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1) Informácie o Nadácii VÚB

„Obchodujeme s peniazmi, stretávame sa s ľuďmi. Ľudia sú dôležitejší.“

Nadácia VÚB

Sídlo: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
IČO:  30856043
Dátum vzniku: 12. 12. 2003
Zakladateľ:  Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90

Bratislava. Zapísaná v Registri nadácií Ministerstva vnútra SR, 
registračné číslo 203/Na-2002/741

Web: www.nadaciavub.sk 
E-mail: info@nadaciavub.sk

Orgány nadácie

Správna rada
predseda: Ignacio Jaquotot 
členovia: Elena Kohútiková, Ján Mikušinec
správca: Martina Slezáková
   (štatutárny zástupca)
revízor: Elena Slaninková (od 1. 10. 2008)
   Margaréta Zapletalová (do 30. 09. 2008)
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Nadácia VÚB bola založená 12. decembra 2003. Jej zakladateľom je Všeobecná úve-
rová banka, a.s. 
VÚB banka si ako člen medzinárodnej skupiny Intesa Sanpaolo plne uvedomuje spo-
ločenskú zodpovednosť a potrebu podporovať projekty a aktivity, ktoré by bez pomo-
ci komerčných partnerov nebolo možné úspešne zrealizovať. Nadácia VÚB počas svo-
jej päťročnej existencie podporila vyše 100 projektov v celkovej hodnote 1 792 472 Eur 
(54 miliónov Sk). Riadi sa stratégiou vytvorenou v súlade s poslaním, víziou a misiou 
banky a svoju podporu smeruje predovšetkým do dlhodobých projektov celosloven-
ského i lokálneho charakteru.
Cieľom Nadácie VÚB je podporovať rozvíjanie duchovných hodnôt, vzdelávania, za-
chovania kultúrneho dedičstva, ochrany ľudských práv a  iných humanitných cieľov 
a podpora ochrany a tvorby životného prostredia. Angažujeme sa v oblastiach vzdelá-
vania, umenia a charity, a preto sme vytvorili nadačné programy:

• pre Nádej
 ktorý sa riadi mottom Chceme vrátiť nádej

• pre Vzdelanie 
 ktorý sa riadi mottom Chceme zhodnotiť vzdelanie

• pre Umenie
 ktorý sa riadi mottom Chceme zúročiť talent

Nadácia VÚB napĺňa svoje poslanie: 

• podporovaním projektov vybraných v otvorených grantových schémach
• podporovaním partnerských projektov 
• podporovaním zamestnaneckých projektov

2) Prehľad podporených subjektov 
a činností uskutočnených v roku 2008 
s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému 
účelu Nadácie VÚB

Nadačný program pre Nádej

 Názov projektu 
Počet 

podporených 
projektov

EUR SKK

dlhodobé projekty Všetci sú doma 1 35 053,81 1 056 031

vlastné projekty Bezpečná cesta do 
školy

2 23 235,74 700 000

partnerské projekty Znesiteľnejší smútok 1 8 298,48 250 000

Pomoc zdravotníckym 
zariadeniam

4 66 387,84 2 000 000

zamestnanecké 
projekty

7 19 861,78 598 356

otvorené grantové 
schémy

9
16

45 309,40
47 577,47

1 364 991
1 433 319

 SPOLU  40 245 724,52 7 402 697
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Dlhodobé projekty

Projekt Všetci sú doma
Nadácia VÚB dlhodobo už od roku 2004 podporuje projekt Všetci sú doma neziskovej 
organizácie S.P.A.C.E. Jeho cieľom je fi nančne podporovať náhradné rodiny v oblasti 
vzdelávania (školné, cestovné do školy, ubytovanie súvisiace s návštevou školy, doučo-
vanie, voľnočasové aktivity, školské pomôcky a pod.). Nadácia VÚB od začiatku pro-

jektu v roku 2004 prispela celkovou sumou spolu 
165 969,59 Eur (5 000 000 Sk), z toho v roku 2008 
sumou 33 193,92 Eur (1 000 000 Sk). Okrem toho 
deti zaradené do programu dostali od Nadácie 
VÚB na Vianoce knihy v  celkovej hodnote 
1 859,89 Eur (56 031 Sk). V roku 2008 bolo v pro-
jekte registrovaných 150 rodín (210 rodičov a 452 
detí). Finančná podpora bola poskytnutá 351 de-
ťom a 9 rodičom. 
Z výskumu, ktorý organizácia S.P.A.C.E. realizova-
la, jednoznačne vyplynulo, že jedným z najväčších 
problémov náhradných rodín je neustály zápas 
s nedostatkom fi nancií. Preto je projekt Všetci sú 
doma neoceniteľný v tom, že náhradným rodinám 
pomáha fi nančne zvládať náročné situácie, v kto-
rých sú neraz ponechané bez inštitucionálnej po-
moci. Bez príspevku Nadácie VÚB by proces adap-
tovania sa detí v rodine a škole bol omnoho ťažší 
a s horšími výsledkami.

Vlastné projekty

Projekt Bezpečná cesta do školy
Bezpečná cesta do školy je komunitný projekt zameraný na prevenciu dopravnej ne-
hodovosti školopovinných detí. Po Bratislave, Košiciach a Prešove sa projekt presunul 
na stredné Slovensko do Banskej Bystrice a Popradu. Nadácia VÚB ho realizovala v spo-
lupráci s miestnou samosprávou. Projekt má za cieľ chrániť životy detí a znížiť riziko-

vosť najfrekventovanejších križovatiek v blízkosti 
základných škôl. Prináša komplexné a najmä nad-
štandardné riešenia v dopravnom značení pri vy-
braných školách a modernizáciu križovatiek v blíz-
kosti škôl. Okrem toho v prvých týždňoch školské-
ho roku 2008/2009 bola zabezpečená prítomnosť 
policajných hliadok v okolí škôl, aby sa deti dostali 
do školy bezpečne. Projekt bol v roku 2008 podpo-
rený sumou 23 235,74 Eur (700 000 Sk).
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Partnerské projekty

Projekt Znesiteľnejší smútok
Projekt Znesiteľnejší smútok je zameraný na pomoc a fi nančnú podporu sociálne slab-
ších rodín s ťažko a nevyliečiteľne chorými členmi rodiny s cieľom pomôcť zabezpečiť 
plnohodnotný život ostatným členom rodiny. Často sa totiž zabúda na zdravých čle-
nov rodiny, ktorí vďaka obetavej starostlivosti o chorého prestávajú žiť normálny, oby-
čajný život. Nevedia, čo znamená ísť do kina, na dovolenku, na výlet... Našetriť si na-
príklad na počítač, dnes už takmer absolútnu samozrejmosť? Nemožné! Všetky fi nan-
cie idú zväčša na doplatky liekov a zdravotníckych pomôcok. Ťažká choroba neraz 
komplikuje život ostatných členov rodiny až do neúnosných hraníc a rodina nedoká-
že z vlastných zdrojov zabezpečiť plnohodnotný život ani chorému, ani sebe. Ostatní, 
často deti, nútene strádajú. OZ Medzi nami pracuje s rodinami, pre ktoré obrazne po-
vedané „sto eur má hodnotu milióna“. Aj vďaka grantu z Nadácie VÚB sa darí spríjem-
niť, skrášliť, rozveseliť ich neraz jednotvárny, biedny a najmä smutný život. Snažíme sa 
teda o znesiteľnejší smútok. Projekt bol podporený sumou 8 298,48 Eur (250 000 Sk).

Pomoc zdravotníckym zariadeniam 
a organizáciám
V roku 2008 venovala Nadácia VÚB 66 387,84 Eur (2 000 000 Sk) na pomoc zdravotníc-
kym zariadeniam a organizáciám. Prijímateľmi pomoci boli Slovenská oftalmologická 
spoločnosť (8 298,48 Eur/250 000 Sk) na výrobu a distribúciu časopisu Česká a sloven-
ská oftalmologie, Nadácia leukémie (16 596,96 Eur/500 000 Sk na zakúpenie prístrojov 
potrebných na  spracovanie štepov krvotvorných buniek), Nadácia Výskum rakoviny 
(1 659,69 Eur/50 000 Sk na nákup molekulárneho farbiaceho automatu) a Nemocnica 
Poprad (39 832,70 Eur/1 200 000 Sk) na zakúpenie prístrojov a materiálne vybavenie 
nemocničných oddelení.
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Zamestnanecké projekty

Cez zamestnanecké granty Nadácia VÚB pomáha podporiť nápady a projekty, ktoré 
zamestnanci VÚB banky považujú za zmysluplné a užitočné. Zamestnanecké projekty 
tak môžu vyriešiť nejaký problém v komunite, podporiť verejnoprospešné aktivity ale-
bo občianske združenie, v ktorom sa zamestnanci angažujú. Dôležitá je priama účasť 
zamestnancov na realizácii projektu na dobrovoľníckej báze. Z  84 prihlásených pro-
jektov boli granty pridelené 7 projektom v celkovej výške 19 861,78 Eur (598 356 Sk).

Prehľad podporených projektov
 1)  OZ rodičov a priateľov detí s kombinovaným postihnutím Iskierka

Názov projektu: Centrum oddychu a zábavy Iskierka
Grant: 2 921,07 Eur (88 000 Sk) Región: Trnavský kraj

 2)  Združenie saleziánskych spolupracovníkov na Slovensku, stredisko Humenné
Názov projektu: Podeľme sa s priateľstvom
Grant: 1 659,70 Eur (50 000 Sk) Región: Prešovský kraj

 3)  Základná škola, Sitnianska ul., Banská Bystrica
Názov projektu: Terapia hrou
Grant: 3 319,39 Eur (100 000 Sk) Región: Banskobystrický kraj

 4)  Detský domov Vranov nad Topľou
Názov projektu: Príležitosť pre radosť
Grant: 3 290,68 Eur (99 135 Sk) Región: Prešovský kraj

 5)  Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých MEREMA
Názov projektu: Fytoterapia
Grant: 3 153,42 Eur (95 000 Sk) Región: Bratislavský kraj

 6)   Iskierka pomoci, n. f.
Názov projektu: Krok za krokom
Grant: 3 319,39 Eur (100 000 Sk) Región: Košický kraj

 7)  Odborné učilište internátne, Želovce
Názov projektu: Vesmírna Odysea
Grant: 2 198,13 Eur (66 221 Sk) Región: Banskobystrický kraj

Otvorená grantová schéma
Nadácia VÚB poskytuje pomoc najmä prostredníctvom otvorených grantových schém. 
V nadačnom programe pre Nádej bolo v roku 2008 pridelených 25 grantov. Prvá otvo-
rená grantová schéma bola vyhlásená v roku 2007. Schválenie grantov prebehlo v de-
cembri 2007, uzavretie grantových zmlúv začiatkom roku 2008 a projekty boli reali-
zované v priebehu roku 2008. Druhá otvorená grantová schéma bola vyhlásená v au-
guste 2008 a granty boli pridelené v decembri. Projekty budú realizované v roku 2009.

Prehľad podporených projektov
 1)  Organizácia muskulárnych dystrofi kov

Názov projektu: Agentúra osobnej asistencie
Grant: 6 638,78 Eur (200 000 Sk) Región: Bratislavský kraj

 2)  Motýlik, o. z
Názov projektu: Arteterapia na Detskej onkologickej klinike
Grant: 4 979,09 Eur (150 000 Sk) Región: pre deti z celej SR

 3)  Adeli, o. z
Názov projektu: Čajovňa mladých je tu aj pre teba – spolu prekonáme bariéry
Grant: 6 638,78 Eur (200 000 Sk) Región: Prešovský kraj
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 4)  K-7 Psovodi – záchranári SR
Názov projektu: Naši psi – terapeuti ľudskej duše a tela
Grant: 6 253,20 Eur (188 384 Sk) Región: Žilinský kraj

 5)  Dom svitania, n. o
Názov projektu: Podpora uplatnenia občanov s postihnutím v podporovanom 
zamestnávaní pomocou e-learningových schopností a zručností
Grant: 1 714,37 Eur (51 647 Sk) Región: Bratislavský kraj

 6)  Bol raz jeden človek, o. z.
Názov projektu: Program rozvoja samostatnosti ľudí s mentálnym postihnutím 
a autizmom
Grant: 6 368,59 Eur (191 860 Sk) Región: Bratislavský kraj

 7)  Maják, n. o.
Názov projektu: Otvárame sa novým možnostiam
Grant: 3 930,16 Eur (118 400 Sk) Región: Košický kraj

 8)  Slnko deťom, o. z.
Názov projektu: Edukačno-rehabilitačný program pre deti s detskou mozgovou 
obrnou
Grant: 6 638,78 Eur (200 000 Sk) Región: pre deti z celej SR

 9)  ZPMP Zvolen
Názov projektu: Navar si sám
Grant: 2 147,65 Eur (64 700 Sk) Región: Banskobystrický kraj

 10)  Domov sociálnych služieb – MOST, n. o.
Názov projektu: Medzi nami – chránená kaviareň
Grant: 4 182,43 Eur (126 000 Sk) Región: Bratislavský kraj

 11)  Áno pre život, n. o.
Názov projektu: Vytvorenie stabilných pracovných podmienok pre zamestnáva-
nie pracovníkov so zdravotným postihnutím
Grant: 2 854,68 Eur (86 000 Sk) Región: Žilinský kraj

 12)  Dom, n. o.
Názov projektu: Miesto, kde možno mať živý sen
Grant: 4 381,60 Eur (132 000 Sk) Región: Banskobystrický kraj

 13)   Autistické centrum Rubikon
Názov projektu: Výnimočná olympiáda pre výnimočné deti
Grant: 2 323,28 Eur (69 991 Sk) Región: Košický kraj

 14)  Občianske združenie Kvitnúca nádej
Názov projektu: Zahrajme si divadlo
Grant: 2 323,57 Eur (70 000 Sk) Región: Žilinský kraj

 15)  Občianske združenie Barlička
Názov projektu: Prácou bez bariér k životu v radosti
Grant: 6 638,78 Eur (200 000 Sk) Región: Prešovský kraj

 16)  Dom svitania, n. o.
Názov projektu: Dve nové dlhodobé pracovné miesta v chránenej dielni
Grant: 2 687,71 Eur (80 970 Sk) Región: Bratislavský kraj

 17)  Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Stropkove
Názov projektu: Ukážme, čo je v nás
Grant: 2 323,57 Eur (70 000 Sk) Región: Prešovský kraj

 18)  Občianske združenie Athéna
Názov projektu: Aktívna muzikoterapia
Grant: 1 244,77 Eur (37 500 Sk) Región: Banskobystrický kraj
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 19)  Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Vranove nad Topľou
Názov projektu: Aj my sme súčasťou dúhy
Grant: 6 638,78 Eur (200 000 Sk) Región: Prešovský kraj

 20)  Rehabilitačné stredisko CLAUDIANUM
Názov projektu: Textilná dielňa
Grant: 2 323,57 Eur (70 000 Sk) Región: Bratislavský kraj

 21)  Detské integračné centrum
Názov projektu: Dotyky s hlinou – tvorivá dielňa pre deti s oneskoreným psycho-
motorickým vývinom
Grant: 1 356,24 Eur (40 858 Sk) Región: Banskobystrický kraj

 22)  Občianske združenie Promethea
Názov projektu: Prezentačná výstava výtvarných prác klientov zariadení sociál-
nych služieb
Grant: 1 991,64 Eur (60 000 Sk) Región: Trnavský kraj

 23)  Občianske združenie Darujme deťom nádej
Názov projektu: Starostlivosťou o zviera sa učíme novým zručnostiam
Grant: 2 323,57 Eur (70 000 Sk) Región: Bratislavský kraj

 24)  Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke
Názov projektu: Chceme pracovať!
Grant: 6 638,78 Eur (200 000 Sk) Región: Bratislavský kraj

 25)  Depaul Slovensko, n. o.
Názov projektu: Nízkoprahový útulok pre ľudí bez domova Depaul
Grant: 663,87 Eur (20 000 Sk) Región: Bratislavský kraj

Spoločnosti Efekt AVG nebola vyplatená zmluvne dohodnutá druhá splátka grantu
vo výške 3 319,39 Eur (100 000 Sk). Dôvodom bolo hrubé porušenie zmluvy vo viacerých 
bodoch.

Nadačný program pre Umenie

 Názov projektu 
Počet 

podporených 
projektov

EUR SKK

dlhodobé projekty Obnova 
banskoštiavnickej 

Kalvárie

1 66 387,84 2 000 000

vlastné projekty Maľba 2008 1 23 899,62 720 000

partnerské projekty  4   162 650,20 4 900 000

Záchrana
a prezentácia 

historických glóbusov 

Múzeum vo Svätom 
Antone

Stredoslovenské 
múzeum v Banskej 

Bystrici

Obnova dreveného 
kostolíka

sv. Paraskevy v obci 
Potoky

zamestnanecké 
projekty

Poklady môjho srdca 7 38 372,17 1 156 000

 SPOLU  13 291 309,83 8 776 000
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Dlhodobé projekty

Obnova banskoštiavnickej Kalvárie
Nadácia VÚB a  združenie Kalvársky fond  dňa 3.  4.  2008  v Bratislave podpísa-
li desaťročnú zmluvu o  spolupráci a  fi nančnej podpore projektu obnovy ban-
skoštiavnickej Kalvárie, najvýznamnejšej barokovej pamiatky Slovenska. Počas 

tohto obdobia Nadácia VÚB poskytne fondu 
663 878,37 Eur (20 mil. Sk), čo je historicky najväč-
ší príspevok súkromnej fi rmy na konkrétny projekt 
v oblasti kultúry. Banskoštiavnická Kalvária, ktorá 
spadá pod ochranu UNESCO, je dlhodobo v dezo-
látnom stave a v roku 2007 bola zaradená medzi 
100 najviac ohrozených pamiatok sveta. Celkové 
náklady na jej rekonštrukciu sa odhadujú na 
vyše 3 mil. Eur. Bez príspevku Nadácie VÚB, kto-
rá sa stala generálnym partnerom Kalvárskeho 
fondu, by sa práce na záchrane Kalvárie nemohli 
rozbehnúť tempom nevyhnutným pre jej záchra-
nu. V roku 2008 Nadácia VÚB poskytla na obnovu
66 387,84 Eur (2 mil. Sk).

Andrea Bartošová

M.V.P., 1. miesto

Ján Vasilko

Tri postavy v horách, 2. miesto

Ľudmila Hrachovinová

Mozoček, 3. miesto

Vlastné projekty

Projekt Maľba 2008 – Cena Nadácie VÚB za 
maliarske dielo pre mladých umelcov
Nadácia VÚB pokračovala v projekte podpory výtvarného umenia a nových kultúrnych 
hodnôt tretím ročníkom súťaže Maľba. Cieľom súťaže je podporiť tvorbu mladých 
výtvarníkov a vytvoriť pre nich vhodné podmienky na etablovanie sa na profesionálnej 
umeleckej scéne. Do tretieho ročníka sa prihlásil rekordný počet 97 výtvarníkov (o 20 
viac ako v minulom ročníku). Vyhlásenie víťazov a vernisáž výstavy najlepších 20 diel 
sa uskutočnili 19. novembra 2008. Výstava bola prístupná verejnosti bezplatne až do 
Vianoc vo výstavnej sieni Dvorana Ministerstva kultúry SR na Nám. SNP v Bratislave. 
K  výstave bol vydaný aj reprezentatívny katalóg v  náklade 600 kusov, ktorý bol 
bezplatne distribuovaný počas trvania výstavy.
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Partnerské projekty

Záchrana a prezentácia historických glóbusov
Glóbus sa dlhé stáročia považoval za symbol geografi e a učenosti, v 16. až 18. sto-
ročí zaznamenal svoj rozkvet ako pomocník pri hľadaní nových ciest v zámorí. Hoci 
v mnohých európskych metropolách patria glóbusy k výstavným muzeálnym kusom, 

na Slovensku sa zachovaným historickým gló-
busom venuje relatívne malá pozornosť. Ich naj-
väčšia zachovaná kolekcia patrí Lyceálnej knižni-
ci v  Bratislave a  doteraz nebola ani reštaurova-
ná, ani predstavená verejnosti. Cieľom projektu 
je reštaurovanie kolekcie pozostávajúcej z 9 gló-
busov a  ich následná prezentácia verejnosti for-
mou výstavy. Glóbusy z Lyceálnej knižnice predsta-
vujú podľa všetkého najväčší známy súbor glóbu-
sov na Slovensku, ktorý zobrazuje súdobé vedo-
mosti o zemeguli a znázorňuje hviezdnu oblohu. 
Projekt realizuje Ústredná knižnica Slovenskej aka-
démie vied a ukončený bude v roku 2009. Projekt 
bol podporený grantom vo výške 16 596,96 Eur
(500 000 Sk).

Reštaurovanie portrétov richtárov Banskej 
Bystrice a županov Zvolenskej župy zo zbierok 
Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici
Cieľom projektu je zreštaurovať vzácnu zbierku obrazov s portrétmi richtárov mes-
ta Banská Bystrica a  županov Zvolenskej župy. Zbierka obsahuje 12 portrétov, pri-
čom najstarší z nich je portrét richtára mesta Banská Bystrica Juraja Weisza z  roku 
1700.  Zbierka bude zreštaurovaná v  priebehu dvoch rokov a  bude umiestne-
ná v novej stálej expozícii histórie mesta Banská Bystrica v priestoroch Matejovho 
domu. Nadácia VÚB podporila projekt grantom vo výške 39 832,70 Eur (1,2 mil. Sk). 

Reštaurovanie obrazov zo zbierky Múzea 
v Svätom Antone
Cieľom projektu bolo zreštaurovať tri veľkorozmerné portréty Márie Terézie, Františka 
Lotrinského a Jozefa II., ktoré sú súčasťou expozície Múzea v Svätom Antone. Múzeum 
sídli v  barokovo-klasicistickom kaštieli a  vlastní aj  ojedinelú poľovnícku expozíciu. 
Za múrmi kaštieľa sa ukrýva história dvoch významných šľachtických rodín, rakúsko
-uhorských Koháryovcov a nemeckých Coburgovcov, ktorí tu rokmi sústredili množ-
stvo vzácnych umeleckých pamiatok európskeho až svetového významu. Nadácia VÚB 
venovala na záchranu obrazov 23 235,74 Eur (700 000 Sk).
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Obnova dreveného kostolíka sv. Paraskevy 
v obci Potoky
V priebehu dlhých storočí vznikali na našom území cenné stavebné pamiatky, kto-
ré patria do klenotnice svetovej kultúry. Ich významnou súčasťou sú drevené kultové 
stavby, ktoré sa svojou originalitou, technicko-umeleckým riešením a spoločenským vý-
znamom zaradili medzi národné kultúrne pamiatky. Celkovo bolo na Slovensku vyhlá-
sených za národnú kultúrnu pamiatku 27 drevených kostolíkov. Väčšina pochádza zo 
17. a 18. storočia a mnohé boli zničené počas prvej a druhej svetovej vojny. Cieľom pro-
jektu je obnova dreveného chrámu východného obradu – Cerkvi sv. Paraskevy. Chrám 
postavili v roku 1773 ako trojdielnu drevenú zrubovú stavbu a počas druhej svetovej 
vojny bol poškodený. Obnovená bude samotná stavba kostola a súčasti areálu, ktoré 
sú postavené z najrýchlejšie degradujúceho materiálu – dreva. Ukončenie projektu sa 
predpokladá v roku 2009. Projekt bol podporený sumou 82 984,79 Eur (2,5 mil. Sk).

Zamestnanecký program 
Poklady môjho srdca
Jednou zo zamestnaneckých grantových schém je program Poklady môjho srdca, kto-
rého cieľom je záchrana kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska. Podporu je 
možné získať pre objekt, ktorý je pre daný región alebo dokonca pre celé Slovensko 
pokladom a potrebuje pomoc. V druhom ročníku boli podporené projekty celkovou 
sumou 38 372,17 Eur (1 156 000 Sk).
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Prehľad podporených projektov
1)  OZ Rákociho cesta

Názov projektu: Šarišský hrad – dve veže
Grant: 6 323,44 Eur (190 500 Sk) Región: Prešovský kraj

2)  Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
Názov projektu: Rekonštrukcia Kostolíka sv. Kozmu a Damiána
Grant: 2 615,68 Eur (78 800 Sk) Región: Žilinský kraj

3)  Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
Názov projektu: Rekonštrukcia Kláštora sv. Kataríny
Grant: 4 979,08 Eur (150 000 Sk) Región: Trnavský kraj

4)  Komunitná nadácia Bratislava
Názov projektu: Obnova gotickej veže v Sade Janka Kráľa
Grant: 6 638,78 Eur (200 000 Sk) Región: Bratislavský kraj

5)  Obec Klokoč
Názov projektu: Zrekonštruovanie historickej pamiatky – Zvonice
Grant: 4 604 Eur (138 700 Sk) Región: Zvolenský kraj

6)  Slovenská ornitologická spoločnosť/Birdlife Slovensko
Názov projektu: Obnova zelenej perly Požitavia
Grant: 6 638,78 (200 000 Sk) Región: Nitriansky kraj

7)  Občianske združenie Godislav Domaniža
Názov projektu: Záchrana časti národnej kultúrnej pamiatky Hlavného oltára 
Nanebovzatia Panny Márie a sv. Mikuláša biskupa
Grant: 6 572,40 (198 000 Sk) Región: Trenčiansky kraj

Nadačný program pre Vzdelanie

 Názov projektu 
Počet 

podporených 
projektov

EUR SKK

partnerské projekty Školské TV štúdio 1 16 596,96 500 000

zamestnanecké 
projekty

 Štipendiá  SŠ 3 24 258,12 730 800

otvorené grantové 
schémy

16 93 414,33 2 814 200

 SPOLU  20 134 269,40 4 045 000
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Partnerské projekty

Školské TV štúdio a tvorba študentských 
dokumentárnych fi lmov

Fakulta dramatických umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici a jej Katedra doku-
mentárnej tvorby je jednou z najúspešnejších slovenských umeleckých škôl. Dokazuje 

to účasť študentských fi lmov na rozličných 
domácich aj zahraničných festivaloch a ich 
umiestnenia na ocenených miestach. Talent 
a nadšenie študentov a osobná zaintereso-
vanosť pedagógov však narážajú na kritic-
ký nedostatok fi nančných prostriedkov ur-
čených na technické vybavenie a na tvorbu. 
FDU produkuje ročne okolo 130 študent-
ských fi lmov. Nadácia VÚB poskytnutím 
grantu vytvorila na Fakulte dramatických 
umení možnosti pre vytvorenie TV štú-
dia a  nakrúcanie dokumentárnych fi lmov 
študentmi Katedry dokumentárnej tvor-
by v interiéroch. Z grantových prostriedkov 
bola zakúpená príslušná fi lmová a televízna 
technika. Projekt bol v roku 2008 podpore-
ný sumou 16 596,96 Eur (500 000 Sk). 
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Zamestnanecké projekty

Stredoškolské štipendiá na štúdium v zahraničí
Intesa Sanpaolo spolupracuje s medzinárodnou organizáciou AFS Intercultura, kto-
rá organizuje stredoškolské štúdium v zahraničí. V roku 2008 sa Nadácia VÚB zapojila 
do tohto projektu už po tretíkrát. V spolupráci s Intesa Sanpaolo boli spomedzi 44 zá-
ujemcov vybraní traja uchádzači o stredoškolské štipendium v zahraničí, ktorí v škol-
skom roku 2008/2009 študujú v USA a na Islande. Náklady na tri štipendiá predstavo-
vali sumu 24 258,12 Eur (730 800 Sk). 

Otvorené grantové schémy
Nadácia VÚB podporuje vysoké školy najmä poskytovaním fi nančných prostriedkov 
na realizáciu projektov prostredníctvom otvorených grantových schém. V nadačnom 
programe pre Vzdelanie bolo v roku 2008 pridelených 16 grantov. Prvá otvorená gran-
tová schéma bola vyhlásená v roku 2007 – schválenie grantov prebehlo v decembri 
2007, uzavretie grantových zmlúv začiatkom roku 2008, projekty boli realizované 
v priebehu roku 2008. Druhá otvorená grantová schéma bola vyhlásená v auguste 
2008 a granty boli pridelené v decembri. Realizácia projektov prebehne v roku 2009. 
Tretia otvorená grantová schéma so zameraním na obnovu banskoštiavnickej Kalvárie 
bola vyhlásená v júni 2008, granty boli pridelené v auguste a projekty budú zrealizo-
vané do polovice roka 2009. Nadácia VÚB vo všetkých troch otvorených grantových 
schémach rozdelila fi nančné prostriedky spolu vo výške 93 414,33 Eur (2 814 200 Sk).
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Prehľad podporených projektov 
1)  Ekonomická univerzita v Bratislave

Názov projektu: Etika účtovníka a audítora
Grant: 5 477 Eur (165 000 Sk)

2)  Uni2010, Banská Bystrica
Názov projektu: Business Academy VIŤO
Grant: 5 865,37 Eur (176 700 Sk)

3)  Združenie STROM, Košice
Názov projektu: MIŠ-MAŠ: Matematika a informatika v škole – motivácia a aktivá-
cia študentov
Grant: 6 356,64 Eur (191 500 Sk)

4)  Ekonomická fakulta Technickej univerzity, Košice
Názov projektu: FONES – Financovanie organizácií neziskového sektora
Grant: 6 638,78 Eur (200 000 Sk)

5)  Junior Chamber International Slovensko
Názov projektu: Študentský podnikateľský nápad 2008
Grant: 4 979,09 Eur (150 000 Sk)

6)  Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta manažmentu
Názov projektu: Spracovanie dát pre manažment a marketing
Grant: 4 979,09 Eur (150 000 Sk)

7)  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta
Názov projektu: Banková prax a SAS
Grant: 4 979,09 Eur (150 000 Sk)

 8)  Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
Názov projektu: Interdisciplinárne vzťahy v teórii a praxi informatiky, manaž-
mentu, ekonómie a matematiky
Grant: 3 784,11 Eur (114 000 Sk)

 9)  Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta
Názov projektu: Ekonomická analýza podniku
Grant: 4 846,31 Eur (146 000 Sk)

 10)  Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta
Názov projektu: Integrácia modelovania obchodných a podnikových procesov 
do výučby
Grant: 4 680,34 Eur (141 000 Sk)

 11)   Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu
Názov projektu: Ohodnocovanie duševného vlastníctva
Grant: 4 979,09 Eur (150 000 Sk)

Otvorená grantová schéma „Podpora 
účasti vzdelávacích inštitúcií na obnove 
banskoštiavnickej Kalvárie“
Cieľom grantovej schémy bolo vytvoriť priestor pre vzdelávacie inštitúcie a VŠ, aby 
využili svoj výskumný potenciál a zapojili sa do ojedinelého výskumu záchrany ban-
skoštiavnickej Kalvárie s priamou nadväznosťou na implementáciu teoretických po-
znatkov do praxe. Obnova Kalvárie predpokladá vypracovanie odborných štúdií v pia-
tich oblastiach. Štúdie budú spracované autorskými tímami zloženými z odborníkov, 
pedagógov a študentov vysokých škôl, ktorí sa danej problematike profesijne venu-
jú. Nadácia VÚB pozitívne hodnotila mieru zapojenia študentov do vypracovania štú-
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dií, ako aj ochotu autorských tímov spracovať štúdie v synergii a vzájomne si vymie-
ňať získané informácie. 

1)  Záhradná architektúra/krajinná architektúra vnútri areálu Kalvárie
Fakulta architektúry STU, Bratislava
Názov projektu: Návrh rekonštrukcie pôvodnej krajinnej úpravy areálu ban-
skoštiavnickej Kalvárie
Grant: 3 319,39 Eur (100 000 Sk)

2)  Krajinná architektúra a urbanizmus v rámci širších vzťahov
Fakulta architektúry STU, Bratislava
Názov projektu: Revitalizácia banskoštiavnickej Kalvárie – urbanisticko-architekto-
nická štúdia
Grant: 5 974,90 Eur (180 000 Sk)

3)  Reštaurovanie
Obec reštaurátorov Slovenska
Názov projektu: Realizácia reštaurátorského výskumu horného kostola ban-
skoštiavnickej Kalvárie a vypracovanie návrhu na jeho reštaurovanie
Grant: 12 613,69 Eur (380 000 Sk)

4)  Architektúra objektov Kalvárie
Fakulta architektúry STU, Bratislava
Názov projektu: Banská Štiavnica – Kalvária. Architektonicko-historický výskum 
kostolov a kaplniek
Grant: 8 630,42 Eur (260 000 Sk)

5)  Botanika a dendrológia a starostlivosť o historickú alej
Technická univerzita, Zvolen
Názov projektu: Dendrologický výskum a starostlivosť o jej historickú alej
Grant: 5 311,03 Eur (160 000 Sk)

3) Štruktúra príjmov (výnosov)
za rok 2008 podľa zdrojov

Príjmy v EUR Príjmy v SKK % vyjadrenie

Príspevky 143 469,86 4 322 173 19,20 %

Zahraničné súkromné zdroje 143 092,35 4 310 800 19,15 %

Zahraničné vládne zdroje 0 0

Domáce súkromné zdroje 0 0

Jednotlivci 377,51 11 373 0,05 %

Príjmy z činnosti nadácie 0 0

Úroky 9 602,64 289 289 1,28 %

Výnos z 2 % dane z príjmov FO, PO 594 431,55 17 907 845 79,52 %

Ostatné a mimoriadne výnosy 0 0

VÝNOSY SPOLU K 31. 12. 2008 747 504,05 22 519 307 100,00 %

Nepoužité prostriedky z 2 % dane z príjmu 
prijatých v roku 2008

181 085,37 5 455 378
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4) Prehľad o darcoch 
pri daroch nad 331,94 Eur (10 000 Sk)

Donor/názov Suma v EUR Suma v SKK

Individuálny darca 365,13 11 000  

Intesa Sanpaolo* 143 092,35 4 310 800

SPOLU 143 457,48 4 321 800

* Čiastka 143  092,35 Eur (4 310 800 Sk) predstavuje sumu použitú z  daru Intesa 
Sanpaolo poskytnutého v roku 2007 v celkovej výške 500 000 Eur.

5) Štruktúra nákladov (výdavkov) 
za rok 2008

Náklady v EUR Náklady v SKK % vyjadrenie

Administratívne náklady
(výdavky na správu nadácie)

74 409,38 2 241 657 9,95 %

Ochrana a zhodnotenie majetku 0 0 

Propagácia verejnoprospešného účelu 
nadácie

28 788,22 867 274 3,85 %

Prevádzka nadácie 44 402,48 1 337 669 5,94 %

Odmena za výkon funkcie správcu 0 0

Náhrady výdavkov podľa osobitného 
predpisu

0 0

Mzdové náklady 0 0 

Iné náklady priamo súvisiace 
s prevádzkou nadácie

1 218,68 36 714 0,16 %

Zrážková daň z úrokov 1 790,91 53 953 0,24 %

Granty a projekty: 671 303,76 20 223 697 89,81 %

Nadačný program „pre Nádej“* 245 724,52 7 402 697 32,87 %

Nadačný program „pre Vzdelanie“ 134 269,40 4 045 000 17,96 %

Nadačný program „pre Umenie“ 291 309,83 8 776 000 38,97 %

NÁKLADY SPOLU K 31. 12. 2008 747 504,05 22 519 307 100,00 %

* Spoločnosti  Efekt AVG nebola vyplatená zmluvne dohodnutá druhá splátka gran-
tu vo výške 3 319,39 Eur (100 000 Sk). Dôvodom bolo hrubé porušenie zmluvy vo via-
cerých bodoch.
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6) Výška výdavkov (nákladov) na 
správu nadácie
za rok 2008

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 2008 v miere 
nevyhnutnej na zabezpečenie jej činnosti vo výške maximálne do 10 % zo všetkých vý-
davkov (nákladov).

Odmena za výkon funkcie správcu a iného orgánu, ak bol nadačnou lis-
tinou ustanovený: 

Na tento účel bolo v roku 2008 vynaložených 0 Sk. 

7) Zmeny vykonané v nadačnej 
listine a zložení orgánov
v roku 2008

V roku 2008 nenastali žiadne zmeny v nadačnej listine Nadácie VÚB. 
V zložení orgánov Nadácie VÚB nastali nasledujúce zmeny: Elena Slaninková sa stala 
revízorkou namiesto Margaréty Zapletalovej, ktorá abdikovala 30. 9. 2008. 

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

Nadácia VÚB v kalendárnom roku 2008 nemala ani nevytvorila žiadne nadačné fondy. 
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Partneri projektov – granty pridelené 
v roku 2008

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Áno pre život, n. o.
Autistické centrum Rubikon
Claudianum, n. o.
Depaul Slovensko, n. o.
Detský domov Vranov nad Topľou 
Detské integračné centrum
Dom, n. o.
Dom svitania, n. o.
Domov sociálnych služieb pre deti a do-

spelých Merema
Domov sociálnych služieb Most
Ekonomická univerzita v Bratislave
Gréckokatolícka cirkev Farnosť Stročín
Intercultura AFS
Iskierka pomoci, n. f. 
JCI – Slovensko 
K-7 Psovodi – záchranári SR
Kalvársky fond
Katolícka univerzita v Ružomberku
Komunitná nadácia Bratislava 
Maják, n. o.
Mesto Poprad
Mesto Banská Bystrica
Múzeum v Svätom Antone

Nadácia leukémie
Nadácia Výskum rakoviny
Nemocnica Poprad
Občianske združenie ADELI 
Občianske združenie Athéna 
Občianske združenie Barlička
Občianske združenie Bol raz jeden človek
Občianske združenie Darujme deťom 

nádej
Občianske združenie Godislav Domaniža
Občianske združenie rodičov a priate-
ľov detí s kombinovaným postihnutím 
Iskierka 

Občianske združenie Kvitnúca nádej
Občianske združenie Medzi nami
Občianske združenie Motýlik 
Občianske združenie Promethea 
Občianske združenie Rákociho cesta
Občianske združenie Slnko deťom 
Obec Klokoč
Obec reštaurátorov Slovenska 
Odborné učilište internátne, Želovce
Organizácia muskulárnych dystrofi kov 
Slovenská oftalmologická spoločnosť
Slovenská ornitologická spoločnosť/

Birdlife Slovensko
Slovenská technická univerzita, Bratislava

9) Zoznam partnerov v roku 2008 
(v abecednom poradí)

S.P.A.C.E., nezisková organizácia
Stredoslovenské múzeum 
Technická univerzita, Košice
Technická univerzita vo Zvolene
UNI 2010 – Business Academy 
Univerzita Mateja Bela
Univerzita Komenského
Ústredná knižnica SAV
Základná škola, Sitnianska ul.,

Banská Bystrica 
Združenie kresťanských spoločenstiev 

mládeže
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 

postihnutím v Petržalke
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 

postihnutím v Stropkove
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 

postihnutím vo Vranove nad Topľou
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 

postihnutím vo Zvolene
Združenie saleziánskych pracovníkov na 

Slovensku, stredisko Humenné 
Združenie STROM

Iní partneri
1. Slovenské neziskové servisné centrum
2create, s. r. o.
Agentúra MANNA, s. r. o.
Dolis, s. r. o.
Dynamic Relations 2000, s. r. o.
Eastone Group, a. s.
Expo Display Service, s. r. o.
Harmanec – Kuvert, s. r. o.
Istropolitana D´Arcy, s. r. o.
Nadácia Pontis
Národné osvetové centrum
Promea Communication, s. r. o.
Slovenská pošta, a. s.
Stiken, s. r. o.
Všeobecná úverová banka, a.s 
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10)  Výrok audítora k ročnej účtovnej 
závierke a výkazy ročnej účtovnej 
závierky
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Označenie
a

STRANA AKTÍV
b

č. r.
c

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie

Brutto
1

(v tis. Sk)

Korekcia
2

(v tis. Sk)

Netto
3

(v tis. Sk)

Netto
4

(v tis. Sk)

A. Neobežný majetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021 001 420 -  420 130 

1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet r. 003 až r. 008 002 -  -  -  -  

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ) 003 -  -  -  -  

Softvér (013) - (073, 091AÚ) 004 -  -  -  -  

Oceniteľné práva (014) - (074, 091AÚ) 005 -  -  -  -  

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079, 07X, 091AÚ) 006 -  -  -  -  

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093) 007 -  -  -  -  

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A 008 -  -  

2. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 010 až r. 020) 009 420 -  420 130 

Pozemky (031) 010 -  x -  -  

Umelecké diela a zbierky (032) 011 420 x 420 130 

Stavby 021 - (081 - 092 AÚ) 012 -  -  -  -  

Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľ. vecí 022 - (082 + 092AÚ) 013 -  -  -  -  

Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) 014 -  -  -  -  

Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ) 015 -  -  -  -  

Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ) 016 -  -  -  -  

Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ) 017 -  -  -  -  

Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ) 018 -  -  -  -  

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) 019 -  -  -  -  

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ) 020 -  -  -  -  

3. Dlhodobý fi nančný majetok súčet (r. 022 až 028) 021 -  -  -  -  

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach ovládanej osobe (061) - 096A 022 -  -  -  -  

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) - 096A 023 -  -  -  -  

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096AÚ) 024 -  -  -  -  

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096A 025 -  -  -  -  

Ostatný dlhodobý fi nančný majetok (069 - 096A) 026 -  -  -  -  

Obstaranie dlhodobého fi nančného majetku (043 - 096AÚ) 027 -  -  -  -  

Poskytnuté preddavky na dlhodobý fi nančný majetok (053 - 095A) 028 -  -  -  -  

Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 028) 991 1 260 -  1 260 390 

Nadácia VÚB
Súvaha k 31. decembru 2008

Označenie
a

STRANA AKTÍV
b

č. r.
c

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie

Brutto
1

(v tis. Sk)

Korekcia
2

(v tis. Sk)

Netto
3

(v tis. Sk)

Netto
4

(v tis. Sk)

B. Obežný majetok r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051 029 21 069 -  21 069 21 338 

1. Zásoby súčet (r. 031 až 036) 030 -  -  -  -  

Materiál (112, 119) - 191 031 -  -  -  -  

Nedokončená výroba a polotovary (121, 122) - (192, 193) 032 -  -  -  -  

Výrobky (123 - 194) 033 -  -  -  -  

Zvieratá (124 - 195) 034 -  -  -  -  

Tovar (132 + 139) - 196 035 -  -  -  -  

Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314A) - 391A 036 -  -  -  -  

2. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 038 až r. 041) 037 -  -  -  13 

Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A) - 391A 038 -  -  -  -  

Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391A) 039 -  -  -  -  

Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ) 040 -  -  -  -  

Iné pohľadávky (335A + 373A + 375A + 378A) - 391A 041 -  -  -  13 

3. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 043 až 050) 042 -  -  -  -  

Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A) - 391A 043 -  -  -  -  

Ostatné pohľadávky (315AÚ - 391AÚ) 044 -  -  -  -  

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) 045 -  -  -  -  

Daňové pohľadávky (341, 342, 343, 345) 046 -  -  -  -  

Pohľadávky z dôvodu fi nančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348) 047 -  -  -  -  

Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ) 048 -  -  -  -  

Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ) 049

Iné pohľadávky (335A + 373A + 375A + 378A) - 391A 050 -  -  -  -  

4. Finančné účty súčet (r. 052 až r. 056) 051 21 069 -  21 069 21 325 

Peniaze (211 + 213) 052 -  -  -  9 

Bankové účty (221AÚ + 261) 053 21 069 -  21 069 21 316 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) 054 -  -  -  -  

Krátkodobý fi nančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 055 -  -  -  -  

Obstaranie krátkodobého fi nančného majetku (259 - 291) 056 -  -  -  -  

C. Časové rozlíšenie r. 058 a r. 059 057 -  -  -  -  

Náklady budúcich období (381) 058 -  -  -  -  

Príjmy budúcich období (385) 059 -  -  -  -  

MAJETOK SPOLU          r. 001 + r. 029 + r. 057 060 21 489 -  21 489 21 468 

Kontrolné číslo súčet (r. 029 až r. 060) 992 84 696 -  84 696 85 482
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Nadácia VÚB
Súvaha k 31. decembru 2008

Označenie
a

STRANA PASÍV
b

č. r.
c

Bežné účtovné obdobie
5

(v tis. Sk)

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie
6

(v tis. Sk)

A. Vlastné zdroje krytia majetku spolu r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073 061 620 330 

1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až 067 062 620 330 

Základné imanie súčet (411) 063 620 330 

Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064 -  -  

Fond reprodukcie (413) 065 -  -  

Oceňovacie rozdiely z preceňovania majetku a záväzkov (414) 066 -  -  

Oceňovacie rozdiely z preceňovania kapitálových účastín (415) 067 -  -  

2. Fondy tvorené zo zisku súčet (r. 069 až 071) 068 -  -  

Rezervný fond (421) 069 -  -  

Fondy tvorené zo zisku (423) 070 -  -  

Ostatné fondy (427) 071 -  -  

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+,- 428) 072 -  75 

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - ( r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) 073 -  (75)

B. Cudzie zdroje spolu r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 074 470 95 

1. Rezervy r. 076 až r. 078 075 -  -  

Rezervy zákonné (451AÚ) 076 -  -  

Ostatné rezervy (459AÚ) 077 -  -  

Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ) 078 -  -  

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084 -  -  

Označenie
a

STRANA PASÍV
b

č. r.
c

Bežné účtovné obdobie
5

(v tis. Sk)

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie
6

(v tis. Sk)

2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079 -  -  

Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080 -  -  

Vydané dlhopisy (473) 081 -  -  

Záväzky z nájmu (474 AÚ) 082 -  -  

Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083 -  -  

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084 -  -  

Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085 -  -  

Ostatné dlhodobé záväzky (373AÚ + 479AÚ) 086 -  -  

3. Krátkodobé záväzky súčet (r. 088 až r. 096) 087 470 95 

Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 326) okrem 323 088 470 95 

Záväzky voči zamestnancom (331 + 333) 089

Záväzky so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) 090 -  -  

Daňové záväzky (341 až 345) 091 -  -  

Záväzky z dôvodu fi nančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348) 092 -  -  

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 093 -  -  

Záväzky voči účastníkom združení (368) 094 -  -  

Spojovací účet pri združení (396) 095 -  -  

Ostatné záväzky (379 + 373AÚ + 474AÚ + 479AÚ) 096

4. Bankové výpomoci a pôžičky súčet (r. 098 až r. 100) 097 -  -  

Dlhodobé bankové úvery (461A) 098 -  -  

Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ) 099 -  -  

Prijaté krátkodobé fi nančné výpomoci (241 + 249) 100 -  -  

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 102 a r. 103) 101 20 399 21 043 

Výdavky budúcich období (383) 102 3 395 1 232 

Výnosy budúcich období (384) 103 17 004 19 811 

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101 104 21489 21 468 

Kontrolné číslo súčet (r. 61 až r. 104) 993 65 557 64 829
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Nadácia VÚB 
Výkaz ziskov a strát k 31. decembru 2008 

Číslo 
účtu

a

TEXT
b

č. r.
c

Činnosť

Hlavná 
nezdaňovaná

1.

Podnikateľská 
zdaňovaná

2.

Spolu
3.

Predchádzajúce účtovné 
obdobie
(v tis. Sk)

4.

501 Spotreba materiálu 01 8 -  8 2 

502 Spotreba energie 02 -  -  -  

504 Predaný tovar 03 -  -  -  -  

511 Opravy a udržiavanie 04 -  -  -  -  

512 Cestovné 05 1 -  1 22 

513 Náklady na reprezentáciu 06 36 -  36 10 

518 Ostatné služby 07 2 195 -  2 195 1 809 

521 Mzdové náklady 08 -  -  -  -  

524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 09 -  -  -  -  

525 Ostatné sociálne poistenie 10 -  -  -  -  

527 Zákonné sociálne náklady 11 -  -  -  -  

528 Ostatné sociálne náklady 12 -  -  -  -  

531 Daň z motorových vozidiel 13 -  -  -  -  

532 Daň z nehnuteľností 14 -  -  -  -  

538 Ostatné dane a poplatky 15 -  -  -  -  

541 Zmluvné pokuty a penále 16 -  -  -  -  

542 Ostatné pokuty a penále 17 -  -  -  -  

543 Odpísané pohľadávky 18 -  -  -  -  

544 Úroky 19 -  -  -  -  

545 Kurzové straty 20 -  -  -  -  

546 Dary 21 -  -  -  -  

547 Osobitné náklady 22 -  -  -  -  

548 Manká a škody 23 -  -  -  -  

549 Iné ostatné náklady 24 1 -  1 1 

551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 
majetku

25 -  -  -  -  

552 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku

26 -  -  -  -  

553 Predané cenné papiere 27 -  -  -  -  

554 Predaný materiál 28 -  -  -  -  

555 Náklady na krátkodobý fi nančný majetok 29 -  -  -  -  

556 Tvorba fondov 30 -  -  -  -  

557 Náklady na precenenie cenných papierov 31 -  -  -  -  

558 Tvorba a zaúčtovanie opravných položiek 32 -  -  -  -  

559 Tvorba a zaúčtovanie zákonných opravných položiek 33 -  -  -  -  

561 Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 34 -  -  -  -  

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 35 18 837 -  18 837 9 331 

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 36 1 387 -  1 387 1 254 

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37 -  -  -  -  

Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 38 22 465 -  22 465 12 429 

Kontrolné číslo r. 01 až r. 38 994 44 930 -  44 930 24 858

Číslo 
účtu

a

VÝNOSY
b

č. r.
c

Činnosť

Hlavná 
nezdaňovaná

1.

Podnikateľská 
zdaňovaná

2.

Spolu
3.

Predchádzajúce účtovné 
obdobie
(v tis. Sk)

4.

601 Tržby za vlastné výrobky 39 -  -  -  -  

602 Tržby z predaja služieb 40 -  -  -  -  

604 Tržby za predaný tovar 41 -  -  -  -  

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42 -  -  -  -  

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43 -  -  -  -  

613 Zmena stavu zásob výrobkov 44 -  -  -  -  

614 Zmena stavu zásob zvierat 45 -  -  -  -  

621 Aktivácia materiálu a tovaru 46 -  -  -  -  

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47 -  -  -  -  

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48 -  -  -  -  

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49 -  -  -  -  

641 Zmluvné pokuty a penále 50 -  -  -  -  

642 Ostatné pokuty a penále 51 -  -  -  -  

643 Platby za odpísané pohľadávky 52 -  -  -  -  

644 Úroky 53 -  289 289 156 

645 Kurzové zisky 54 -  -  -  -  

646 Prijaté dary 55 -  -  -  -  

647 Osobitné výnosy 56 -  -  -  -  

648 Zákonné poplatky 57 -  -  -  -  

649 Iné ostatné výnosy 58 -  -  -  -  

651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku 
a dlhodobého hmotného majetku

59 -  -  -  -  

652 Výnosy z dlhodobého fi nančného majetku 60 -  -  -  -  

653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 61 -  -  -  -  

654 Tržby z predaja materiálu 62 -  -  -  -  

655 Výnosy z krátkodobého fi nančného majetku 63 -  -  -  -  

656 Výnosy z použitia fondu 64 -  -  -  -  

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65 -  -  -  -  

658 Výnosy z nájmu majetku 66 -  -  -  -  

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67 -  -  -  -  

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68 4 311 -  4 311 3 352 

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 11 -  11 25 

664 Prijaté členské príspevky 70 -  -  -  -  

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 17 908 -  17 908 8 851 

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72 -  -  -  -  

691 Dotácie 73 -  -  -  -  

Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 74 22 230 289 22 519 12 384 

Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 75 (235) 289 54 (45)

591 Daň z príjmov 76 54 54 30 

591 Dodatočné odvody dane z príjmov 77 -  

Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 78 (289) 289 -  (75)

Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 995 43 990 1 156 45 146 24 678 
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