ochranárske združenie altruistov Zvolen 

 Názov projektu: Mičinské travertíny – klenot neživej prírody Slovenska  

 Grant: 68 755 Sk   Región: Dolná Mičiná, Čerín v Banskobystrickom kraji

5) Obec Poruba 

 Názov projektu: Dolinou Porubského potoka

 Grant: 60 000 Sk   Región: Poruba v Nitrianskom kraji 

Program Poklady môjho srdca

V roku 2007 Nadácia VÚB začala novú tradíciu, keď založila zamestnanecký  

program Poklady môjho srdca, do ktorého sa mohli zapojiť zamestnanci VÚB  

banky. Cieľom programu je záchrana kultúrneho a prírodného dedičstva  

Slovenska. Zamestnanci VÚB môžu získať podporu pre objekt, na ktorom 

im záleží, je pre nich, okolie alebo dokonca pre celé Slovensko pokladom  

a potrebuje pomoc. V prvom ročníku boli v rámci tohto programu podporené  

projekty celkovou sumou 1 075 750 Sk.  

N
ad

ač
ný

 p
ro

gr
am

 p
re

 U
m

en
ie

Hrad Čabraď pred rekonštrukciou Hrad Čabraď po rekonštrukcii



1� �0nadácia vúb výročná správa za rok 2007

6) Obec Bobrovec 

 Názov projektu: Kaplnka muzikantského cechu

 Grant: 134 782 Sk   Región: Bobrovec v Žilinskom kraji 

7) Hornonitrianske múzeum

 Názov projektu: Múzejná zbierka obrázkov na skle

 Grant: 172 000 Sk   Región: Prievidza v Trenčianskom kraji 

8) Občianske združenie Brieždenie 

 Názov projektu: Revitalizácia parku a aleje v Kláštore pod Znievom

 Grant: 110 000 Sk   Región: Kláštor pod Znievom v Žilinskom kraji 

9) Občianske združenie Vodný hrad 

 Názov projektu: Reliéf Panny Márie s Ježiškom na historickej budove v Seredi 

Grant: 134 000 Sk   Región: Sereď v Trnavskom kraji 

Názov projektu Podporené 
projekty SKK

dlhodobé projekty Univerzitná knižnica 450 000

partnerské projekty Akadémia umení v Banskej Bystrici 500 000

iné projekty štipendiá SŠ 2 541 059

vzdelávací tábor 12 112 500

výučba talianskeho jazyka na SŠ   20 000

SPOLU 1 623 559

Nadačný program pre Vzdelanie
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Dlhodobé projekty

�1 ��nadácia vúb výročná správa za rok 2007

Projekt Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB)

Nadácia pokračovala v dlhodobej spo-

lupráci s Univerzitnou knižnicou v Brati- 

slave. V roku 2007 financovala projekt  

Elektronická kniha pre hendikepovaných. 

Cieľom projektu bolo vytvorenie nového 

typu služby pre hendikepovaných tzv. elek- 

tronická kniha na objednávku, v rámci  

ktorej sa na základe elektronickej objed- 

návky zdigitalizuje požadovaný dokument  

do textovej podoby. Text elektronickej 

knihy je následne možné použiť napr. na tlač do brailového písma alebo na jeho  

čítanie na súkromnom PC. Celý priebeh služby je elektronický, čo užívateľom umož- 

ňuje využívať túto službu bez obmedzenia miesta a času. Projekt výrazne zlepší  

prístup hendikepovaným k písomným informáciám a literatúre. Cieľovou skupinou  

tejto služby sú najmä nevidiaci. Nadácia VÚB podporila tento projekt sumou 450 000 Sk. 

Projekt Školské televízne štúdio

V rámci podpory vzdelávania, v tomto prí-

pade v synergickom prepojení s podporou 

umenia, Nadácia VÚB prispela na projekt 

Školské televízne štúdio Katedry dokumen- 

tárnej tvorby Akadémie umení v Banskej  

Bystrici (podpora na obdobie 2007-2008). 

Cieľom i podstatou projektu je nákup fil-

movej a televíznej techniky v adekvátnom 

rozsahu pre potreby študentov akadémie. 

Sekundárnymi čiastkovými výsledkami sú 

kvalitnejšia výučba, kvalitnejšie a hodnotnejšie výsledky študentských prác, priro- 

dzená súťaživosť študentov a ich profesionálnejší prístup k práci. Sociálne slabší štu- 

denti, ktorí doteraz nemali prístup ku kvalitnejšej technike, strácajú svoj “handicap” 

a majú šancu prezentovať svoju tvorbu na vyššej technickej úrovni a konkurovať tak 

svojim spolužiakom s lepším zázemím. Projekt bol podporený sumou 500 000 Sk. 

Partnerské projekty
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Iné projekty

��

Stredoškolské štipendiá na zahraničné štúdium v Taliansku

Intesa Sanpaolo spolupracuje s medzinárod-

nou organizáciou AFS/Intercultura, ktorá orga- 

nizuje stredoškolské štúdium v zahraničí.  

V roku 2007 sa aj Nadácia VÚB zapojila do  

tohto projektu. V spolupráci s Intesa Sanpaolo  

boli spomedzi 22 záujemcov vybraní dvaja 

uchádzači o stredoškolské štipendium v Talian-

sku v školskom roku 2007/2008 – Roman Böd 

a Adela Hollá. Náklady na dve štipendiá pred-

stavujú sumu 541 059 Sk.

��nadácia vúb výročná správa za rok 2007

Pre vybraných dvanásť detí zamestnancov VÚB banky Nadácia uhradila účastnícky 

poplatok na vzdelávacom tábore v celkovej hodnote 112 500 Sk. Tábor sa usku- 

točnil v mesiaci júl v Bratislave. 

Výučba talianskeho jazyka na stredných školách v SR

Talianskej obchodnej komore bol poskytnutý dar vo výške 20 000 Sk na podporu 

výučby talianskeho jazyka na stredných školách v SR.

Vzdelávací tábor
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2) Štruktúra príjmov (výnosov)  
za rok 2007 podľa zdrojov

Príjmy v SKK % vyjadrenie

Granty 3 376 797 27,27%

   Zahraničné súkromné zdroje 539 809 4,36%

   Zahraničné vládne zdroje   

   Domáce súkromné zdroje  2 811 638 22,70%

   Domáce vládne zdroje

   Jednotlivci       25 350 0,20%

Príjmy z činnosti nadácie                0

Úroky     156 156 1,26%

Výnos z 2% dane z príjmov FO, PO  8 850 624 71,47%

Ostatné a mimoriadne príjmy                0

PRíJMy SPOLU K 31.12.2007 12 383 577 100,00%
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Poznámka: V roku 2007 Nadácia VÚB hospodárila s príjmami z 2% z dane z príjmov vo výške 

7 462 603 Sk prijatých v roku 2006 a vo výške 1 388 021 Sk z celkovej sumy 5 388 535 Sk prijatej v roku 2007.
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Donor/názov Suma v SKK

Individuálny darca       25 000

Intesa Holding International S.A.     539 809

VÚB, a.s.  2 811 638

SPOLU 3 351 447

3) Prehľad o darcoch,  
pri daroch nad 10 tisíc Sk 
(v abecednom poradí)

Poznámka: V roku 2007 Nadácia VÚB použila časť príspevku od Intesa Holding International S.A.  

vo výške 539 809 SK. Zvyšná časť v hodnote 15 859 881 SK bude zúčtovaná do výnosov v čase použitia.
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Náklady v Sk % vyjadrenie

Administratívne náklady (výdavky) na správu nadácie 999 667 8,02%

   Ochrana a zhodnotenie majetku

   Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie 437 072 3,51%

   Prevádzka nadácie 530 523 4,26%

   Odmena za výkon funkcie správcu

   Náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu

   Mzdové náklady

   Iné náklady priamo súvisiace s prevádzkou nadácie 32 071 0,26%

Granty – Fondy

Granty – Schémy

Granty – Vlastné projekty 11 458 530 91,98%

   Nadačný program “pre Nádej” 7 284 795 58,47%

   Nadačný program “pre Vzdelanie” 1 623 559 13,03%

   Nadačný program “pre Umenie” 2 550 176 20,47%

NáKLADy SPOLU k 31.12.2007 12 458 197 100%

Výška výdavkov (nákladov) 
na správu nadácie za kalendárny rok 2007

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 2007 v miere nevyhnutnej na zabezpečenie jej činnosti vo výške maximálne  

do 9,25% zo všetkých výdavkov (nákladov).

Odmena za výkon funkcie správcu a iného orgánu, 
ak bol nadačnou listinou ustanovený 

Na tento účel bolo v roku 2007 vynaložených 0 Sk. 

4) Štruktúra nákladov (výdavkov)
za rok 2007
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V roku 2007 nenastali žiadne zmeny v nadačnej listine Nadácie VÚB. 

V zložení orgánov Nadácie VÚB nastali nasledovné zmeny:

Tomas Spurny odstúpil z pozície člena Správnej rady Nadácie VÚB ku dňu 31. júla 2007. 

Nahradený bol na návrh Správnej rady Elenou Kohútikovou, ktorá sa stala členkou 

Správnej rady Nadácie VÚB od 28. septembra 2007. 

5) Zmeny vykonané v nadačnej 
listine a v zložení orgánov  
za rok 2007

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

Nadácia VÚB v kalendárnom roku 2007 nemala ani nevytvorila

žiadne nadačné fondy. 
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Partner/názov – projekty:

AFS Intercultura 

AIESEC Bratislava 

Akadémia umení v Banskej Bystrici 

Akademická rankingová a ratingová 

agentúra 

Brieždenie - občianske združenie 

Cirkevná ZŠ sv. Petra a Pavla 

DOBRÝ ANJEL, n.o. 

Domov, n.o. 

DOZA, výrobné družstvo

Hipoterapeutické centrum Hipony 

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 

Intesa Holding International S.A. 

Karpatské ochranárske združenie altruistov 

Zvolen

Komunita Kráľovnej pokoja

Komunitné centrum zdravia Mosty, n.o. 

Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika 

Mesto Košice 

Mesto Prešov 

Nadácia F.A.Hayeka 

Národný onkologický ústav

Občianske združenie Medzi nami 

Obec Bobrovec 

Obec Poruba 

Obecný úrad Špania Dolina

OZ Barlička 

OZ Inklúzia

OZ PreHradište 

OZ Vodný Hrad

OZ Začať spolu

OZ Združenie detí s druhou šancou 

pri Transplantačnej jednotke kostnej drene

Plamienok n.o.

S.P.A.C.E. n.o.

Slovenské hemofilické združenie

Stredisko evanjelickej diakonie - Dom na 

polceste

Strom života

Súkromná špeciálna ZŠ pre deti a žiakov  

s autizmom

7) Zoznam partnerov v roku 2007
(v abecednom poradí)

Šútor Peter

Taliansko-slovenská obchodná komora

Trenčianske múzeum

Univerzitná knižnica v Bratislave

Za dôstojný život

Združenie RONDEL

Združenie Terézie Brunšvikovej

VÚB a.s.

Partner/Názov – Iné

1.Slovenské neziskové servisné centrum

C & M advertising, s.r.o.

CORE 4, spol. s r.o.

Dynamic Relations 2000 s.r.o.

Globe Production, s.r.o.

Ing. Eva Cséfalvay Agentúra Manna

Istropolitana DÁrcy s.r.o.

Katarína Michalčíková

Mgr. Pavel Hrica

MHA Slovakia, s.r.o.

Michaela Chalupová

Notár Šikutová Daniela JUDr.

Notársky úrad JUDr. Roman Vidovenec

PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.

Richard Lukačovič

Slovenská pošta, a.s.

Tatiana Paulíčková

UNIMEDIA, s.r.o.

Viera Dvořáková

VÚB a.s.
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8) Výrok audítora 
k ročnej účtovnej závierke 
a výkazy ročnej účtovnej závierky
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Fotografie: archív Nadácie VÚB

fotografia na str. 21 © Peter Procházka



Nadácia VÚB, Mlynské nivy 1,

829 90 Bratislava 25

info@nadaciavub.sk  

www.nadaciavub.sk


