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1) Informácie o Nadácii VÚB

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

Nadácia VÚB

Adresa:  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 VÚB

Správna rada
Predseda: Ignacio Jaquotot
Členovia: Elena Kohútiková
 Jaroslav Kiska
Správkyňa:  Martina Slezáková (štatutárny zástupca)
Revízorka: Elena Slaninková
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Nadácia VÚB bola založená 12. decembra 2003. Jej zakladateľom je Všeobecná úverová banka, 
a.s. VÚB banka si ako člen medzinárodnej skupiny Intesa Sanpaolo plne uvedomuje spoločenskú 
zodpovednosť a potrebu podporovať projekty a aktivity, ktoré by bez pomoci komerčných 
partnerov nebolo možné úspešne zrealizovať. Nadácia VÚB počas svojej sedemročnej existencie 
podporila vyše 400 projektov v celkovej hodnote takmer 3,9 milióna eur. Riadi sa stratégiou, 
ktorá napĺňa poslanie, víziu a misiu banky. Svoju podporu smeruje do projektov celoslovenského 
aj lokálneho charakteru.

Cieľom Nadácie VÚB je v zmysle plnenia všeobecne prospešného účelu a ustanovení zakotvených 
v nadačnej listine podporovať tieto oblasti:

• rozvíjanie duchovných hodnôt,
• ochrana ľudských práv a iných humanitných cieľov, ochrana práv detí a mládeže,
• ochrana a tvorba životného prostredia,
• zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,
• podpora zdravia, 
• rozvoj a podpora vedy a vzdelania,
• podpora a rozvoj telesnej kultúry a športu.

S týmto cieľom boli vytvorené a v roku 2010 fungovali tieto 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
• pre Šport  
 ktorý sa riadi mottom Zvyšujeme športu kredit 

Nadácia VÚB napĺňa svoje poslanie: 
• podporovaním projektov vybraných v otvorených grantových schémach,
• podporovaním partnerských projektov, 
• podporovaním zamestnaneckých projektov,
• podporovaním dlhodobých spoločensky užitočných projektov a súťaží.
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2)  Prehľad podporených subjektov 
a aktivít realizovaných v roku 2010 
s uvedením vzťahu k verejnoprospeš
nému účelu Nadácie VÚB

Schéma projektov podporených v roku 2010 bola takáto:

projekty pre VZDELANIE pre UMENIE pre NÁDEJ pre ŠPORT

Otvorená grantová 
schéma

granty granty granty

Dlhodobé projekty Univerzitná 
knižnica

Kalvária v Banskej 
Štiavnici

Všetci sú doma

Súťaže Economicus Maľba 2010
Foto roka 2010
Poklady môjho 
srdca II.

Partnerské projekty granty granty granty

Zamestnanecké 
projekty

štipendiá
granty

Poklady môjho 
srdca

granty granty
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Nadačný program pre Nádej
V rámci nadačného programu pre Nádej sa Nadácia VÚB 
angažuje najmä v oblasti charity a zdravotníctva. V snahe 
pomáhať a  dosiahnuť výraznejšiu zmenu v  živote ľudí  
prioritne venuje pozornosť:
• deťom z náhradných rodín,
• mentálne a telesne postihnutým spoluobčanom,
•  podpore chráneného bývania a chránených dielní, 
• podpore a pomoci ľuďom v núdzi,
• zdravotníckym zariadeniam a organizáciám,
• ľuďom s onkologickými ochoreniami.

Kam smerovala naša podpora v roku 2010

Typ projektov Počet podporených projektov Výška podpory v EUR
(zaokrúhlene na celé jednotky)

Dlhodobé projekty 1  30 000

Partnerské projekty 16 201 150

Zamestnanecké projekty 15 30 649

Otvorená grantová schéma 29 105 196

SPOLU 61 366 995
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Dlhodobé projekty 
Všetci sú doma
Nadácia VÚB v rámci dlhodobého partnerstva od roku 2004 podporuje projekt neziskovej or-
ganizácie S.P.A.C.E. Všetci sú doma. Projekt je výnimočný tým, že rieši nedostatok podpory, 
ktorú náhradné rodiny intenzívne pociťujú. Prostriedky boli venované na rozvoj osobnosti detí, 
ich vzdelávanie, voľnočasové aktivity a vyhľadávanie talentovaných detí z náhradných rodín. 
Finančná podpora vo výške 30 000 eur bola určená 167 náhradným rodinám (716 deťom a 245 
rodičom) na pokrytie nákladov, ktoré sú pre rodiny finančne nedostupné. Vďaka tomu 390 detí 
získalo možnosť zúčastňovať sa na vzdelávacích alebo voľnočasových aktivítách (tréningy, tábo-
ry), deväť náhradných rodičov absolvovalo štúdium na vysokých školách, tri deti navštevovali 
umeleckú školu a dve deti študovali na VŠ.

Partnerské projekty
Prehľad partnerských projektov podporených v roku 2010

Príjemca grantu Názov projektu Suma v EUR

1 Asociácia pomoci postihnutým 
ADELI

Rovnaké šance II. 36 000

2 Detská fakultná nemocnica 
s poliklinikou

Zabezpečenie klimatizácie v šiestich sterilných 
boxoch Hematoonkologickej kliniky DFNsP

30 000

3 Asociácia organizácií zdravotne 
postihnutých občanov SR 

Žiť bez bariér II. 30 000

4 Asociácia pre kultúru, vzdelávanie 
a komunikáciu

Zdravé komunity II. 30 000
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Príjemca grantu Názov projektu Suma v EUR

5 Občianske združenie Medzi nami Medzi nami – slušný život 10 000

6 Nadačný fond Plaváček Vietor do plachiet 10 000

7 Nadácia Petra Dvorského 
HARMONY

Realizácia a rozvoj sociálneho programu 
nadácie HARMONY pre rok 2011

10 000

8 Ringier Slovakia, a. s. Slovensko pomáha Slovensku: 
pomoc obetiam povodní

10 000

9 TK Ellegance Košice Tanečný šport na vozíku 9 000

10 Plamienok, nezisková organizácia Podpora rodín v smútení po strate vlastného 
dieťaťa na nádorovú chorobu

7 650

11 Nadácia Pontis Letný tábor pre deti postihnuté povodňami 5 000

12 Človek v ohrození Pomoc obetiam povodní 5 000

13 Občianske združenie Odyseus Vzdelávaním k zvýšenej kvalite služieb 2 500

14 Stredná odborná škola pre žiakov 
so sluchovým postihnutím

Vzdelávací výlet do Poľska: Krakow, Wieliczki, 
Oswienčim

2 000

15 Rodina Hajduková Pomoc v núdzi 3 000

16 Občianske združenie pre telesne 
postihnuté deti v okrese Poprad 

Benefičný koncert pre telesne postihnuté deti 
z okolia Popradu, Kežmarku a Spiša

1 000

ADELI 
Nadácia podporuje projekt Rovnaké šance od roku 2009. Jeho cieľom je sprístupniť špecializo-
vanú rehabilitačnú metódu Adeli detským pacientom s detskou mozgovou obrnou, po úrazoch 
mozgu a mozgových príhodách zo sociálne slabších rodín zo Slovenska. Finančné prostriedky 
boli použité na čiastočnú úhradu rehabilitácie vybraných pacientov. 
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Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR
Cieľom projektu Žiť bez bariér II. je poskytovanie pria-
mej finančnej pomoci ťažko zdravotne postihnutým 
občanom, a to na zakúpenie kompenzačnej pomôcky. 
Finančné príspevky boli poskytované tým občanom, 
ktorí pre svoje vzdelanie a  sociálnu situáciu nemajú 
možnosť uplatniť sa na trhu práce. 

ACEC (Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu) 
Cieľom projektu Zdravé komunity bolo zvýšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti v  30 róm-
skych osadách Prešovského a  Košického kraja. Projekt bol zameraný na prevenciu ženských 
a srdcovo-cievnych ochorení, povinné očkovania, prevenciu pohlavne prenosných ochorení, ší-
renie zdravotnej osvety, lepšej hygieny, prevencie pred infekčnými a parazitickými ochoreniami, 
zlepšenie starostlivosti a výživy novorodencov a matky počas tehotenstva. Grant bol poskytnutý 
na vzdelávacie aktivity pre zdravotných asistentov a koordinátorov, na organizáciu odborných 
prednášok, edukačné materiály a prácu s rómskou populáciou priamo v teréne.
 

Plaváček 
Projekt Vietor do plachiet je zameraný na integráciu a  rozvoj schopností talentovaných detí 
z  detských domovov a  sociálne slabých rodín. Zameriava sa na zabezpečenie voľnočasových 
a vzdelávacích aktivít, ktoré vedú k rozvoju talentu dieťaťa, jeho ambícií a záujmu vzdelávať sa 
a dosahovať úspechy. 



10

Zamestnanecké projekty
Nadácia VÚB je vnímavá k dobrovoľníckym aktivitám zamestnancov, oceňuje ich angažovanosť, 
záujem a ochotu pomáhať. Po piatykrát vyčlenila finančné prostriedky na podporu projektov, 
ktoré zamestnanci skupiny VÚB považujú za užitočné a hodnotné. Žiadosti hodnotila nezávislá 
hodnotiaca komisia. Spomedzi 88 žiadostí o grant rozhodla o podpore 15 projektov. Podporené 
projekty vo výške 30 649,05 eura sú určené deťom a mladým ľuďom, ľuďom so zdravotným 
postihnutím, sociálne znevýhodneným deťom a rozvoju vzdelávania. Na ich realizácii sa budú 
aktívne podieľať zamestnanci na dobrovoľníckej báze.

Prehľad podporených zamestnaneckých projektov

Príjemca grantu Názov projektu Suma v EUR

1 Ohnivé srdce lásky Kreatívna mladosť 2 500

2 Spoločnosť Downovho syndrómu 
na Slovensku

Letný tábor pre deti s Downovým 
syndrómom

1 900

3 Občianske združenie VICTUS Liečba muzikoterapiou 1 430

4 Spoločnosť na pomoc osobám 
s autizmom

Relaxačnoterapeutické cvičenie pre 
autistov

2 090

5 Barborka, n. o. Cestu domov 1 630

6 Občianske združenie FONTIS Dni vodníkov 1 095

7 Obec Mojmírovce Tancuj, tancuj, vykrúcaj 1 800

8 Člověk v tísni, o. p. s. Čím chceš byť 2 485

9 OZ Estonáčik Hravo proti nude 2 457

10 MC Levík Cvičme a tvorme s detičkami 1 786
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Príjemca grantu Názov projektu Suma v EUR

11 OZ Šanca pre nechcených Liečebnodiagnostický, vzdelávací 
a relaxačný pobyt pre opustené matky 
s deťmi z Náruče záchrany

2 500

12 Špeciálna MŠ internátna pre deti 
so zrakovým postihnutím

Elektronizácia materskej školy pre deti 
so zrakovým postihnutím

2 477

13 Gymnázium, Adyho 7, Štúrovo Škola hrou 2 500

14 OZ Campanula Malí ekológovia s umeleckým duchom 2 370

15 Špeciálna ZŠ Dubnica nad Váhom Potulky po Slovensku 1 629

Otvorená grantová schéma
Nadácia v  rámci otvorenej grantovej schémy pre 
Nádej dlhodobo podporuje vytváranie nových pracov-
ných príležitostí pre ľudí so zdravotným postihnutím  
v prostredí chránených dielní, rozvoj konceptu chrá-
neného bývania, aktivity, ktoré im umožnia prejaviť 
vnútorný svet a sprostredkovať ho iným, rozvíjať zruč-
nosti a talent, ako aj projekty zamerané na zmierne-
nie následkov ochorenia a  dlhodobej hospitalizácie 
ľudí so závažnými ochoreniami. V roku 2010 spomedzi 
114 žiadostí získalo 29 organizácií podporu vo výške 
105 196 eur. Projekty budú realizované v roku 2011.
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Prehľad podporených projektov

Príjemca grantu Názov projektu Suma v EUR

1 Arabeska, Slovenská spoločnosť pre rozvoj 
špeciálnej gymnastiky, športu, tanca 
mentálne postihnutých 

Spolu sme to dokázali 3 000

2 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Neviditeľné divadlo 3 000

3 Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu 
kriminality

Otvorená akadémia 2 450

4 EFFETA – stredisko sv. Františka Saleského Pomáhajme naplno 5 092

5 Rehabilitačné stredisko Claudianum Naučme sa pestovať kvety 
a pracovať s drevom

3 000

6 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím v SR

Lepšie žiť 4 098

7 Fond pomoci Rehabilitačné stredisko 
pre zrakovo postihnutých

Hlina v rukách nevidiacich 2 985

8 DSS Méta Muzikálové predstavenie Rómeo a Júlia 2 291

9 Spoločnosť na pomoc osobám 
s autizmom

Autisti študentom 3 000

10 Tekla, o. z. pre občanov nachádzajúcich 
sa v nepriaznivej sociálnej situácii

Zariadenie podporovaného bývania 
TEKLA – zakúpenie zariadenia pre 
klientov

5 011

11 DSS pre dospelých Báhoň Dotyk svetla s tmou – sveta vidiacich 
a nevidiacich

2 430

12 DSS Kalinov S hudbou ku krajším dňom 2 888

13 ZPMP v Petržalke – PSC Impulz Kontakt s hlinou – cesta k sebe a iným 5 600
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Príjemca grantu Názov projektu Suma v EUR

14 Združenie Lepší svet pre znevýhodnených Vytvorenie chránenej dielne 
fitnescentra Lepší svet

6 000

15 Komunikujme spolu, n. o. Úvod do podpornej a náhradnej 
komunikácie a jej zavedenie u detí 
s detskou mozgovou obrnou

2 998

16 OZ rodičov a priateľov detí 
s kombinovaným postihnutím Iskierka

Chránené pracovisko Iskierka 3 340

17 Dom svitania, n. o. Zlepšenie postavenia Domu svitania,  
n. o., na regionálnom trhu práce

2 852

18 Wellnea, s. r. o. (chránená dielňa) Sociálna inklúzia v seneckej komunite 5 950

19 Agentúra Manna (chránená dielňa) Chceme rásť ďalej – Ako pokračovať 
s chránenou dielňou v čase 
ekonomickej krízy?

5 951

20 DSS pre deti a dospelých Sibírska, 
Bratislava

Vytvorenie priestorov na pracovnú 
terapiu klientov s mentálnym 
a telesným postihnutím v domove 
sociálnych služieb – práca v práčovni

2 400

21 Nadácia Vlada Kulíška Počuť srdcom Rozvoj talentu a prezentácia kultúry 
sluchovo postihnutých detí 
a mládeže prostredníctvom Festivalu 
záujmovoumeleckej činnosti sluchovo 
postihnutých

3 000

22 DOSOS, n. o. Vytvorenie pracovného miesta 730

23 Myslím – centrum kultúry nepočujúcich Podpora vzdelávacích služieb 
chráneného pracoviska nepočujúcich 
prostredníctvom kurzov slovenského 
posunkového jazyka

3 670



14

Príjemca grantu Názov projektu Suma v EUR

24 Domov sociálnych služieb KOMPA Komunikačný pracovný program 
Boardmaker

2 960

25 MARKETin CEE, s. r. o. (chránená dielňa) Podpora uplatnenia TP analytikov 
a konzultantov v novej chránenej dielni 
v Senci

5 650

26 Kresťanská liga pre pomoc mentálne 
postihnutým na Slovensku

Plamienok nádeje – kreatívne aktivity 
pri výrobe sviečok

5 500

27 Gréckokatolícka charita Prešov Aj my sme tu 3 000

28 Nadácia Lumen ÚSS pre mládež 
ŠoporňaŠtrkovec

Počúvať srdcom nestačí 2 310

29 Inštitút Krista Veľkňaza Mám tu svoje miesto 4 040
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Nadačný program pre Vzdelanie
Význam vzdelania je neoceniteľný pre rozvoj ľudského poten-
ciálu a našej spoločnosti. Významným spôsobom ovplyvňuje 
budúcnosť a perspektívy krajiny, preto Nadácia venuje svoje 
prostriedky na podporu mladých ľudí, ktorí majú ambíciu 
naplno využiť svoj potenciál a  rozvíjať svoj talent. Nadácia 
VÚB podporuje najmä inštitúcie, ktoré sa venujú vzdelávaniu  
a  zvyšovaniu jeho úrovne a  pripravujú pre študentov výni-
močné a invenčné projekty.

Kam smerovala naša podpora v roku 2010

Typ projektov Počet podporených projektov Výška podpory v EUR

Dlhodobé projekty 2 30 000

Partnerské projekty 5 72 000

Otvorená grantová schéma 2 92 461

Súťaž 1 10 000

Zamestnanecké projekty 1 24 000

SPOLU 11 228 461
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Dlhodobé projekty
Univerzitná knižnica v Bratislave
Nadácia VÚB vstúpila do partnerstva v  roku 2004 so záväzkom podporovať činnosť národ-
nej ustanovizne, ktorá je najstaršou a  najväčšou vedeckou knižnicou v  Slovenskej republi-
ke. V roku 2010 bol zrealizovaný projekt E-knihy na objednávku pre nevidiacich. Jeho prí-
nosom bolo sprístupnenie študijnej, faktografickej a krásnej literatúry a ďalších materiálov 
(spolu viac ako 37 500 strán textov) ľuďom so zrakovým postihnutím, a to prostredníctvom 
digitálnej konverzie tlačených podkladov a optickej konverzie textu. Druhým podporeným 
projektom bolo vydanie publikácie Emblémata Univerzitnej knižnice v Bratislave. 

Partnerské projekty 
Prehľad partnerských projektov podporených v roku 2010

Príjemca grantu Názov projektu Suma v EUR

1 Občianske združenie Supertrieda SuperTrieda 2010/2011 25 000

2 Ing. Pavol Lím – Ekotopfilm, 
agentúra

Festival Ekotopfilm 10 000

3 PK Vodnár, Poprad Čisté vody 25 000

4 OZ Brána do života Cesta k vzdelaniu 10 000

5 Detské domovy a KC Darčekové poukážky na nákup kníh 2 000
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Supertrieda
Projekt Supertrieda umožňuje každému dieťaťu bez 
ohľadu na jeho zdravotný stav, národnosť či etnicitu 
zažiť pocit osobného úspechu, silu kolektívnej spoluprá-
ce a  objaviť zážitok z  umeleckej tvorby. Pedagógovia 
a deti budú tvoriť spoločné dielo – písať scenár, skladať 
melódie, spievať, hrať na hudobných nástrojoch, maľo-
vať kulisy, šiť kostýmy, tancovať, moderovať, režírovať. 
Výsledkom je umelecký program, s ktorým sa zúčastnia 
na celoslovenskej súťaži o Supertriedu. 

Brána do života
Projekt Cesta k vzdelaniu bol určený bývalým klientom detských domovov, reedukačných a re-
socializačných zariadení, ktorým sa zrušila (resp. ukončila) ochranná ústavná výchova po dosiah-
nutí plnoletosti. Zámerom bolo umožniť mladým ľuďom získať vyššie vzdelanie, a tak im uľahčiť 
vstup na trh práce. V rámci projektu prebehli rekvalifikačné a vzdelávacie kurzy a štipendijný 
program. 

Čisté vody
Projekt má ekologický charakter a je zameraný na ochranu jedinečného prírodného dedičstva 
Tatier. Vzhľadom na stav vodstva v tatranskom regióne sa ochrana životného prostredia v tejto 
oblasti dostáva do popredia. Akútnou sa stala potreba čistenia vôd (horské jazerá, plesá, rieky 
a bystriny) od komunálneho a stavebného odpadu. Cieľom projektu je vyčistenie 20 tatranských 
vysokohorských plies a  cca 100 km korýt malých vodných tokov nachádzajúcich sa na území 
Tatranského národného parku.
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Otvorená grantová schéma 
Hosťujúci profesor 
V roku 2010 prebehol 1. ročník a bol vyhlásený 2. ročník otvorenej grantovej schémy Hosťujúci 
profesor. Projekt bol vytvorený so zámerom motivovať vysoké školy na Slovensku k rozvoju ve-
deckej činnosti v oblasti bankovníctva, finančníctva a ekonómie. Grant získali dve vysoké školy, 
na ktorých slovenským študentom prednášali významní zahraniční odborníci počas celého zim-
ného semestra 2010/2011. Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 
v  Bratislave hosťoval Prof. Dr. Ing. Aleš Černý, profesor financií z  Cass Business School, City 
University London. Prof. Július Horváth, profesor a vedúci katedry na Stredoeurópskej univerzi-
te v Budapešti, pôsobil na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.

Súťaž Economicus 
Súťaž Economicus – Cena Nadácie VÚB 
pre mladých ekonómov je ocenením 
najlepších vedeckých prác v oblasti eko-
nomických vied a financií publikovaných 
v  karentovaných zahraničných časopi-
soch. Jej cieľom je motivovať mladých 
pedagógov a  vedeckých pracovníkov 
k  vedeckej práci a  zvýšiť ich publikač-
nú činnosť. Víťazom prvého ročníka 
sa stal a  odmenu vo výške 10-tisíc eur 
získal kolektív autorov v  zložení Ján 
Pokrivčák, Pavel Ciaian a Dušan Drabik 
zo Slovenskej poľnohospodárskej uni-
verzity v Nitre za prácu „Transakčné ná-
klady, špecializácia produkcie a štruktú-

ra fariem v strednej a východnej Európe“. Práca bola publikovaná v časopise Post-communist 
Economies (Routledge, Cornell University, USA).
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Zamestnanecké projekty
Stredoškolské štipendiá

Intesa Sanpaolo dlhoročne spolupracuje s medzinárod-
nou organizáciou AFS Intercultura, ktorá organizuje 
stredoškolské štúdium v zahraničí. Ohlasy zamestnancov 
potvrdzujú, že podpora vzdelávania ich detí je vítanou 
iniciatívou. Študenti trávia v škole jeden celý školský rok, 
počas ktorého majú všetky náklady spojené so štúdiom 
plne hradené Nadáciou VÚB. Traja uchádzači, vybratí 
odborníkmi z  AFS, študujú v  školskom roku 2010/2011 
v Taliansku. 
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Nadačný program pre Umenie
Slovensko patrí medzi krajiny s bohatou kultúrnou histó-
riou. Jednou z priorít Nadácie je zachovanie kultúrneho 
a prírodného dedičstva Slovenska a tvorba nových kultúr-
nych hodnôt pre ďalšie generácie. Nadačný program pre 
Umenie umožňuje poskytovať podporu na zachovanie 
a reštaurovanie konkrétnych pamiatok a pomáhať pri roz-
voji talentu mladých umelcov, najmä v oblasti výtvarného 
umenia:
•  Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mla-

dých umelcov, 
• Foto roka – Cena Nadácie VÚB pre mladých fotografov, 
•  dlhodobý projekt záchrany a obnovy banskoštiavnickej 

Kalvárie,
•  obnova menších kultúrnych pamiatok v  programe 

Poklady môjho srdca, 
•  verejné hlasovanie za záchranu vybranej kultúrnej pa-

miatky Slovenska, 
• reštaurovanie vzácnych obrazových zbierok.

Kam smerovala naša podpora v roku 2010

Typ projektov Počet podporených projektov Výška podpory v EUR
(zaokrúhlene na celé 

jednotky)

Dlhodobé projekty 3 92 388

Partnerské projekty 13 137 800

Zamestnanecké projekty 16 105 093

SPOLU 32 335 281
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Dlhodobé projekty
Obnova banskoštiavnickej Kalvárie
Banskoštiavnická Kalvária, ktorá spadá pod ochranu UNESCO, bola v roku 2007 zaradená medzi  
100 najviac ohrozených pamiatok sveta. V roku 2008 vzniklo po 57-ročnej prestávke združenie 
Kalvársky fond, ktoré sa venuje jej záchrane. Nadácia VÚB a združenie Kalvársky fond sa v roku 
2008 dohodli na desaťročnej spolupráci a finančnej podpore projektu záchrany banskoštiavnic-
kej Kalvárie. Počas tohto obdobia nadácia poskytne fondu 663 878,38 eura, čo je historicky naj-
väčší príspevok súkromnej firmy na konkrétny projekt v oblasti kultúry. Celkové náklady na jej 
rekonštrukciu sa odhadujú na vyše 3 milióny eur. Bez príspevku Nadácie VÚB, ktorá sa stala ge-
nerálnym partnerom Kalvárskeho fondu, by sa práce na záchrane Kalvárie nemohli rozbehnúť.

V roku 2010 Nadácia VÚB venovala 66 387,83 eura na projekt záchrany banskoštiavnickej 
Kalvárie. Z prostriedkov nadácie boli realizované tieto aktivity:
• reštaurovanie barokových fresiek v kaplnkách č. 4 a 6,  
• celková obnova a reštaurovanie kaplnky č. 7 – Ježiš na Olivovej hore, 
• reštaurovanie fasád Dolného kostola, 
• úprava dvora za Dolným kostolom, kanalizácia a realizácia vodovodu, 
• úprava terénu bývalej záhrady za Dolným kostolom – realizácia prírodného javiska pre litur- 
 gické účely,
• rekonštrukcia striech na Dolnom kostole a oprava všetkých poškodených striech,
• rehabilitácia lipovej aleje a celková rekonštrukcia rozsahu zelene,
• elektrifikácia areálu Kalvárie.
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Súťaž Maľba – Cena Nadácie VÚB  
za maliarske dielo pre mladých umelcov
Výnimočná súťaž Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov do 35  
rokov je nosným projektom nadačného programu pre Umenie. Jeho cieľom je podporiť súčas-
né výtvarné umenie, najmä tvorbu mladých výtvarníkov a vytvoriť vhodné podmienky na ich 
etablovanie sa na profesionálnej umeleckej scéne. Piaty ročník tejto výtvarnej súťaže tvorili dve 
expozície: Maľba 2010 (výstava finalistov piateho ročníka súťaže) a výstava Maľba po maľbe 
(retrospektívna výstava účastníkov piatich ročníkov súťaže Maľba a prehľad tvorby mladej ge-
nerácie aktívnej po roku 2000). Obidve výstavy sa konali v Slovenskej národnej galérii. 

Ocenenia v celkovej výške 20 000 eur získali tieto umelecké diela:
• 1. miesto – Ulica od Juraja Kollára, 
• 2. miesto – Poskladaný labuťový kolotoč od Jarmily Džuppovej,
• 3. miesto – Východ od Michala Bôrika. 
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Súťaž Foto roka 2009 – Cena Nadácie VÚB 
pre mladých fotografov
Cieľom súťaže je podporiť mladých umelcov a propagovať umelecké diela v odbore fotografia. 
Súťaž Foto roka 2009 bola určená profesionálnym a amatérskym fotografom. Témou druhého 
ročníka súťaže bolo „Načúvame pozorne“. Fotografie finalistov súťaže boli vystavené vo výstav-
nej sieni Univerzitnej knižnice na Michalskej ulici v Bratislave. Víťazmi súťaže, ktorí si odniesli 
ocenenia v celkovej výške 6 000 eur, sa stali:
• kategória Profesionáli: Marek Skurka – fotografia „Študenti na nádvorí nemocnice“ z cyklu  
 „Čo bude s nemocnicou Rázsochy?“,
• kategória Amatéri: Matej Hrubiško – fotografia „Nový Titanic“.

V roku 2010 prebiehal tretí ročník súťaže. Niesol sa v téme Príťažlivosť Zeme a výsledky boli 
vyhlásené vo februári 2011.
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Partnerské projekty
Prehľad partnerských projektov podporených v roku 2010

Príjemca grantu Názov projektu Suma v EUR

1 Slovenská národná galéria Súťažná prehliadka Maľba 2010 
a výstava Maľba po maľbe 

29 000

2 Taliansky inštitút v Bratislave Organizovanie kultúrnych 
a výchovnovzdelávacích aktivít 

20 000

3 Múzeum vo Svätom Antone Reštaurovanie olejomaľby na plátne 
zo 17. – 18. storočia Alegória lásky

17 000

4 Nadácia – Centrum súčasného umenia BLAF – Bratislava Art Festival 
(Dni umenia v Bratislave)

10 000

5 Mestská časť BratislavaVajnory Záchrana Vajnorského ľudového domu 10 000

6 Mestská časť BratislavaStaré Mesto Putovanie za hudbou – cyklus 
výchovných koncertov pre žiakov ZŠ 
a 14. ročník súťaže Prešporský Paganini

9 500

7 Obec Vysoká pri Morave Výmena vitrážneho okna na kostole 7 000

8 Spolok sv. Cyrila a Metoda Dofinancovanie projektu Neobjavený 
románsky klenot Zemplína

6 500

9 Folklórny súbor Lipa, záujmové združenie Materiálnotechnické zabezpečenie  
FS LIPA

5 000

10 Obec Kokava nad Rimavicou 20. ročník folklórneho festivalu 
Koliesko 2010

2 000
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Príjemca grantu Názov projektu Suma v EUR

11 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Banská 
Štiavnica

Dofinancovanie reštaurátorských prác 
na obraze Antona Schmidta „Klaňanie 
pastierov“

1 800

12 Rímskokatolícka cirkev,  
Trnavská arcidiecéza 

Záchrana hodín na Katedrále 
sv. Jána Krstiteľa v Trnave

10 000

13 Obec Sobotište Záchrana hodín na habánskej zvonici 10 000

Múzeum vo Svätom Antone
Grant bol venovaný na komplexné reštau-
rovanie veľkorozmerného vzácneho obra-
zu z 18. storočia s mytologickým motívom. 
Ide o olejomaľbu na plátne Alegória lásky 
od neznámeho autora z okruhu benátskej 
školy zo 17. – 18. storočia. Dielo sa nachá-
dza v reprezentačných priestoroch kaštieľa  
vo Svätom Antone.

Nadácia – Centrum súčasného umenia
Multižánrový festival umenia BLAF – Bratislava Art Festival (Dni umenia v Bratislave) prebiehal 
počas šiestich dní začiatkom októbra 2010 v Bratislave. Jeho ambíciou bolo zvýšenie povedo-
mia o umení a jeho prezentácia formami atraktívnymi pre ľudí všetkých vekových kategórií.  
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Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 2 700 účastníkov. Prínosom projektu je rozvoj spolupráce 
medzi 27 galériami a 13 kultúrnymi inštitúciami.

Záchrana historických hodín
V  roku 2010 Nadácia VÚB nadviazala na program záchrany zabudnutých kultúrnych pamia-
tok, o podpore ktorých mohla rozhodnúť verejnosť v online hlasovaní. O priazeň hlasujúcich 
sa uchádzalo 12 hodín z rôznych regiónov Slovenska. Do hlasovania sa zapojilo celkom 28 524 
ľudí. V rámci programu Poklady môjho srdca II. nadácia podporila záchranu a obnovu dvoch 
vzácnych mechanických hodín, a to na Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave a na habánskej 
zvonici v obci Sobotište.

Zamestnanecké projekty Poklady môjho srdca
Zamestnanecké projekty Poklady môjho srdca sú zamerané na ochranu kultúrneho a prírodné-
ho bohatstva Slovenska. Finančná podpora je venovaná na záchranu a obnovu objektov, ktoré 
sú kultúrnymi, umeleckými a prírodnými pokladmi našej krajiny. Vo štvrtom ročníku žiadatelia 
predložili 72 žiadostí o podporu. Podporených bolo 16 projektov grantmi vo výške 105 093 eur.

Prehľad zamestnaneckých projektov

Názov projektu Príjemca grantu Suma v EUR

1 Záchrana hrobky rodiny Rakovských 
v Kočovciach

Obec Kočovce 6 970
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Názov projektu Príjemca grantu Suma v EUR

2 Sýpka v kuffnerovskom parku Mesto Sládkovičovo 7 000

3 Aby nám znela hudba Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vyhne 7 000

4 Zachráňme Teréziu Klub podnikavých žien Banská Bystrica 7 000

5 Poklad v srdci Európy – Zádielska tiesňava Občianske združenie Biospektrum 6 999

6 Schody do srdca Španej Doliny Obec Špania Dolina 7 000

7 Historický cintorín šľachtického rodu 
Balašovcov v Modrom Kameni

Hradčan 1 554

8 Reštaurovanie oltárnych sôch hlavného 
oltára Kostola sv. Juraja v Starej Haliči

Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť Stará Halič

5 900

9 Kameň ku kameňu Diadém – združenie záchrany 
hradu Blatnica

6 670

10 Cintorín Frauenberg v Banskej Štiavnici – 
obnova renesančného vstupného portálu

Spolok Banskej Štiavnice ´91 7 000

11 Reštaurovanie oltárneho triptychu 
„Narodenia Pána“ v interiéri dreveného 
kostola v Hronseku zo 16. stor.

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi 
a. v. Hronsek

7 000

12 Záchrana hradu Lednica HistorickoAstronomická Spoločnosť 7 000

13 Obnova výsadby zelene pamätníka Milana 
Rastislava Štefánika

Obec Ivanka pri Dunaji 7 000

14 Obnova pamiatky, hrad Zborov – 
juhovýchodná bránová veža

Združenie na záchranu Zborovského 
hradu

7 000

15 100. výročie hasičskej striekačky  
R. Czermack, M. K.

Obecný úrad HodrušaHámre 7 000

16 Mauzóleum – moja srdcová záležitosť Obec Žabokreky nad Nitrou 7 000
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Nadačný program pre Šport
V  roku 2010 nadácia opätovne otvorila otvorenú grantovú 
schému pre Šport, ktorej cieľom je rozvoj rekreačného špor-
tovania a zdravia detí. Podpora sa koncentrovala na základné 
školy a  detské družstvá športových klubov, ktoré majú pod-
mienky na oslovenie a pritiahnutie detí na športoviská. V roku 
2010 bolo z 286 predložených projektov podporených 61. Na 
ich realizáciu nadácia pridelila granty vo výške 101 799,92 eura.

Príjemca grantu Mesto Suma v EUR

1 Združenie Miniliga talentov Prešov 1 774,40  

2 Piešťanský plavecký klub Piešťany 1 478
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Príjemca grantu Mesto Suma v EUR

3 ZŠ s MŠ Hubeného 25 Bratislava 1 687 

4 ZŠ O. Kožucha 11 Spišská Nová Ves 1 800 

5 Obec Mníchova Lehota Mníchova Lehota 1 800  

6 ZŠ Slovanská Považská Bystrica 1 700  

7 ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej Bratislava 1 782,20  

8 GoodSports International Slovensko Bratislava 1 787,50   

9 Dievčenský volejbalový klub Komárno Komárno 1 701

10 ZŠ s MŠ Sebechleby Sebechleby 1 640

11 Základná škola Levočská 11 Spišská Nová Ves 1 500

12 Gymnázium Andreja Vrábla Levice 1 800 

13 Základná škola internátna pre 
žiakov s narušenou komunikačnou 
schopnosťou

Brezolupy 1 763,76  

14 ZŠ Vajanského Modra 1 800  

15 Plavecký oddiel KomKo Komárno 1 672  

16 ŠK Kamenná Poruba Kamenná Poruba 1 800 

17 OZ Angels Liptovská Štiavnica 1 750

18 CVO pátra Augustína Krajčíka Podolínec 1 288  

19 Šport pre všetkých – všestranná 
pohybová príprava

Trenčín 1 800  

20 Základná škola Viliama Záborského Vráble 1 800  

21 Športový klub Squash Liptov Liptovský Mikuláš 1 799  
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Príjemca grantu Mesto Suma v EUR

22 Domka – Združenie saleziánskej 
mládeže

Rožňava 1 799,85  

23 Základná škola Lipany Lipany 1 640 

24 ZŠ Karloveská 61 Bratislava 1 780,33  

25 ZŠ Nejedlého 2 Spišská Nová Ves 1 800  

26 ZŠ s MŠ Kľačany Kľačany 600 

27 Smolenice Eagles Smolenice 1 798,95  

28 Občianske združenie Škola 
Jana Amosa

Bratislava 1 749,20  

29 ZŠ s MŠ Pohorelá Pohorelá 1 800

30 ZŠ s MŠ Moravany nad Váhom Moravany nad Váhom 1 800  

31 Tenisový klub Tvrdošín Tvrdošín 1 800  

32 OZ Futbal mládeže Žiar nad Hronom 1 770  

33 Spojená škola internátna Michalovce 900

34 Mgr. Roman Čančinov Prešov 1 800 

35 Športový klub Fortius Medvedzie 1 800  

36 ZŠ s MŠ Selec Selec 1 800 

37 Obecný futbalový klub Uzovce 1 800 

38 ZŠ M. R. Martákovej Liptovský Mikuláš 1 800  

39 ZŠ s MŠ Liptovská Kokava Liptovská Kokava 1 800  

40 ZŠ Považská Teplá Považská Bystrica 806,23  

41 Zorica – združenie občanov 
– Radobica

Radobica 814  
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Príjemca grantu Mesto Suma v EUR

42 GAMImed Bratislava 1 800  

43 ZŠ R. Dilonga Trstená 1 800

44 ZŠ A. Kmeťa Levice 1 678  

45 DOMKA – Košice Košice 1 799,95  

46 Obec Paňovce Paňovce 1 487 

47 ZŠ R. Jašíka Partizánske 1 767,25  

48 Karate klub Duvikan Bratislava 1 800  

49 Klub športového potápania Calypso Zvolen 1 690  

50 Klub vodného póla Komárno 1 600  

51 OZ JSC educationis Čadca 1 780  

52 ZŠ Gorkého Trebišov 1 800  

53 Športový klub Šport pre všetkých Košice 1 800  

54 Centrum Voľného času Bratislava 1 800

55 ZŠ s MŠ MPČL Brezno 1 790 

56 ZŠ Školská Veľké Trakany 1 800 

57 Atletický klub Olympia Košice 1 796,20

58 Plavecký klub Orca Sport Ivanka pri Dunaji 1 789,45  

59 ZŠ Chrasť nad Hornádom Chrásť nad Hornádom 1 800  

60 Slovenské misijné hnutie Banská Bystrica 850  

61 ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho  
s vyučovacím jazykom maďarským

Okoličná na Ostrove 1 790,65  
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3)  Štruktúra príjmov (výnosov)  
za rok 2010 podľa zdrojov

Príjmy v EUR % vyjadrenie

Príspevky 66 608,58 6,61

Z toho:

Zahraničné súkromné zdroje 66 418,48 6,59

Zahraničné vládne zdroje 0

Domáce súkromné zdroje 0

Domáce vládne zdroje 0

Jednotlivci 190,10 0,02

Príjmy z činnosti nadácie

Úroky 900,71 0,09

Výnos z 2 % dane z príjmov FO, PO 940 620,09 93,30

Ostatné a mimoriadne výnosy   

VÝNOSY SPOLU K 31. 12. 2010 1 008 129,38 100,00

Nepoužité prostriedky z 2 % dane z príjmu prijatých v roku 2010 545 740,43



33nadácia vúb výročná správa za rok 2010

4)  Prehľad darcov, ktorých hodnota 
darov presiahla 331,94 eura

Donor/názov Suma v EUR

Individuálny darca 0

Intesa Sanpaolo* 66 418,48

SPOLU 66 418,48

* Čiastka 66 418,48 eura predstavuje sumu použitú z daru od Intesa Holding International S.A. 
 poskytnutého v roku 2007 v celkovej výške 500 000 eur.

5)  Štruktúra nákladov (výdavkov) 
za rok 2010

Náklady v EUR % vyjadrenie

Administratívne náklady (výdavky na správu nadácie) 65 269,45 6,47

Z toho:                                            

Ochrana a zhodnotenie majetku 0 0
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Náklady v EUR % vyjadrenie

Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie 24 221,26 2,40

Prevádzka nadácie 35 181,08 3,49

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 5 867,11 0,58

Osobitné projektové náklady 59 759,52 5,93

Zrážková daň z úrokov 171,13 0,02

Granty a projekty: 882 929,28 87,58

Z toho:                                   

nadačný program „pre Nádej“** 239 299,05 23,74

nadačný program „pre Vzdelanie“ 228 461,00 22,66

nadačný program „pre Umenie“*** 315 280,83 31,27

nadačný program „pre Šport“ 101 799,92 10,10

 * Nevyčerpané prostriedky z projektov z minulých rokov 1 911,52 0,19

NÁKLADY SPOLU  K  31. 12. 2010 1 008 129,38 100,00

* Subjekty, ktorým bol v roku 2010 vyplatený grant len do výšky preukázaného čerpania (nevyčerpané 
prostriedky): Univerzita M. Bela, Združenie na pomoc mentálne postihnutým v Petržalke, OZ Elpida, 
Verejná knižnica J. Bocatia, OZ Bez bariér, Klub vozičkárov Trnava, DSS Integra, Spoločnosť na pomoc 
osobám s autizmom, Združenie Krídla.

** V nadačnom programe pre Nádej boli v  roku 2010 uzatvorené zmluvy v  celkovej výške 336 346 eur. 
Zmluvy, ktorých začiatok realizácie je rok 2011, boli zaúčtované na náklady budúcich období vo výške  
127 696 eur. 

*** V nadačnom programe pre Umenie boli v roku 2010 uzatvorené zmluvy v celkovej výške 335 280,83 eura. 
Zmluvy, ktorých začiatok realizácie je rok 2011, boli zaúčtované na náklady budúcich období vo výške  
20 000 eur. 



35nadácia vúb výročná správa za rok 2010

6)  Výška výdavkov (nákladov) 
na správu nadácie za rok 2010

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 2010 v miere nevyhnutnej na  
zabezpečenie jej činnosti vo výške maximálne do 10 % zo všetkých výdavkov (nákladov).

Správkyňa Nadácie VÚB nepoberala za výkon funkcie žiadnu odmenu.



36

7)  Zmeny vykonané v nadačnej 
listine a v zložení orgánov v roku 2010

V roku 2010 boli v nadačnej listine vykonané tieto zmeny:
• Článok č. 12 Okruh osôb, ktorým sa poskytujú prostriedky nadácie:
(1) Osoby, ktorým sa poskytujú prostriedky z majetku nadácie, môžu byť fyzické osoby a práv-
nické osoby.
(2) Osoby, ktorým sa poskytujú prostriedky z majetku nadácie, môžu byť tak tuzemské, ako aj 
zahraničné osoby.

• Článok č.13 Podmienky poskytovania prostriedkov nadácie tretím osobám:
(1) Príjemcovia prostriedkov z majetku nadácie sú osoby podľa čl. 12, ktoré musia napĺňať ciele 
stanovené v čl. 3.
(2) Prostriedky, ktoré nadácia poskytuje, môžu byť použité iba na účel, na ktorý bola nadácia 
zriadená.
(3) Ak príjemca prostriedkov nadácie poruší zmluvu o poskytnutí prostriedkov nadácie, je povin-
ný tieto prostriedky nadácii vrátiť.

Ostatné články a body nadačnej listiny zostávajú nezmenené.

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

Nadácia VÚB v roku 2010 nemala ani nevytvorila žiadny nadačný fond.
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9) Zoznam partnerov v roku 2010

Zoznam partnerov (v abecednom poradí) – granty
• Agentúra Manna (chránená dielňa)
• Arabeska, Slovenská spoločnosť pre rozvoj 
 špeciálnej gymnastiky, športu, tanca men- 
 tálne postihnutých 
• Asociácia organizácií zdravotne postihnu- 
 tých občanov SR 
• Asociácia pomoci postihnutým ADELI
• Asociácia pre kultúru, vzdelávanie  
 a komunikáciu
• Atletický klub Olympia
• Barborka, n. o.
• Centrum Voľného času
• Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. 
 Hronsek
• CVO pátra Augustína Krajčíka
• Človek v ohrození
• Člověk v tísni, o. p. s.
• Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
• Diadém – združenie záchrany hradu  
 Blatnica
• Dievčenský volejbalový klub Komárno
• Dom svitania, n. o.
• DOMKA – Košice
• Domka – Združenie saleziánskej mládeže 
• Domov sociálnych služieb KOMPA
• DOSOS, n. o.

• DSS Kalinov
• DSS Méta
• DSS pre deti a dospelých Sibírska, Bratislava
• DSS pre dospelých Báhoň
• EFFETA – stredisko sv. Františka Saleského 
• Folklórny súbor LIPA
• Fond pomoci Rehabilitačné stredisko  
 pre zrakovo postihnutých
• GAMI-med 
• GoodSports International Slovensko
• Gréckokatolícka charita Prešov
• Gymnázium Andreja Vrábla
• Gymnázium, Adyho 7
• Historicko-Astronomická Spoločnosť
• Hradčan
• Ing. Pavol Lím – Ekotopfilm, agentúra
• Inštitút Krista Veľkňaza
• Kalvársky fond
• Karate klub Duvikan
• Klub Podnikavých žien Banská Bystrica
• Klub športového potápania Calypso
• Klub vodného póla
• Komunikujme spolu, n. o.
• Kresťanská liga pre pomoc mentálne  
 postihnutým na Slovensku
• MARKETin CEE, s. r. o. (chránená dielňa)
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• MC Levík
• MČ Bratislava-Staré Mesto
• MČ Bratislava-Vajnory
• Mesto Sládkovičovo
• Mgr. Roman Čančinov
• Myslím – centrum kultúry nepočujúcich
• Múzeum vo Svätom Antone
• Nadácia – Centrum súčasného umenia
• Nadácia Lumen ÚSS pre mládež  
 Šoporňa-Štrkovec
• Nadácia Petra Dvorského HARMONY
• Nadácia Pontis
• Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu 
 kriminality
• Nadácia Vlada Kulíška Počuť srdcom
• Nadačný fond Plaváček
• Občianske združenie Angels
• Občianske združenie Biospektrum 
• Občianske združenie Brána do života
• Občianske združenie Campanula
• Občianske združenie Estonáčik
• Občianske združenie FONTIS
• Občianske združenie Futbal mládeže 
• Občianske združenie JSC educationis
• Občianske združenie Medzi nami 
• Občianske združenie Odyseus
• Občianske združenie pre telesne  
 postihnuté deti v okrese Poprad  
• Občianske združenie rodičov a priateľov 
 detí s kombinovaným postihnutím Iskierka
• Občianske združenie Supertrieda
• Občianske združenie Šanca pre nechcených
• Občianske združenie Škola Jana Amosa
• Občianske združenie VICTUS
• Obec Ivanka pri Dunaji
• Obec Kočovce

• Obec Kokava nad Rimavicou
• Obec Mníchova Lehota
• Obec Mojmírovce
• Obec Paňovce
• Obec Špania Dolina
• Obec Vysoká na Morave
• Obec Žabokreky nad Nitrou 
• Obecný futbalový klub Uzovce
• Obecný úrad Hodruša-Hámre
• Ohnivé srdce lásky
• Piešťanský plavecký klub
• PK Vodnár, Poprad
• Plamienok, nezisková organizácia
• Plavecký klub Orca Sport
• Plavecký oddiel KomKo 
• Rehabilitačné stredisko Claudianum
• Rímskokatolícka cirkev, farnosť  
 Banská Štiavnica
• Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Halič
• Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
• Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vyhne
• Ringier Slovakia, a. s.
• S.P.A.C.E., n. o.
• Slovenské misijné hnutie
• Slovenská národná galéria
• Smolenice Eagles
• Spojená škola internátna
• Spoločnosť Downovho syndrómu  
 na Slovensku
• Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
• Spoločnosť na pomoc osobám  
 s autizmom v Trnave
• Spolok Banskej Štiavnice ´91
• Spolok sv. Cyrila a Metoda
• Stredná odborná škola pre žiakov  
 so sluchovým postihnutím
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Iní partneri
• Arthur media
• Aupark, a. s.
• Consumer Finance Holding, a. s.
• Dynamic Relations 2000, s. r. o.
• Ernst & Young Slovakia
• Istropolitana Ogilvy

• Notársky úrad JUDr. Roman Vidovenec
• PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.
• Promea Communication, s. r. o.
• SITA
• Trademark publischer GmbH
• Všeobecná úverová banka, a.s.
• WellGiving, o. z.

• ŠK Kamenná Poruba
• Špeciálna MŠ internátna pre deti  
 so zrakovým postihnutím
• Špeciálna ZŠ Dubnica nad Váhom
• Šport pre všetkých – všestranná pohybová 
 príprava
• Športový klub Fortius
• Športový klub Squash Liptov
• Športový klub Šport pre všetkých
• Taliansky inštitút v Bratislave
• Technická univerzita v Košiciach
• Tekla, o. z. pre občanov nachádzajúcich 
 sa v nepriaznivej sociálnej situácii
• Tenisový klub Tvrdošín
• TK Ellegance Košice
• Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
• Univerzita Komenského v Bratislave 
• Univerzitná knižnica v Bratislave 
• Wellnea, s. r. o. (chránená dielňa)
• Základná škola internátna pre žiakov  
 s narušenou komunikačnou schopnosťou
• Základná škola Levočská 11, Spišská  
 Nová Ves
• Základná škola Lipany
• Základná škola Viliama Záborského 
• Združenie Lepší svet pre znevýhodnených
• Združenie Miniliga talentov
• Združenie na pomoc ľuďom  
 s mentálnym postihnutím v SR

• Združenie na záchranu Zborovského hradu 
• Zorica – združenie občanov – Radobica
• ZPMP v Petržalke – PSC Impulz
• ZŠ A. Kmeťa
• ZŠ Gorkého, Trebišov
• ZŠ Chrasť nad Hornádom
• ZŠ Karloveská 61
• ZŠ M. R. Martákovej
• ZŠ Nejedlého 2
• ZŠ O. Kožucha 1, Spišská Nová Ves
• ZŠ Považská Teplá
• ZŠ R. Dilonga
• ZŠ R. Jašíka 
• ZŠ s MŠ Hubeného 25
• ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej
• ZŠ s MŠ Kľačany
• ZŠ s MŠ Liptovská Kokava
• ZŠ s MŠ Moravany nad Váhom
• ZŠ s MŠ MPČL, Brezno
• ZŠ s MŠ Pohorelá
• ZŠ s MŠ Sebechleby
• ZŠ s MŠ Selec
• ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho  
 s vyučovacím jazykom maďarským
• ZŠ Slovanská
• ZŠ Školská s vyučovacím jazykom  
 maďarským, Veľké Trakany
• ZŠ Vajanského, Modra
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10)  Výkazy ročnej účtovnej závierky

Nadácia VÚB 
Súvaha k 31. decembru 2010

Ozn. STRANA AKTÍV č. r. Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie

a b c Brutto
1

v EUR

Korekcia
2

v EUR

Netto
3

v EUR

Netto
4

v EUR

A. Neobežný majetok spolu  r. 002 + r. 009 + r. 021 001 19 941  – 19 941 19 941 

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, 091 AÚ/ 004  –  –  –  – 

Oceniteľné práva (014)  /074, 091 AÚ/ 005  –  –  –  – 

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)  /078 + 079, 07X, 091 AÚ/ 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 19 941  – 19 941 19 941 

Pozemky (031) 010  – x  –  – 

Umelecké diela a zbierky (032) 011 19 941 x 19 941 19 941

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

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

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

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

Základné stádo a ťažné zvieratá 026  (086 + 092 AÚ) 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  –  –  –  – 
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Ozn. STRANA AKTÍV č. r. Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie

a b c Brutto
1

v EUR

Korekcia
2

v EUR

Netto
3

v EUR

Netto
4

v EUR

3. Dlhodobý finančný 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  096 AÚ) 024  –  –  –  – 

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

Ostatný dlhodobý finančný majetok (069  096A) 026  –  –  –  – 

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043  096 AÚ) 027  –  –  –  – 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053  095A) 028  –  –  –  – 

Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 028) 991 59 823  – 59 823 59 823 

B. Obežný majetok r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051 029 707 801  – 707 801 896 837

1. Zásoby súčet (r. 031 až r. 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 –  – – 4 300

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

Ostatné pohľadávky (315 AÚ  391A) 039 –  – – 4 300

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

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

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

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

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

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými  
poisťovňami (336)

045  –  –  –  – 

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

Pohľadávky z dôvodu finančných 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  391 AÚ) 049

Iné pohľadávky (335A + 373A + 375A + 378A)  391A 050  –  –  –  – 
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Ozn. STRANA AKTÍV č. r. Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie

a b c Brutto
1

v EUR

Korekcia
2

v EUR

Netto
3

v EUR

Netto
4

v EUR

4. Finančné účty súčet (r. 052 až r. 056) 051 707 801  – 707 801 892 537

Peniaze (211 + 213) 052 105  – 105 64

Bankové účty (221 AÚ + 261) 053 707 696  – 707 696 892 473

Bankové účty s viazanosťou dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) 054  –  –  –  – 

Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257)  291 055  –  –  –  – 

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259  291) 056  –  –  –  – 

C. Časové rozlíšenie r. 058 a r. 059 057 152 531  – 152 531 2 364

Náklady budúcich období (381) 058 152 531  – 152 531 2 270

Príjmy budúcich období (385) 059 –  – – 94

MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 060 880 273  – 880 273 919 142

Kontrolné číslo súčet (r. 029 až r. 060) 992 3 308 738  – 3 308 738 3 614 381

Ozn. STRANA PASÍV č. r. Bežné  
účtovné  
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie

a b c 5 
v EUR

6
v EUR

A. Vlastné zdroje krytia majetku spolu r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073 061 26 941 26 941

1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062 26 941 26 941 

Základné imanie súčet (411) 063 26 941 26 941 

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 r. 071) 068  –  – 

Rezervný fond (421) 069  –  – 

Fondy tvorené zo zisku (423) 070  –  – 

Ostatné fondy (427) 071  –  – 

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

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

B. Cudzie zdroje spolu r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 074 26 581 51 124

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

Rezervy zákonné (451 AÚ) 076  –  – 
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Ozn. STRANA PASÍV č. r. Bežné  
účtovné  
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie

a b c 5 
v EUR

6
v EUR

Ostatné rezervy (459 AÚ) 077  –  – 

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

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 (373 AÚ + 479 AÚ) 086  –  – 

3. Krátkodobé záväzky súčet (r. 088 až r. 096) 087 26 581 51 124 

Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 326) okrem 323 088 22 781 51 124

Záväzky voči zamestnancom (331 + 333) 089

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

Daňové záväzky (341 až 345) 091 3 800  – 

Záväzky z dôvodu finančných 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 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096

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

Dlhodobé bankové úvery  (461A) 098  –  – 

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

Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249) 100  –  – 

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 102 a r. 103) 101 826 751 841 077 

Výdavky budúcich období (383) 102 67 388 89 901 

Výnosy budúcich období (384) 103 759 363 751 176 

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101 104 880 273 919 142

Kontrolné číslo súčet (r. 061 až r. 104) 993 2 694 341 2 835 491
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Nadácia VÚB 
Výkaz ziskov a strát k 31. decembru 2010 
Číslo 
účtu

TEXT č. r. Činnosť

a b c Hlavná 
nezdaňovaná

1

Podnikateľská 
zdaňovaná

2

Spolu

3

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie

501 Spotreba materiálu 01 53  – 53 96

502 Spotreba energie 02  –  –  –  – 

504 Predaný tovar 03  –  –  –  – 

511 Opravy a udržiavanie 04  –  –  –  – 

512 Cestovné 05 10  – 10 18

513 Náklady na reprezentáciu 06 575  – 575 921

518 Ostatné služby 07 64 580  – 64 580 42 863 

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 30  – 30 36

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 59 759  – 59 759 38 223 

548 Manká a škody 23  –  –  –  – 

549 Iné ostatné náklady 24 22  – 22 22

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  –  –  –  – 
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Číslo 
účtu

TEXT č. r. Činnosť

a b c Hlavná 
nezdaňovaná

1

Podnikateľská 
zdaňovaná

2

Spolu

3

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie

555 Náklady na krátkodobý finančný 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 37 088  – 37 088 863 400 

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 36 63 000  – 63 000 50 000

565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 36 782 840 – 782 840 –

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37  –  –  –  – 

Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 38 1 007 957  – 1 007 957 995 579

Kontrolné číslo r. 01 až r. 38 994 2 015 914  – 2 015 914 1 991 158 

Číslo 
účtu

VÝNOSY č. r. Činnosť

a b c Hlavná 
nezdaňovaná

1

Podnikateľská 
zdaňovaná

2

Spolu

3

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie

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  – 900 900 4 834 
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Číslo 
účtu

VÝNOSY č. r. Činnosť

a b c Hlavná 
nezdaňovaná

1

Podnikateľská 
zdaňovaná

2

Spolu

3

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné obdobie

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 finančného majetku 60  –  –  –  – 

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

654 Tržby z predaja materiálu 62  –  –  –  – 

655 Výnosy z krátkodobého finančného 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 66 418 – 66 418 104 806 

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 190  – 190 241

664 Prijaté členské príspevky 70  –  –  –  – 

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 940 620  – 940 620 886 570 

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72  –  –  –  – 

691 Dotácie 73  –  –  –  – 

Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 74 1 007 228 900 1 008 128 996 451 

Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 75 (729) 900 171 872

591 Daň z príjmov 76 171 – 171 872 

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77 – –  – –
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-) 78 (900) 900 0  – 

Kontrolné číslo r. 39 až r. 78 995 2 012 998 3 600 2 016 598 1 994 646
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11)  Poznámky k ročnej účtovnej 
závierke k 31. decembru 2010

I. Všeobecné údaje
Názov a sídlo nadácie, dátum jej vzniku a zakladateľ
Obchodné meno účtovnej jednotky: Nadácia VÚB
Sídlo účtovnej jednotky: Mlynské nivy 1, 829 90  Bratislava
Dátum vzniku: 12. 12. 2003
Zakladateľ:  Všeobecná úverová banka a.s.,  

Mlynské nivy 1, 829 90  Bratislava
IČO: 30856043
DIČ: 2021972392

Informácie o členoch štatutárnych orgánov
Mená a priezviská členov orgánov nadácie:
Správna rada Ignacio Jaquotot – predseda správnej rady
 Elena Kohútiková – člen správnej rady
 Jaroslav Kiska – člen správnej rady
Správca nadácie Martina Slezáková
Revízor nadácie Elena Slaninková

Predmet činnosti podľa registra nadácií
Účel nadácie
• rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
• realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov
• ochrana a tvorba životného prostredia
• zachovanie prírodných hodnôt
• ochrana zdravia
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• ochrana práv detí a mládeže
• rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy
•  plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa 

ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za účtovné obdobie
• Nadácia VÚB nemala k 31. 12. 2010 žiadnych zamestnancov

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
• Koniec účtovného obdobia k 31. 12. 2010

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
• 10. 5. 2010

Dane z príjmov
•  Na základe zákona o dani z príjmov § 41 nadácia nie je povinná podať daňové priznanie, ak 

má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane. Nadácia mala príjmy z úložiek na termínovanom 
vklade, za rok 2010 nebude podávať daňové priznanie, nakoľko daň bola vybraná zrážkou, čo 
sa považuje za splnenú daňovú povinnosť podľa zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. § 43 
ods. 6 v znení neskorších predpisov.

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Spoločnosť predpokladá nepretržité 
pokračovanie svojej činnosti

áno

Zmeny účtovných zásad a účtovných 
metód

V účtovnom období spoločnosť nemenila účtovné 
metódy.

Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Dlhodobý nehmotný majetok
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obstaraný kúpou  obstarávacou cenou; obstarávacia cena je cena, za ktorú 
sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním 
(prepravné, clo)

obstaraný vlastnou činnosťou  vlastnými nákladmi; vlastné náklady zahŕňajú priame 
náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť 
a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu 
alebo inú činnosť

obstaraný iným spôsobom reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade 
bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku 
novozisteného pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by 
sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje

Dlhodobý hmotný majetok

obstaraný kúpou  obstarávacou cenou; obstarávacia cena je cena, za ktorú 
sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním 
(prepravné, clo)

obstaraný vlastnou činnosťou  vlastnými nákladmi alebo reprodukčnou obstarávacou 
cenou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná 
obstarávacia cena tohto majetku; vlastné náklady zahŕňajú 
priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť 
a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú 
činnosť; reprodukčná obstarávacia cena je cena, za ktorú 
by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje

obstaraný iným spôsobom  reprodukčnou obstarávacou cenou v prípade 
bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku 
novozisteného pri inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by 
sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje

Dlhodobý finančný majetok  obstarávacou cenou; obstarávacia cena je cena, za 
ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho 
obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom)



50

Zásoby

 obstarané kúpou obstarávacou cenou; obstarávacia cena je cena, za ktorú 
sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s obstaraním

Pohľadávky (vrátane nárokov na dary, 
príspevky a dotácie)

 pri vzniku alebo nadobudnutí pohľadávky – menovitou 
hodnotou, pri odplatnom nadobudnutí alebo nadobudnutí 
vkladom do základného imania – obstarávacou cenou

Krátkodobý finančný majetok obstarávacou cenou; obstarávacia cena je cena, za ktorú 
sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním 
(poplatky a provízie maklérom, poradcom); pri zostavovaní 
účtovnej závierky sa použilo ocenenie reálnou cenou

Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy očakávanou menovitou hodnotou

Záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, 
pôžičiek, úverov a záväzkov vzniknutých 
v súvislosti s poskytnutím darov, 
príspevkov a dotácií

 pri ich vzniku – menovitou hodnotou, pri prevzatí – 
obstarávacou cenou; úroky z pôžičiek a úverov sa účtujú 
do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia

Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy očakávanou menovitou hodnotou

Tvorba odpisového plánu pre neobežný majetok

Neobežný majetok Obdobie (roky) Ročný odpis Metóda

stroje a zariadenia 6 rokov 1/6 rovnomerná

dopravné prostriedky 4 roky 1/4 rovnomerná

nehmotný majetok 4 roky 1/4 rovnomerná

Spôsob oceňovania prijatých a poskytnutých darov, príspevkov a dotácií

Prijaté a poskytnuté dary, príspevky 
a dotácie

O prijatých a poskytnutých daroch, príspevkoch a dotáciách 
sa účtuje k dňu vzniku nároku na ich plnenie v menovitej 
hodnote.
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Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje závierka, do dňa zostavenia účtov-
nej závierky. Po zostavení účtovnej závierky nenastali žiadne významné zmeny.

III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
Dlhodobý hmotný majetok

Počiatočný stav Prírastky Úbytky Zostatok v EUR

Umelecké diela a zbierky 19 941 – – 19 941

Pohľadávky

Pohľadávky 
do lehoty 
splatnosti

Pohľadávky 
po lehote 
splatnosti

Spolu Splatné 
do 

1 roka

Splatné 
od 1 do 
5 rokov

Splatné 
nad 

5 rokov

Pohľadávky z obchod ného 
styku

– – – – –

Ostatné pohľadávky – – – – –

Daňové pohľadávky – – – – –

– – – – –

Finančný majetok

Finančné účty Hodnota Z toho od spriaznenej strany

Pokladňa a ceniny 105 –

Bankové účty 707 696 707 696

707 801 707 696
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Časové rozlíšenie nákladov budúcich období

Počiatočný stav Zostatok k 31. 12. 2010

Náklady budúcich období 2 270 4 835

Príjmy budúcich období – 147 696

Začiatok realizácie v r. 2011 2 270 152 531

Náklady budúcich období – granty začiatok realizácie rok 2011
OZ Odyseus 2 500

Nadácia Petra Dvorského HARMONY 10 000

Inštitút Krista Veľkňaza 4 040

EFFETA – stredisko sv. Františka Saleského 5 092

DSS pre dospelých Báhoň 2 430

Wellnea, s. r. o. 5 950

MARKETIN CEE, s. r. o. 5 650

ARABESKA Slovenská spoločnosť pre rozvoj špeciálnej gymnastiky, športu a tanca mentálne postihnutých 3 000

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom 3 000

DSS pre deti a dospelých 2 400

Nadácia Vlada Kuliška Počuť sdrcom 3 000

Myslím – centrum kultúry nepočujúcich 3 670

Claudianum, n. o. 3 000

DOSOS, n. o. 730

DSS KOMPA 2 960

DSS Méta 2 291

Komunikujme spolu, n. o. 2 998

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR 4 098

Gréckokatolícka charita Prešov 3 000

OZ Tekla 5 011

Nadácia LUMEN Ústavu sociálnej starostlivosti pre mládež ŠoporňaŠtrkovec 2 310

Združenie Lepší svet pre znevýhodnených 6 000
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Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality 2 450

Dom svitania, n.o. 2 852

DSS Kalinov 2 888

Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku 5 500

OZ rodičov a priateľov detí s kombinovaným postihnutím Iskierka 3 340

Obec Sobotište 10 000

Plaváček 10 000

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 3 000

Fond pomoci Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých 2 985

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke 5 600

Agentúra Manna, s. r. o. 5 951

Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza 10 000

 147 696

Časové rozlíšenie nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Počiatočný stav Zostatok k 31. 12. 2010

Náklady budúcich období 94 –

Príjmy budúcich období 94 –

Zmeny vo vlastných zdrojoch

Počiatočný 
stav

Preúčtovanie hosp. 
výsl. min. rokov na 

neroz. hosp. výsl. 
minulých období

Hosp. 
výsl. roku 

2007

Iné 
zmeny

Konečný 
stav

Základné imanie 7 000 – – – 7 000

Umelecké diela a zbierky 19 941 – – – 19 941

Fondy účtovnej jednotky – – – – –
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Počiatočný 
stav

Preúčtovanie hosp. 
výsl. min. rokov na 

neroz. hosp. výsl. 
minulých období

Hosp. 
výsl. roku 

2007

Iné 
zmeny

Konečný 
stav

Nerozdelený zisk min. rokov –– – – – –

Neuhr. strata min. rokov – – – – –

Účt. zisk alebo účt. strata – – – – –

26 941 26 941

Štruktúra nadačného imania
Nižšie je uvedený podiel vkladateľov na nadačnom imaní nadácie s údajmi o ich hlasovacích právach.

Meno zakladateľa Hodnota v EUR Podiel vkladateľov (%)

Všeobecná úverová banka, a.s. 7 000 100
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Záväzky

Krátkodobé záväzky Záväzky 
do lehoty 
splatnosti

Záväzky 
po lehote 
splatnosti

Spolu Splatné 
do 

1 roka

Splatné 
od 1 do 
5 rokov

Splatné 
nad 

5 rokov

Záväzky z obchodného styku 22 164 – 22 164 22 164 – –

Nevyfakturované dodávky 617 – 617 617 – –

Záväzky voči ovládanej alebo 
ovládajúcej osobe 

– – – – –

Ostatné záväzky v rámci 
konsolidovaného celku

– – – – –

Záv. voči spoločníkom a združeniu – – – – –

Záv. voči zamestnancom – – – – –

Záväzky zo sociálneho zabezpečenia – – – – –

Daňové záväzky a dotácie 3 800 – 3 800 3 800 – –

Ostatné záväzky – – – – – –

26 581 – 26 581 26 581 – –

Prechodné účty pasívne

Popis Hodnota

Výdavky budúcich období 67 388

Výnosy budúcich období (2 % DzP nepoužité v roku 2010) 545 740

Výnosy budúcich období (Intesa Holding International S. A.) 213 623

826 751
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IV.  Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze 
ziskov a strát

Výnosy

Významné položky výnosov

Popis Hodnota

Úrokové výnosy 900

900

Prijaté príspevky (zostatky nepoužitých príspevkov zostávajú na účte výnosov budúcich období)

Popis Hodnota

Finančný príspevok od Intesa Holding International S. A. 66 418

Ostatné dary od fyzických osôb 190

2 % dane z príjmov prijaté v roku 2010 469 485

2 % dane z príjmov prijaté v roku 2009 471 135

1 007 228

Náklady

Významné položky nákladov

Popis Hodnota

Služby – správa nadácie 20 580
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Popis Hodnota

Služby – marketing 20 949

Služby – Všeobecná úverová banka (spracovanie účtovníctva) 474

Služby – preklady 2 863

Služby – agentúrne práce 13 943

Služby – zabezpečenie výstav. projektov 3 272

Služby – ostatné 142

Služby – SW podpora SPIN 2 356

Osobitné náklady k projektom Vzdelávanie 19 992

Osobitné náklady k projektom Umenie 39 768

124 339

Náklady na audit

Popis Hodnota

Overenie účtovnej závierky 1

Uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky

Súvisiace audítorske služby

Daňové poradenstvo

Ostatné neaudítorské služby

1
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Poskytnuté príspevky

Popis Hodnota

Ohnivé srdce lásky 2 500

Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku 1 900

OZ VICTUS 1 430

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave 2 090

Barborka, n. o. 1 630

OZ Fontis 1 095

Obec Mojmírovce 1 800

OZ Estonáčik 2 457

Materské centrum Levík 1 786

Špeciálna Materská škola internátna pre deti so zrakovým postihnutím 2 477

Gymnázium – Gymnázium 2 500

OZ Campanula 2 370

Špeciálna ZŠ Dubnica nad Váhom 1 629

Člověk v tísni – pobočka Slovensko 2 485

Univerzita Komenského FMFal Bratislava 42 841

OZ Medzi nami 10 000

OZ Šanca pre nechcených 2 500

Technická univerzita Košice KF 49 620

Plamienok, n. o. 7 650

Ekotopfilm  Ing. Pavol Lím 10 000

OZ Brána do života 10 000

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu 30 000

Univerzitná knižnica v Bratislave 30 000

Obec Vysoká pri Morave 7 000

Združenie na záchranu Zborovského hradu 7 000

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Halíč 5 900

Diadém – združenie záchrany hradu Blatnica 6 670

ZŠ Viliama Záborského, Vráble 1 800

ZŠ a MŠ v Pohorelej 1 800

ZŠ s MŠ Sebechleby 1 640

ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vyučovacím jazykom maďarským 1 791

DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, Rožňava  1 800

ZŠ Rudolfa Jašíka 1 767

ZŠ Vajanského, Modra 1 800

Centrum voľného času pátra Augustína Krajčíka 1 288

Obec Kočovce 6 970
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Popis Hodnota

OZ Biospektrum 6 999

HistorickoAstronomická Spoločnosť 7 000

Dievčenský volejbalový klub Komárno 1 701

GoodSports International Slovensko 1 788

Obec Ivanka pri Dunaji 7 000

ZŠ Považská Teplá, Považská Bystrica 806

ZŠ Márie RázusovejMartákovej 1 800

ZŠ Karloveská 1 781

OZ JSC Educationis 1 780

ZŠ Andreja Kmeťa 1 678

ZŠ Z. Nejedlého 1 800

Plavecký klub ORCA Sport 1 789

Spojená škola internátna, org. z. 900

ZŠ internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 1 764

Obec Paňovce 1 487

ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej 1 782

Plavecký oddiel KomKo Komárno 1 672

ZŠ s MŠ Hubeného Bratislava 1 687

Smolenice Eagles – klub amerického futbalu 1 799

ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Veľké Trakany 1 800

Centrum voľného času Bratislava 1 800

ZŠ s MŠ Brezno 1 790

Slovenské misijné hnutie 850

ZŠ Gorkého, Trebišov 1 800

Gymnázium Andreja Vrábla 1 800

ZŠ Rudolfa Dilonga 1 800

Klub vodného póla, Komárno 1 600

ZŠ Slovanská, Považská Bystrica 1 700

DOMKA, Kočice 1 800

Obec Mníchova Lehota  1 800

ZŠ s MŠ Selec 1 800

Zorica – združenie občanov, Radobica 814

Športový klub Squash Liptov 1 799

GAMImed, s. r. o. 1 800

Klub podnikavých žien Banská Bystrica 7 000

ZŠ Levočská, Spišská Nová Ves 1 500

Obecný športový klub Kamenná Poruba 1 800

Piešťanský plavecký klub 1 478
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Popis Hodnota

Karate klub Duvikan, Bratislava 1 800

ZŠ Chrasť nad Hornádom 1 800

Tenisový klub Tvrdošín 1 800

OZ Futbal mládeže, Žiar nad Hronom 1 770

ZŠ Spišská Nová Ves 1 800

Šport pre všetkých – všestranná pohybová príprava 1 800

ZŠ s MŠ Liptovská Kokava 1 800

OZ Škola Jana Amosa 1 749

Združenie miniliga talentov, Prešov 1 774

ZŠ s MŠ Kľačany 600

OZ Športový klub Fortius 1 800

Mgr. Roman Čančinov 1 800

Obec Žabokreky nad Nitrou 7 000

ZŠ Hviezdoslavova, Lipany 1 640

ZŠ s MŠ Moravany nad Váhom 1 800

Obecný futbalový klub Uzovce 1 800

Mesto Sládkovičovo 7 000

Hradčan 1 554

Spolok Banskej Štiavnice ‘91 7 000

Asociácia pomoci postihnutým ADELI 36 000

Atletický klub Olympia, športové gymnázium Košice 1 796

Klub športového potápania CALYPSO Zvolen 1 690

OZ Angels 1 750

Obec Špania Dolina 7 000

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. Hronsek 7 000

TK Ellegance Košice 9 000

Mestská časť BratislavaVajnory 10 000

Obecný úrad HodrušaHámre 7 000

ŠK Šport pre všetkých, Košice 1 800

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vyhne 7 000

Nadácia – Centrum súčasného umenia 10 000

S.P.A.C.E., n. o. 30 000

PK Vodnár 25 000

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Banská Štiavnica 1 800

Splok sv. Cyrila a Metoda 6 500

Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR 30 000

Mestská časť BratislavaStaré Mesto 9 500

OZ Supertrieda 25 000
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Popis Hodnota

Taliansky inštitút v Bratislave 20 000

Slovenská národná galéria 25 000

SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím 2 000

Folklórny súbor LIPA, záujmové združenie 5 000

Múzeum vo Svätom Antone 17 000

Človek v ohrození 5 000

Nadácia PONTIS 5 000

Ringier Slovakia, a. s. 10 000

Obec Kokava nad Rimavicou 2 000

OZ pre telesne postihnuté deti v okrese Poprad 1 000

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 30 000

Slovenská národná galéia 4 000

Výhry v súťaži Maľba 20 000

Výhry v súťaži FOTO 6 000

Výhry v súťaži Economicus 10 000

Štipendiá AFS Interculltura 24 000

Darčekové poukážky Aupark 2 000

Rodina Hajduková 3 000

Kalvársky fond – Projekt záchrany a využitia Kalvárie v Banskej Štiavnici  (24/2008 projekt na splátky na 10 rokov) 66 388

Nevyplatená 2. splátka grantu 53/2008 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (nesplnené podmienky)  996

Nevyplatená 2. splátka grantu 48/2008 Univerzita M. Bela (nesplnené podmienky)  79

Nevyplatená 2. splátka grantu 63/2009 Elpida (nesplnené podmienky)  73

Nevyplatená 2. splátka grantu 24/2009 Verejná knižnica J. Bocatia (nesplnené podmienky)  420

Nevyplatená 2. splátka grantu 91/2009 DSS pre deti a dospelých Integra, Tylova, BA (nesplnené podmienky)  9

Nevyplatená 2. splátka grantu 100/2009 Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (nesplnené podmienky)  2

Nevyplatená 2. splátka grantu 86/2009 Klub vozičkárov v Trnave (nesplnené podmienky)  238

Nevyplatená 2. splátka grantu 113/2009 Združenie príbuzných, priateľov ľudí so psychickými poruchami (nesplnené podmienky)  94

882 930

Zostavené dňa: Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za vedenie 
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za zostavenie 
účtovnej závierky:

Podpisový záznam štatutárneho 
orgánu účtovnej jednotky alebo 
člena štatutárneho orgánu účtovnej 
jednotky:

20. 1. 2011 Bronislava Oremusová Bronislava Oremusová Martina Slezáková
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Prehľad o peňažných tokoch za rok končiaci sa 31.12. 2010

Ozn. Účtovné obdobie

a b c bežné predchádzajúce

Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov

A.1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce hospodársky výsledok z bežnej činnosti  165 779 158 092

A.1.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku – –

A.1.2. Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného a hmotného majetku účtovaná pri vyradení (s výnimkou predaja) – –

A.1.3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku – –

A.1.4. Zmena stavu rezerv  385  1 002

A.1.5. Zmena stavu opravných položiek – –

A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov  164 494 163 928

A.1.7. Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov – –

A.1.8. Úroky účtované do nákladov – –

A.1.9. Úroky účtované do výnosov  900  4 834

A.1.10. Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom k dňu účt. závierky – –

A.1.11. Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom k dňu účt. závierky – –

A.1.12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent – –

A.1.13. Ostatné položky nepeňažného charakteru – –

A.2. Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu  19 857 30 223

A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti 4 300  4 300

A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti  24 157 34 523

A.2.3. Zmena stavu zásob – –

A.2.4. Zmena stavu krátkodobého finančného majetku s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peň. prostriedkov – –

A.3. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností 900 4 834

A.4. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností – –

A.5. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností – –

A.6. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fin. činností – –

A.7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv. alebo fin. činností – –

A.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť – –

A.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť – –

A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti - 184 736 193 149

B.1. Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku – –

B.2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku – –

B.3. Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách – –



63nadácia vúb výročná správa za rok 2010

Ozn. Účtovné obdobie

a b c bežné predchádzajúce

B.4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku – –

B.5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku – –

B.6. Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách – –

B.7. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine – –

B.8. Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke v skupine – –

B.9. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám – –

B.10. Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám – –

B.11. Príjmy z prenájmu súboru hnuteľného a nehnuteľného majetku používaného a odpisovaného nájomcom – –

B.12. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností – –

B.13. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností – –

B.14. Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie – –

B.15. Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie – –

B.16. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností – –

B.17. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť – –

B.18. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť – –

B.19. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť – –

B.20. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť – –

B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti – –

C.1. Peňažné toky vo vlastnom imaní

C.1.1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov – –

C.1.2. Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou – –

C.1.3. Prijaté peňažné dary – –

C.1.4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi – –

C.1.5 Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných podielov – –

C.1.6. Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou – –

C.1.7. Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou – –

C.1.8. Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania –

C.2. Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti – –

C.2.1. Príjmy z emisie dlhodobých cenných papierov – –

C.2.2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhodobých cenných papierov – –

C.2.3. Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť – –

C.2.4. Výdavky na splácanie úverov s výnimkou úverov poskytnutých na hlavnú činnosť – –

C.2.5. Príjmy z prijatých pôžičiek – –

C.2.6. Výdavky na splácanie pôžičiek – –

C.2.7. Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci – –

C.2.8. Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteľného/nehnuteľného majetku používaného 
a odpisovaného nájomcom

– –
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Ozn. Účtovné obdobie

a b c bežné predchádzajúce

C.2.9. Príjmy z ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti – –

C.2.10. Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z finančnej činnosti – –

C.3. Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností – –

C.4. Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prev. činností – –

C.5. Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo na inv. činnosť – –

C.6. Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo na inv. 
činnosť

– –

C.7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do finančných činností – –

C.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť – –

C.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť – –

C. Čisté peňažné toky z finančnej činnosti

D. Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov - 184 736 193 149

E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia 892 537 699 388

F. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia 707 801 892 537

G. Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom k dňu 
účtovnej závierky

– –

H. Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia 707 801 892 537



65nadácia vúb výročná správa za rok 2010

12)  Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
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Poznámky





Nadácia VÚB
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
info@nadaciavub.sk
www.nadaciavub.sk


