
2009



2

Obsah
1) Informácie o Nadácii VÚB  .......................................................................................................... 3

2)  Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2009 s uvedením vzťahu 
k verejnoprospeš nému účelu Nadácie VÚB  .............................................................................. 5

3)  Štruktúra príjmov (výnosov) za rok 2009 podľa zdrojov ........................................................ 30

4)  Prehľad darcov, ktorých hodnota darov presiahla 331,94 eura ............................................. 31

5)  Štruktúra nákladov (výdavkov) za rok 2009  ........................................................................... 31

6)  Výška výdavkov (nákladov) na správu nadácie za rok 2009  .................................................. 33

7)  Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov v roku 2009  .................................. 34

8)  Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom 
o prostriedkoch nadačných fondov ......................................................................................... 34

9) Zoznam partnerov v roku 2009  ............................................................................................... 35

10)  Výkazy ročnej účtovnej závierky ............................................................................................ 38

11)  Poznámky k ročnej účtovnej závierke k 31. 12. 2009  ........................................................... 45

12)  Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke  ........................................................................... 61



3nadácia vúb výročná správa za rok 2009
   

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 VÚB

Správna rada
Predseda: Ignacio Jaquotot 
Členovia: Elena Kohútiková
 Ján Mikušinec (do 9. 12. 2009)
 Jaroslav Kiska (od 10. 12. 2009)
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 spoločen-
skú zodpovednosť a potrebu podporovať projekty a aktivity, ktoré by bez pomoci komerčných 
partnerov nebolo možné úspešne zrealizovať. Nadácia VÚB počas svojej šesťročnej existencie 
podporila vyše 230 projektov v celkovej hodnote takmer 2,7 milióna eur. Riadi sa stratégiou 
vytvorenou v súlade s poslaním, víziou a misiou banky a svoju podporu smeruje predovšetkým 
do dlhodobých projektov celoslovenského i lokálneho charakteru.

Cieľom Nadácie VÚB je v zmysle plnenia všeobecne prospešného účelu a ustanovení zakotve-
ných 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 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 2009 
s uvedením vzťahu k verejnoprospeš-
nému účelu Nadácie VÚB

Schéma projektov podporených v roku 2009 bola nasledovná:

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 2009
Foto roka 2008
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 prio-
ritne venuje pozornosť:
• deťom z náhradných rodín,
• mentálne a telesne postihnutým spoluobčanom,
•  podpore chráneného bývania a chránených dielní, kto-

ré zamestnávajú ľudí s postihnutím, 
• podpore a pomoci ľuďom v núdzi,
• zdravotníckym zariadeniam a organizáciám,
• ľuďom s onkologickými ochoreniami.

Kam smerovala naša podpora v roku 2009

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

Dlhodobé projekty 1  33 000

Partnerské projekty 12 244 954

Zamestnanecké projekty 6 17 312

Otvorená grantová schéma 30 98 532

SPOLU 49 393 798
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Dlhodobé projekty 
Všetci sú doma
Nadácia VÚB v rámci dlhodobého partnerstva od roku 2004 podporuje projekt neziskovej orga-
nizácie S.P.A.C.E. Všetci sú doma. Projekt je zameraný na podporu vzdelávania, voľnočasových 
aktivít a vyhľadávanie talentovaných detí z náhradných rodín. Vďaka fi nančným prostriedkom 
od Nadácie VÚB (v roku 2009 vo výške 33 000 eur) bolo v roku 2009 možné poskytovať 150 ná-
hradným rodinám (452 deťom a 210 rodičom) poradenstvo v oblasti psychológie, špeciálnej 
pedagogiky a rodinného fi nančného manažmentu. S cieľom dosiahnuť dobré študijné výsledky 
a uľahčiť adaptáciu detí v novom prostredí bola náhradným rodinám poskytovaná fi nančná 
podpora na školné, cestovné do školy, doučovanie, voľnočasové aktivity, školské pomôcky a pod. 
Spolu 393 detí absolvovalo vzdelávacie alebo voľnočasové aktivity, tri deti boli integrované do 
bežných základných škôl vďaka zabezpečeniu osobného asistenta, tri deti študujú v zahraničí 
(niekoľkomesačné aj semestrálne pobyty), jedno dieťa bolo promované na univerzite, dve deti 
dosiahli vysoké umiestnenie v zahraničných športových súťažiach, deväť náhradných rodičov 
študuje na vysokých školách, 3 náhradné matky boli úspešne promované na univerzitách, jedno 
„dieťa“ si založilo vlastnú biologickú rodinu a 5 mladých ľudí si našlo zamestnanie. 

Partnerské projekty
Prehľad partnerských projektov podporených v roku 2009

Príjemca grantu Názov projektu Suma v EUR

1 Asociácia organizácií zdravotne 
postihnutých občanov SR

Žiť bez bariér 30 000

2 Slovenský národný register darcov 
kostnej drene

Vyhľadávanie a vyšetrenia potenciálnych darcov 33 000

3 DSS Most Komplexné služby pre ľudí s duševnými poruchami 10 000
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Príjemca grantu Názov projektu Suma v EUR

4
5

ADELI, s. r. o. Rovnaké šance
Rovnaké šance

20 000
5 000

6 Denný stacionár pri Divadle z Pasáže Chránené územia 5 000 

7 Detská fakultná nemocnica 
v Banskej Bystrici

Ambulancia na liečbu cystickej fi brózy 4 475

8 Slovenský výbor pre UNICEF Linka detskej istoty 14 700

9 Detská fakultná nemocnica 
v Bratislave

Transportný monitor životných funkcií 40 000

10 Nemocnica Poprad Nedonosenecké a traumatologicko- 
-ortopedické oddelenie

51 880

11 ONKOLÓGIA – rádioterapia Poprad Pomoc pacientom zo sociálne slabších rodín 30 000

12 SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča Sociálne štipendium 899

Žiť bez bariér
Cieľom projektu Asociácie orga nizácií zdravotne postihnutých občanov SR je umožniť osobám 
s ťažkým zdravotným postihnutím žiť plnohodnotný život, dosiahnuť najvyššie možné vzdela-
nie, zaradiť sa do pracovného procesu, a tým si zvýšiť kvalitu života napriek zdravotným obme-
dzeniam. Poskytnutá fi nančná podpora vo výške 30 000 eur je určená na zakúpenie kompenzač-
ných pomôcok pre ťažko zdravotne postihnuté osoby v sociálnej a hmotnej núdzi. 

Slovenský národný register darcov kostnej drene
Národný register darcov kostnej drene sa venuje vyhľadávaniu darcov krvotvorných buniek pre 
pacientov z celého Slovenska vo svojej databáze, ako aj v medzinárodnom registri. Cieľom projektu 
bolo zvýšiť počet darcov kostnej drene, zrealizovať vstupné vyšetrenie čo najväčšieho množstva po-
tenciálnych darcov, a tým znížiť závislosť od zahraničných darcov. Výstupom projektu je rozšírenie 
Národného registra o 402 nových darcov kostnej drene, začatie prípravnej fázy akreditácie HLA 
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laboratória, získanie medzinárodného certifi kátu kontroly kvality a zakúpenie nového cyklera, di-
agnostických súprav a iných prístrojov. Nadácia VÚB podporila projekt sumou 33 000 eur.

Rovnaké šance
Cieľom projektu je sprístupniť vysokošpecializovanú 
a  mimoriadne efektívnu rehabilitačnú metódu Adeli 
detským pacientom s detskou mozgovou obrnou, po 
úrazoch mozgu a mozgových príhodách. Nadácia VÚB 
poskytla fi nancie priamo na liečbu detí s uvedenými di-
agnózami zo sociálne slabších rodín. Slovenskí pacienti 
si len v zriedkavých prípadoch môžu dovoliť uhradiť po-
platky za centrom zníženú cenu terapie a poisťovne tie-
to výkony zatiaľ nepreplácajú. Organizácia bola v roku 
2009 podporená dvakrát v celkovej sume 25 000 eur. 

 

Linka detskej istoty
Cieľom projektu Slovenského výboru pre UNICEF je zabezpečenie plynulej 24-hodinovej kom-
plexnej prevádzky helperskej telefonickej a internetovej linky pre deti a rodičov, pričom súčas-
ťou aktivít je odborne garantovaná činnosť. Zámerom projektu je zabezpečiť fi nančne, perso-
nálne i  technologicky prevádzku linky a vzdelávanie personálu najmä na novovynárajúce sa 
problémy detí – virtuálne prostredie, narastajúca agresivita, predčasné sexuálne skúsenosti. 
Projekt bol podporený sumou 14 700 eur. 

Zamestnanecké projekty
Nadácia VÚB je vnímavá aj k fi lantropickým aktivitám zamestnancov, a preto v roku 2009 opätov-
ne otvorila zamestnanecký grantový program. Vďaka nemu nadácia podporuje nápady a projekty, 
ktoré zamestnanci skupiny VÚB považujú za zmysluplné a užitočné. Nezávislá hodnotiaca komisia 
rozhodla o podpore 6 projektov spomedzi 88 žiadostí o grant. Podporené projekty v celkovej výške 
17 312 eur sa venujú napĺňaniu potrieb detí a mladých ľudí, najmä ľuďom so zdravotným postihnu-
tím, sociálne znevýhodneným, rozvoju vzdelávania, resp. riešeniu problémov v komunitách. Získanie 
podpory predpokladá priamu účasť zamestnancov na realizácii projektu na dobrovoľníckej báze.
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Prehľad podporených zamestnaneckých projektov

Príjemca grantu Názov projektu Suma v EUR

1 DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže Hudobné krúžky 3 087

2 Súkromné gymnázium Poprad Hľadáme tajomstvá našej rieky 2 821

3 Štúdio zážitku – Outward Bound 
Slovensko

Tréning slnečníc (tréning pre 
dobrovoľníkov pomáhajúcich deťom 
a rodičom s onkologickým ochorením)

1 447

4 Inštitút Krista Veľkňaza Vzdelávacie programy pre matky s deťmi 3 319

5 Asociácia Divadelná Nitra Darujem ti tulipán 3 319

6 OZ Minibodka Náhradný domov pre šesť hendike-
povaných, týraných, zneužívaných 
a zanedbávaných súrodencov

3 319

Otvorená grantová schéma pre Nádej
Nadácia VÚB v rámci otvorenej grantovej schémy pre 
Nádej dlhodobo podporuje vytváranie nových pracov-
ných príležitostí pre ľudí so zdravotným postihnutím 
v prostredí chránených dielní, zabezpečenie samostat-
ného plnohodnotného života v prostredí chráneného 
bývania a  rozvoj zručností a  talentu v  rámci aktivít, 
ktoré im umožnia prejaviť vnútorný svet a sprostred-
kovať ho iným. V roku 2009 rozšírila nadačný program 
o podporu projektov zameraných na zmiernenie ná-
sledkov ochorenia a dlhodobej hospitalizácie ľudí so 
závažnými ochoreniami. Záujem o  grant prejavilo 
61 subjektov. Schválených bolo 30 projektov v celko-
vej výške 98 532 eur. 
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Prehľad podporených projektov

Príjemca grantu Názov projektu Suma v EUR

1 Arabeska Žime spolu lepší život 3 000

2 Kresťanská liga pre pomoc mentálne 
postihnutým na Slovensku

Skvalitnenie života obyvateľov 
podporovaného bývania Gerulata 
– debarierizácia sociálnych zariadení 
a kúpeľne

1 965

3 Wellnea, s. r. o. (chránená dielňa) Sme rovnocenní partneri! 6 000

4 Bez bariér, n. o. Šarišské remeslá ako zdroj nových 
pracovných miest bez bariér

6 000

5 Združenie Downovho syndrómu na Orave Podpora etablovania chránených 
dielní a chránených pracovných miest 
v regióne Orava

3 000

6 Domov sociálnych služieb pre deti 
a dospelých (Bratislava, Javorinská ul.)

Fytoterapia a relaxačno-oddychový 
priestor „Čarovná záhrada

2 540

7 Autistické centrum Andreas, n. o. Svoje zručnosti a talent chcem využiť 3 000

8 Občianske združenie „Za dôstojný život“ Zvýšenie životných šancí 12 pracovníkov 
chránenej dielne

6 000

9 Slovenské hnutie špeciálnych olympiád Národné preteky špeciálnych olympiád 
v bežeckom a zjazdovom lyžovaní

3 000

10 ZPMP v Nových Zámkoch Snoezelen – pootvorme dvere do sveta 
postihnutých

2 961

11 DSS a zariadenie podporovaného bývania 
Rozsutec

Dve výstavy maliarky Barbory Tomanovej 
a výtvarníka Bedřicha Matouška 
v roku 2010

915
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Príjemca grantu Názov projektu Suma v EUR

12 DSS prof. Karola Matulaya pre deti 
a dospelých

Africké bubny 2 591

13 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela 
Pezinok

Za krásou drôtu, vosku a slamy… 1 680

14 Krajské poradenské centrum ZPMP 
v Prešovskom kraji 

Chceme prácu 6 000

15 Renovatio-Nova, n. o. Návrat k tradíciám – terapia 
prostredníctvom tkáčskych krosien

2 850

16 Prima, n. o., DSS Vytvorme niečo nové 2 315

17 Zväz telesne postihnutej mládeže X. celoslovenská abilympiáda 3 000

18 Archa, n. o. Spolu pod jednou strechou 6 000

19 DSS pre deti a dospelých Integra Vybudovanie viaczmyslovej miestnosti 
snoezelen

3 000

20 YMCA Nesvady Spolu dokážeme viac 2 422

21 Centrum sociálnych služieb „Slnečný dom“ Hlinený svet fantázie 3 000

22 Občianske združenie Rehamenta Máme šikovné ruky 1 500

23 Agentúra Manna (chránená dielňa) Zahryznite sa do našich medovníkov 
– profesionálny a osobnostný rozvoj 
zamestnancov so zdravotným 
znevýhodnením

3 000

24 Kultúrne združenie národností a etník 
Slovenskej republiky

Vedľa nás kráča slnko 2 800

25 Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, 
Bratislava

Pomôžme im byť užitočnými 2 798
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Príjemca grantu Názov projektu Suma v EUR

26 Svet ticha Môj prvý venček 3 000

27 Klub vozičkárov v Trnave Klub je šanca byť potrebný a užitočný 2 165

28 Dom detí Božieho milosrdenstva Príprava na podporované bývanie 
v Stropkove

3 030

29 Združenie príbuzných, priateľov a ľudí 
s psychickými poruchami Krídla

Poďme poznať hlinu 3 000

30 DSS matky Terezy, n. o. Kúpeľňa bez bariér 6 000
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Nadačný program pre Vzdelanie
Význam vzdelania pre jednotlivca a celú spoločnosť neustále 
rastie. Veríme, že ľudský potenciál je tým najväčším kapitá-
lom každej krajiny a spoločnosti, preto prostriedky nadácie sú 
venované na podporu mladých ľudí, ktorí majú ambíciu napl-
no využiť svoj potenciál, rozvíjať svoj talent a aktívne hľadajú 
spôsoby vzdelávania nad rámec bežného štúdia. Nadácia VÚB 
podporuje najmä inštitúcie, ktoré sa venujú vzdelávaniu a zvy-
šovaniu jeho úrovne a pripravujú pre študentov výnimočné 
a invenčné projekty. Nadačný program pre Vzdelanie sa usilu-
je prispieť ku kvalitatívnej zmene a reforme školstva a vzdelá-
vacích inštitúcií s cieľom zvýšiť úroveň vzdelávania a pomáhať 
rozvoju ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku. 
Prioritne podporuje:  
• vysoké školy ekonomického a fi nančného zamerania, 
• mladých ľudí v oblasti ekonomickej vedy, 
• podporné vzdelávacie inštitúcie, 
•  mimovládne organizácie venujúce sa skvalitneniu 

vzdelávania,
•  vysoké školy umeleckého smeru (prepojenie s nadačným 

programom pre Umenie).

Kam smerovala naša podpora v roku 2009

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

jednotky)

Dlhodobé projekty 2 33 000

Partnerské projekty 6 64 000

Zamestnanecké projekty 3 24 000
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Typ projektov Počet podporených projektov Výška podpory v EUR
(zaokrúhlene na celé 

jednotky)

Otvorená grantová schéma 1 4 920

SPOLU 12 125 920

Dlhodobé projekty
Univerzitná knižnica v Bratislave

1. Digitálna knižnica historických periodík 

Projekt je zameraný na digitalizáciu vzácnych historických 
dokumentov. Dominantným titulom boli noviny Pressburger 
Zeitung z obdobia rokov 1764 – 1929, ktoré mapovali život 
v Rakúsko-Uhorsku, podunajskom regióne a najmä v Bratislave. 
Boli to najstaršie po nemecky, neskôr aj po maďarsky a sloven-
sky písané noviny, ktoré vychádzali bez prerušenia vyše 160 
rokov. Vzácne dokumenty sú fyzicky ohrozené, a preto sú ve-
rejnosti bežne neprístupné. Univerzitná knižnica ich vďaka po-
moci Nadácie VÚB môže sprístupniť čitateľom v elektronickej 
podobe. Projekt bol podporený sumou 21 000 eur.

2. Doplnenie knižničného fondu nákupom kníh

Z prostriedkov grantu Nadácie VÚB bolo zakúpených 180 titulov odbornej literatúry. Výrazným 
obohatením knižničného fondu je získanie muzikologickej literatúry, ktorá bola dlhodobo ne-
dostatočne saturovaná. Zároveň boli doplnené tituly z aplikovaných prírodných vied, veľká en-
cyklopédia matematiky, ale aj tituly z histórie logiky, ktorých informačný dosah je zásadný pre 
potreby vedeckej komunity na Slovensku. Projekt bol podporený sumou 12 000 eur.
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Súťaž Economicus
Na jeseň 2009 bola vyhlásená súťaž Economicus – Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov 
s odmenou 10 000 eur pre víťaza. Ide o  súťaž vedeckých prác v oblasti ekonomických vied. 
Ocenená bude najlepšia publikovaná vedecká práca v oblasti ekonómie a fi nancií, uverejnená 
v karentovaných zahraničných časopisoch. Cieľom tohto projektu je motivovať mladých peda-
gógov a vedeckých pracovníkov na vedeckú prácu a zvýšiť ich publikačnú činnosť. Uzávierka 
súťaže bola vo februári 2010 a výsledky budú verejnosti oznámené v máji 2010.

Partnerské projekty 
Prehľad partnerských projektov podporených v roku 2009

Príjemca grantu Názov projektu Suma v EUR

1 VŠVU DigiPrint Studio 15 000

2
3

OZ Supertrieda Supertrieda
Supertrieda

5 000
15 000

4 Fyziologický ústav LF UK v Bratislave Modernizácia výučby fyziológie človeka 10 000

5 EKOTOPFILM Junior festival EKOTOPFILM 10 000

6 OZ Elpida Letom svetom (vých.-vzdel.koncerty pre deti ZŠ)  7 000

7 Detské domovy a KC Darčekové poukážky na nákup kníh 2 000
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DigiPrint Studio
Cieľom projektu Vysokej školy výtvarných umení 
v Bratislave je technické dovybavenie Katedry fotografi e 
a nových médií digitálnou technológiou a skompletizo-
vanie digitálneho štúdia, čím sa usilujeme prispieť k zvý-
šeniu úrovne profesionálnej pripravenosti študentov na 
fotografi ckú prax po ukončení školy. Projekt bol podpo-
rený sumou 15 000 eur.

Supertrieda
Cieľom projektu Supertrieda rovnomenného občianskeho 
združenia je prostredníctvom podpory prirodzenej kreati-
vity a umeleckej výchovy v základných školách vylepšovať 
vzťahy v kolektíve, obohacovať život detí a priniesť radosť 
do škôl. Deti celý školský rok pracujú na spoločnom diele 
(vymýšľajú scenáre, skladajú melódie, spievajú, hrajú na 
hudobných nástrojoch, maľujú kulisy, šijú kostýmy, tancujú, 
moderujú, režírujú, fi lmujú a pod.), každý podľa vlastnej 
fantázie a schopností. Výsledkom je umelecký program na 
spoločnú tému alebo krátky fi lm o triede. So svojím dielom 

potom deti súťažia v celoslovenskej súťaži o Supertriedu. Projekt Supertrieda je držiteľom prestíž-
neho európskeho titulu Good Practice Model of European Educational Network. Nadácia VÚB ho 
v roku 2009 podporila dvakrát celkovou sumou 20 000 eur. 
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Zamestnanecké projekty
Stredoškolské štipendiá

Intesa Sanpaolo spolupracuje s  medzinárodnou organi-
záciou AFS Intercultura, ktorá organizuje stredoškolské 
štúdium v zahraničí. V roku 2009 sa Nadácia VÚB zapojila 
do tohto programu už po tretíkrát. Ohlasy zamestnancov 
potvrdzujú, že podpora vzdelávania je vítanou iniciatívou. 
Deti trávia v škole jeden celý školský rok, počas ktorého sú 
všetky náklady spojené so štúdiom plne hradené Nadáciou 
VÚB. V spolupráci s AFS boli spomedzi 18 záujemcov vybra-
ní 3 uchádzači o stredoškolské štúdium v zahraničí. V škol-
skom roku 2009/2010 študujú v Mexiku, Dánsku a Taliansku. 
Náklady na štipendiá predstavovali sumu 24 000 eur. 

Otvorená grantová schéma 
pre Vzdelanie
V roku 2009 Nadácia VÚB vyhlásila novú otvorenú grantovú schému pod názvom Hosťujúci zahra-
ničný profesor. Cieľom je zvýšiť kvalitu pedagogického procesu a vzdelávania, priniesť poznatky 
z  foriem vedeckej práce na zahraničných univerzitách, umožniť pôsobenie významných zahra-
ničných odborníkov na slovenských vysokých školách počas jedného semestra a posilniť vlastnú 
„výskumnú identitu“ a ťažiskové výskumné programy na ekonomických pracoviskách slovenských 
škôl. V neposlednom rade aj motivovať študentov ekonómie a doktorandov na aktívne zapájanie 
do ekonomickej vedy najmä v oblasti bankovníctva a fi nančníctva. Grantová schéma bola vyhláse-
ná v auguste 2009, projekt sa bude realizovať a fi nancovať v roku 2010. 
V rámci otvorenej grantovej schémy vyhlásenej v roku 2008 boli začiatkom roku 2009 pridele-
né a vyplatené prostriedky vo výške 4 920 eur Ekonomickej univerzite v Bratislave na projekt 
Inovatívne manažérske simulácie vo výuke podnikového manažmentu.
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Nadačný program pre Umenie
Slovensko patrí medzi krajiny s  bohatou kultúrnou his-
tóriou. Jedným z cieľov Nadácie VÚB je zachovanie kul-
túrneho a prírodného dedičstva Slovenska a  tvorba no-
vých kultúrnych hodnôt pre ďalšie generácie. Nadačný 
program pre Umenie umožňuje poskytovať podporu na 
zachovanie a reštaurovanie konkrétnych pamiatok a po-
máhať rozvoju 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 2009

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

jednotky)

Dlhodobé projekty 4 110 294

Partnerské projekty 6  142 300

Zamestnanecké projekty 11 69 530

SPOLU 21 322 124
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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 fi nančnej podpore projektu záchra-
ny banskoštiavnickej Kalvárie. Počas tohto obdobia nadácia poskytne fondu 663 878,38 eura 
(pôvodne 20 mil. slovenských korún), čo je historicky najväčší príspevok súkromnej fi rmy na 
konkrétny projekt v oblasti kultúry. Celkové náklady na jej rekonštrukciu sa odhadujú na 
vyše 3 mil. eur. V roku 2009 Nadácia VÚB venovala ďalších 66 387,83 eura na projekt záchra-
ny banskoštiavnickej Kalvárie. 

Z prostriedkov nadácie boli realizované tieto aktivity: 
•  obnova Dolného kostola (celoplošný odkryv omietok na fasáde, reštaurátorský výskum fa-

sád, sprevádzkovanie toalety pre verejnosť v nádvorí za Dolným kostolom, inštalácie, obklady 
a dlažby, zariaďovacie predmety, elektroinštalácia, zabezpečovací systém),

•  zriadenie expozície „História Kalvárie“ v Dolnom kostole,
•  reštaurovanie kaplniek č. 5 a 6 (oprava kamennej podlahy). 

Ďalej nadácia venovala 9 605,84 eura na rekonštrukciu zastavenia č. 3 – kaplnka „Ježiš umýva 
nohy apoštolom“.
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Súťaž Maľba 2009 – Cena Nadácie VÚB 
za maliarske dielo pre mladých umelcov
Na Slovensku jedinečná výtvarná súťaž Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mla-
dých umelcov je dlhodobým projektom, ktorého cieľom je podporiť súčasné výtvarné umenie 
a vytvoriť vhodné podmienky na etablovanie mladých umelcov na profesionálnej výtvarnej scé-
ne. V roku 2009 sa uskutočnil jej štvrtý ročník. 

Ocenenia v celkovej výške 20 000 eur získali tieto umelecké diela:
• 1. miesto – Where are you mostly harmless od Erika Šilleho  
• 2. miesto – Uluwatu od Evy Činčalovej 
• 3. miesto – Svet („Život sa vždy začína od nuly„ – O. K.) od Alexandry Fazekašovej 
 Okrem toho grant vo výške 8 300 eur dostalo Národné osvetové centrum MK SR na čiastočný 
prenájom výstavných priestorov.
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Súťaž Foto roka 2008 – Cena Nadácie VÚB 
pre mladých fotografov
Cieľom súťaže je podpora mladých umelcov a propagácia umeleckých diel v odbore fotografi a. 
Súťaž Foto roka je určená profesionálnym aj amatérskym fotografom. Finalisti súťaže spolu 
s  laureátmi predstavili svoje súťažné diela na výstave usporiadanej pri príležitosti vyhlásenia 
výsledkov súťaže vo februári 2009. Témou súťaže bolo „Nerobíme rozdiely“. 
Víťazmi súťaže, ktorí si odniesli ocenenia v celkovej výške 6 000 eur, sa stali: 
• Kategória profesionálna fotografi a: Šymon Kliman – fotografi a Rómovia sú aj krásni 
• Kategória amatérska fotografi a: Martin Baláž – fotografi a Svet za plotom

Partnerské projekty
Prehľad partnerských projektov podporených v roku 2009

Príjemca grantu Názov projektu Suma v EUR

1 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vrbov Záchrana zvonice 67 000

2 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Banská 
Štiavnica 

Reštaurovanie barokového diela 
Antona Schmidta

30 000

3 Pamiatkový úrad SR Červený Kláštor – reštaurovanie oltára 30 000
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Príjemca grantu Názov projektu Suma v EUR

4 SĽUK 60. výročie – umelecké podujatia 7 000

5 ZUŠ Miloša Ruppeldta 90. výročie – umelecké podujatia 5 000

6 LIPA folklórny súbor Naštudovanie nového programu 3 300

Rekonštrukcia zvonice vo Vrbove
V roku 2009 v rámci programu Poklady môjho srdca II Nadácia VÚB podporila na základe výsledkov 
verejného on-line hlasovania rekonštrukciu zvonice vo Vrbove sumou 67 000 eur. Do hlasovania bolo 
zapojených 9 zvoníc – národných kultúrnych pamiatok z rôznych regiónov Slovenska (Kameňany, 
Vrbov, Zlatá Idka, Svätý Jur, Drienčany, Krokava, Rimavská Sobota-Dúžava, Čerín a Rybník). Najviac 
hlasov (17 433) získala zvonica vo Vrbove, ktorej obnova bude realizovaná v roku 2010.

Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore
Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore je jedinečnou pamiatkou vrcholnogotickej a súčasne 
vrcholnobarokovej kláštornej architektúry na Slovensku. Najvýznamnejším objektom areálu je 
kláštorný Kostol sv. Antona Pustovníka, v ktorom sa nachádza hlavný oltár s bohatou sochár-
skou a drevorezbárskou ornamentálnou výzdobou. Predmetom fi nančnej podpory je reštauro-
vanie hlavného oltára, ktorý sa zachoval vo svojej pôvodnej podobe a doteraz nebol reštauro-
vaný. Nadácia VÚB venovala Pamiatkovému úradu SR 30 000 eur na jeho záchranu. Realizácia 
projektu prebieha aj v roku 2010.
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Zamestnanecká grantová 
schéma Poklady môjho srdca
Tento zamestnanecký grantový program je zameraný na ochranu kultúrneho a prírodného bo-
hatstva Slovenska. Finančná podpora je venovaná na záchranu a obnovu objektov, ktoré sú kul-
túrnymi, umeleckými a prírodnými pokladmi našej krajiny. V rámci tretieho ročníka bolo predlo-
žených 102 žiadostí o grant, z toho bolo podporených 11 projektov v celkovej výške 69 530 eur.

Prehľad zamestnaneckých projektov

Príjemca grantu Názov projektu Suma v EUR

1 Nadácia pre záchranu kultúrneho 
dedičstva 

Tajomný hrad v Karpatoch 6 600 

2 Farnosť Krásno nad Kysucou, 
rímskokatolícka cirkev 

Neskorogotická plastika Madony 
s dieťaťom

6 600 

3 Spolok svätého Cyrila a Metoda Neobjavený románsky klenot Zemplína 6 600 

4 Súkromná hotelová akadémia Joergesov 
dom, n. o. 

Rekonštrukcia židovského cintorína 
v Banskej Štiavnici

6 600 

5 Verejná knižnica Jána Boccatia v Košiciach Klenoty pre budúce generácie 3 630

6 Obecný úrad Pruské Gavlovič – lesk a bieda našej súčasnosti 6 600

7 Združenie na záchranu Lietavského hradu Veža starej brány – poklad môjho srdca 6 600

8 Občianske združenie RENOVA Záchrana hradu Dobrá Voda 6 590

9 Obec Hrušov Oprava Kaplnky sv. Anny v Hrušove 6 600

10 Liptovské múzeum v Ružomberku Poklad nášho mesta 6 510

11 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Marianka Obnova šiestich Mariánskych kaplniek 6 600
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Nadačný program pre Šport
V roku 2009 Nadácia VÚB po prvýkrát vyhlásila otvorenú 
grantovú schému pre Šport. Zámerom nie je podpora špič-
kových športových výkonov detí, ale podpora rekreačného 
športovania a zdravia. Naša podpora sa koncentruje na zá-
kladné školy a detské družstvá športových klubov, ktoré majú 
najlepšie podmienky na oslovenie a pritiahnutie detí na špor-
toviská. Cieľom podpory je zapojiť čo najviac detí, ktoré sa 
doposiaľ športu nevenovali, a skvalitniť podmienky pre exis-
tujúce športy. V roku 2009 bolo predložených 287 projektov, 
z ktorých 50 bolo podporených grantmi vo výške 79 276 eur. 

Finančné prostriedky boli venované na:
•  obnovu vonkajších športovísk,
•  zakúpenie športového náradia, náčinia, zariadenia a po-

môcok na športovanie,
•  skvalitnenie športového vybavenia vnútorných priesto-

rov určených na pohybové aktivity.
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Prehľad podporených projektov

Príjemca grantu Názov projektu Suma v EUR

1 ZŠ Janka Kráľa Športom ku zdraviu 1 776

2 TK Zlaté Moravce Športová činnosť a výchova mládeže 942

3 ZŠ Veľké Kostoľany Obnova vonkajších antukových tenisových 
dvorcov pre potreby žiakov ZŠ a občanov obce

1 250

4 ZŠ s MŠ Dúbrava Netradičná forma vo výuke – Pálkový tenis, 
využitie lôpt na hodinách TV na 1. stupni ZŠ

1 800

5 ZŠ Májové nám. Preplávaj sa k zdraviu! 1 200

6 ZŠ Predmier Dobudovanie viacúčelového ihriska 
s umelým povrchom ZŠ v Predmieri

1 800

7 Obecný ŠK … aby prázdniny boli plné športového vyžitia 1 774 

8 Špeciálna ZŠ internátna Športom k prelomeniu bariér menejcennosti 1 325 

9 Tenisové centrum mládeže Dajme šancu všetkým 1 170 

10 Sport Condition Klub outdoorových športov 1 800 

11 Klub Všeobecnej Športovej Prípravy Klub všeobecnej športovej prípravy 1 800 

12 ZŠ pre žiakov so sluchovým 
postihnutím G. Slaninku – internátna 

Florbal pre nepočujúcich žiakov 1 786 

13 ZŠ s MŠ Štefana Moyzesa Šport nás spája 1 800 

14 ZŠ s MŠ – špeciálne triedy Netradičným športom k netradičným zážitkom 1 240 

15 ZŠ Školská ul. Ringo star 1 800 

16 ZŠ Trenčianske Teplice Neseď a zahraj si s nami fl orbal 1 797 

17 Gymnasticko-trampolínový klub Žilina Gymnastika pre všetkých 1 800 



28

Príjemca grantu Názov projektu Suma v EUR

18 Združenie podporovateľov a priateľov 
sluchovo postihnutých detí pri ZŠ 
internátnej pre sluchovo postihnutých 

Športujeme po celý rok 1 772 

19 ZŠ Obyce Zelená telocvičňa 1 800 

20 ZŠ Tulipánová „Môžem sa zapojiť aj Ja?“ „Zlepšené 
materiálne podmienky – lepší rast športovej 
výkonnosti“

806 

21 TJ Žrebčín Motešice Detská jazdecká škola v Motešiciach 
(špecializovaná na hipoterapiu)

1 800 

22 ZŠ Malý Slivník Pohybom ku zdraviu – Agita mundo 1 800 

23 ZŠ Golianova Športujúce Uhlisko 1 800 

24 ZŠ P. Jilemnického Vôľa – Úsmev – Budúcnosť 1 600 

25 ZŠ Čs. armády Atletika na každý deň 1 800 

26 Liečebno-výchovné sanatórium Nitra Radosť zo športových aktivít 1 565 

27 Gymnázium Netradičné športy na osemročnom 
Gymnáziu v Kráľovskom Chlmci

1 800 

28 ZŠ Krymská Relaxačno-posilňovacie štúdio 1 795 

29 ZŠ Saratovská Škola v pohybe 1 800 

30 Liečebno-výchovné sanatórium 
Poľný Kesov 

S bielou loptičkou pre radosť z pohybu 1 410 

31 ZŠ Močenok Olympiáda každý deň 1 800 

32 ZŠ s MŠ Vlčany Netradičné športy a voľnočasové aktivity 
detí a mládeže

1 750 

33 Špeciálna ZŠ Stará Ľubovňa Raketa a loptička – moji kamaráti 1 529 
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Príjemca grantu Názov projektu Suma v EUR

34 Tanečný klub Tília Roztancovaná horná Torysa 1 235 

35 Plavecký klub ORCA ORCA Bratislava zlepšuje tréningové 
podmienky s pomocou Nadácie VÚB

1 774 

36 ZŠ Spojová Gymnastika – základ všetkých športov 1 795 

37 ŠK Arkádia Nákup športového náradia 1 800 

38 ŠK Blakot Školská fl orbalová liga 1 627 

39 ZŠ Hronské Kľačany Cyklistické kritérium Hronské Kľačany 1 288 

40 ZŠ Nemocničná Športom k upevneniu zdravia 963 

41 ZŠ Mirka Nešpora Buďme zdraví 1 800 

42 ZŠ a MŠ s VJM Trstice Skvalitniť a rozšíriť vybavenosť v telocvični 913 

43 ZŠ Nábrežná ul. Hľadáme nové méty 1 706 

44 ZŠ s MŠ Kamenica Aj my „Oblečme si dresy...“ 1 757 

45 ZŠ Hviezdoslavova Športujeme všetci 1 782 

46 ZŠ s MŠ Štiavnik Aktívnejšie za športom 1 700 

47 Špeciálna ZŠ, Špeciálna MŠ 
a Praktická škola 

Šport nás spája 974 

48 Lyžiarsky klub nevidiacich 
a slabozrakých športovcov v Levoči 

Buďme silnejší, rýchlejší a voľnejší ako 
spolužiaci

1 560 

49 ZŠ Novomeského Športová príprava 9- a 11-ročných detí 
v hádzanej

1 460 

50 Klub vodných športov Careta 
pri TU vo Zvolene 

Vedieť plávať je normálne 1 655 

SPOLU 79 276
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3)  Štruktúra príjmov (výnosov) 
za rok 2009 podľa zdrojov

Príjmy v EUR % vyjadrenie

Príspevky 105 047 10,54

Z toho:

Zahraničné súkromné zdroje 104 806 10,52

Zahraničné vládne zdroje 0

Domáce súkromné zdroje 0

Domáce vládne zdroje 0

Jednotlivci 241 0,02

Príjmy z činnosti nadácie 0

Úroky 4 834 0,49

Výnos z 2 % dane z príjmov FO, PO 886 570 88,97

Ostatné a mimoriadne výnosy 0  

VÝNOSY SPOLU K 31. 12. 2009 996 451 100,00

Nepoužité prostriedky z 2 % dane z príjmu prijatých v roku 2009 472 623
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4)  Prehľad darcov, ktorých hodnota 
darov presiahla 331,94 eura

Donor/názov Suma v EUR

Individuálny darca 0

Intesa Sanpaolo* 104 806

SPOLU 104 806

*  Suma 104 806 eur predstavuje množstvo použité z daru od Intesa Holding International S.A.  
poskytnutého v roku 2007 v celkovej výške 500 000 eur.

5)  Štruktúra nákladov (výdavkov) 
za rok 2009

Náklady v EUR % vyjadrenie

Administratívne náklady (výdavky na správu nadácie) 43 957 4,41

Z toho:                                            

Ochrana a zhodnotenie majetku 0 0
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Náklady v EUR % vyjadrenie

Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie 13 422 1,35

Prevádzka nadácie 28 827 2,89

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 1 708 0,17

Osobitné projektové náklady 38 222 3,84

Zrážková daň z úrokov 872 0,09

Granty a projekty: 913 400 91,66

Z toho:                                   

nadačný program „pre Nádej“* 393 798 39,52

nadačný program „pre Vzdelanie“ 125 920 12,64

nadačný program „pre Umenie“ 322 124 32,33

nadačný program „pre Šport“ 79 276 7,96

 * Nevyčerpané prostriedky z projektov z minulých rokov –7 718 –0,77

NÁKLADY SPOLU  K  31. 12. 2009 996 451 100,00

*  Subjekty, ktorým bol v roku 2009 vyplatený grant len do výšky preukázaného čerpania (nevyčer-
pané prostriedky): S.P.A.C.E., n. o., Katolícka univerzita v Ružomberku, OZ Bol raz jeden človek, 
Slovenská technická univerzita Bratislava, Technická univerzita vo Zvolene.
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6)  Výška výdavkov (nákladov) 
na správu nadácie za rok 2009

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 2009 v miere nevyhnutnej na zabezpečenie jej 
činnosti vo výške maximálne do 8,00 % zo všetkých výdavkov (nákladov). Administratívne náklady za rok 
2009 boli vo výške 43 957 eur, čo predstavuje 4,41 % zo všetkých výdavkov nadácie.

Odmena za výkon funkcie správcu a iného orgánu:
Na tento účel bolo v roku 2009 vynaložených 0 eur. Správkyňa Nadácie VÚB nepoberala za výkon funkcie 
žiadnu odmenu.
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7)  Zmeny vykonané v nadačnej 
listine a v zložení orgánov v roku 2009

V roku 2009 boli v nadačnej listine vykonané tieto zmeny:
•  premena nadačného imania Nadácie VÚB zo slovenskej meny na euro
 Premena menovitej hodnoty nadačného imania na euro je takáto:
 • Pôvodná menovitá hodnota nadačného imania: 200 000 Sk 
 • Premenená menovitá hodnota nadačného imania: 6 638,78 eura
 • Zvýšenie hodnoty nadačného imania na:  7 000 eur
•  zmena článkov 5, 6 a článku 15 nadačnej listiny Nadácie VÚB v súvislosti s vyššie uvedenou 

premenou menovitej hodnoty nadačného imania Nadácie VÚB zo slovenskej meny na euro
• zmena nadačnej listiny v článku 9 – Členovia orgánov 
 •  pôvodní členovia Správnej rady z roku 2003: Gianfranco Mandelli, Tomas Spurny, Ján Mikušinec
 •  súčasní členovia Správnej rady z roku 2009: Ignacio Jaquotot, Elena Kohútiková, Ján Mikušinec
V zložení orgánov Nadácie VÚB nastali v roku 2009 tieto zmeny:
•  Jaroslav Kiska sa stal členom Správnej rady Nadácie VÚB namiesto Jána Mikušinca. Zmena 

nastala k 10. 12. 2009. 

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

Nadácia VÚB v roku 2009 nemala ani nevytvorila žiadny nadačný fond.
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9) Zoznam partnerov v roku 2009

Zoznam partnerov (v abecednom poradí) – granty
• Adeli, s. r. o. 
• AFS Intercultura
• Agentúra Manna (chránená dielňa)
• Arabeska 
• Archa, n. o. 
• Asociácia Divadelná Nitra
•  Asociácia organizácií zdravotne postihnu-

tých občanov SR 
• Autistické centrum Andreas, n. o.
• Bez bariér, n. o. 
•  Centrum sociálnych služieb 

„Slnečný dom“
• Cross Country Levoča
• Denný stacionár pri Divadle z Pasáže 
•  Detská fakultná nemocnica s poliklinikou 

v Bratislave
•  Detská fakultná nemocnica s poliklinikou 

v Banskej Bystrici 
• Dom detí Božieho milosrdenstva 
• Dom sociálnych služieb – Most, n. o.
• DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže 
•  Domov sociálnych služieb a zariadenie pod-

porovaného bývania Rozsutec 
•  Domov sociálnych služieb matky Terezy, n. o.
•  Domov sociálnych služieb pre deti a dospe-

lých Integra

•  Domov sociálnych služieb pre deti a dospe-
lých, Javorinská 7a, Bratislava

•  Domov sociálnych služieb prof. Karola 
Matulaya pre deti a dospelých 

•  Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta 
podnikového manažmentu

• Elpida 
•  Farnosť Krásno nad Kysucou, rímskokatolíc-

ka cirkev 
• Folklórny súbor LIPA, záujmové združenie 
• Gymnasticko-trampolínový klub Žilina
• Gymnázium Kráľovský Chlmec
• Ing. Pavol Lím – Ekotopfi lm, agentúra
• Inštitút Krista Veľkňaza
• Kalvársky fond
•  Klub vodných športov Careta pri TU vo 

Zvolene
• Klub vozičkárov v Trnave 
• Klub Všeobecnej Športovej Prípravy  
•  Krajské poradenské centrum ZPMP 

v Prešovskom kraji 
•  Kresťanská liga pre pomoc mentálne po-

stihnutým na Slovensku
•  Kultúrne združenie národností a etník 

Slovenskej republiky 
• Liečebno-výchovné sanatórium Nitra 
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• Liečebno-výchovné sanatórium Poľný Kesov 
• Liptovské múzeum v Ružomberku 
• Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva 
• Nemocnica Poprad, a. s.
• Občianske združenie „Za dôstojný život“
• Občianske združenie Minibodka
•  Občianske združenie na podporu 

Národného registra darcov kostnej drene 
• Občianske združenie Rehamenta
• Občianske združenie RENOVA 
• Občianske združenie SuperTrieda 
• Obec Hrušov 
• Obecný ŠK, Kapušany
• Obecný úrad Pruské 
• ONKOLÓGIA – rádioterapia, n. f. 
• Pamiatkový úrad SR 
• Plavecký klub ORCA 
•  Prima, n. o., Domov sociálnych služieb pre 

dospelých 
•  Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok
• Renovatio-Nova, n. o.
•  Rímskokatolícka cirkev, farnosť Banská Štiavnica 
•  Rímskokatolícka cirkev, farnosť Marianka  
•  Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Serváca, 

Vrbov
• Slovenské hnutie špeciálnych olympiád 
• Slovenský výbor pre Unicef 
• SĽUK
•  S.P.A.C.E., n. o. – Centrum pre analýzy soci-

álnej politiky
•  Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, 

Bratislava
•  Spolok svätého Cyrila a Metoda 
• Sport Condition 
•  Stredná odborná škola obchodu a služieb 

Samuela Jurkoviča

•  Súkromná hotelová akadémia Joergesov 
dom, n. o. 

• Súkromné gymnázium Poprad
• Svet ticha
• ŠK Arkádia, Galanta 
• ŠK Blakot, Košice
• Špeciálna ZŠ internátna, Považská Bystrica 
• Špeciálna ZŠ Stará Ľubovňa 
•  Špeciálna ZŠ, Špeciálna MŠ a Praktická škola, 

Pezinok 
• Štúdio zážitku – Outward Bound Slovensko
• Tanečný klub Tília 
• Tenisové centrum mládeže, Trenčín 
• TJ Žrebčín Motešice 
• TK Zlaté Moravce 
•  Univerzita Komenského v Bratislave, 

Lekárska fakulta
• Univerzitná knižnica v Bratislave 
• Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach 
• Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 
• Wellnea, s. r. o. (chránená dielňa)
• YMCA Nesvady
• Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta 
• Združenie Downovho syndrómu na Orave 
•  Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 

postihnutím v Nových Zámkoch 
•  Združenie príbuzných a ľudí s psychickými 

poruchami KRÍDLA
• Združenie na záchranu Lietavského hradu 
•  Združenie podporovateľov a priateľov slu-

chovo postihnutých detí pri ZŠ internátnej 
pre sluchovo postihnutých, Lučenec

• ZŠ a MŠ s VJM Trstice 
• ZŠ Čs. armády, Moldava nad Bodvou 
• ZŠ Golianova, Banská Bystrica
• ZŠ Hronské Kľačany 
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Iní partneri
• Aupark, a. s.
• Consumer Finance Holding, a. s.
• Dynamic Relations 2000, s. r. o.
• IGS-HS Art Service, s. r. o.
• Istropolitana Ogilvy
• MY a VY

• Národné osvetové centrum
• Notársky úrad JUDr. Roman Vidovenec
• PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.
• Promea Communication, s. r. o.
• Všeobecná úverová banka, a. s.
• WellGiving, o. z.

• ZŠ Hviezdoslavova, Trstená 
• ZŠ Janka Kráľa, Liptovský Mikuláš 
• ZŠ Krymská, Michalovce 
• ZŠ Májové nám., Prešov 
• ZŠ Malý Slivník 
• ZŠ Mirka Nešpora, Prešov 
• ZŠ Močenok 
• ZŠ Nábrežná ul., Nové Zámky
• ZŠ Nemocničná, Považská Bystrica 
• ZŠ Novomeského, Trenčín 
• ZŠ Obyce 
• ZŠ P. Jilemnického, Zvolen 
•  ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím 

Gejzu Slaninku – internátna 

• ZŠ Predmier 
• ZŠ s MŠ Dúbrava 
• ZŠ a MŠ Hriňová
• ZŠ s MŠ Kamenica 
• ZŠ s MŠ Štefana Moyzesa, Banská Bystrica 
• ZŠ s MŠ Štiavnik 
• ZŠ s MŠ Vlčany 
• ZŠ Saratovská, Levice 
• ZŠ Spojová, Banská Bystrica 
• ZŠ Školská ul., Bošany 
• ZŠ Trenčianske Teplice 
• ZŠ Tulipánová, Nitra 
• ZŠ Veľké Kostoľany 
• Zväz telesne postihnutej mládeže
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10)  Výkazy ročnej účtovnej závierky

Nadácia VÚB
Súvaha k 31. decembru 2009

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 13 941 

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 13 941 

Pozemky (031) 010  – x  –  – 

Umelecké diela a zbierky (032) 011 19 941 x 19 941 13 941 

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 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 - 096 AÚ) 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 - 096 AÚ) 027  –  –  –  – 

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

Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 028) 991 59 823  – 59 823 41 823 

B. Obežný majetok r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051 029 896 837  – 896 837 699 388 

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 4 300  – 4 300  – 

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

Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391A) 039 4 300  – 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 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 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 - 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) 051 892 537  – 892 537 699 388 

Peniaze (211 + 213) 052 64  – 64  – 

Bankové účty (221 AÚ + 261) 053 892 473  – 892 473 699 388 

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 2 364  – 2 364  – 

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

Príjmy budúcich období (385) 059 94  – 94  – 

MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 060 919 142  – 919 142 713 329 

Kontrolné číslo súčet (r. 029 až r. 060) 992 3 614 381  – 3 614 381 2 811 493 

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 20 580

1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až 067 062 26 941 20 580 

Základné imanie súčet (411) 063 26 941 20 580 

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  –  – 

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 51 124 15 600 

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 51 124 15 600 

Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 326) okrem 323 088 51 124 15 600 

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 + 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 fi nančné výpomoci (241 + 249) 100  –  – 

C. Časové rozlíšenie súčet (r. 102 a r. 103) 101 841 077 677 149 

Výdavky budúcich období (383) 102 89 901 112 704 

Výnosy budúcich období (384) 103 751 176 564 445 

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101 104 919 142 713 329

Kontrolné číslo súčet (r. 061 až r. 104) 993 2 835 491 2 176 167
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Nadácia VÚB
Výkaz ziskov a strát k 31. decembru 2009

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 96  – 96 264 

502 Spotreba energie 02  –  –  –  – 

504 Predaný tovar 03  –  –  –  – 

511 Opravy a udržiavanie 04  –  –  –  – 

512 Cestovné 05 18  – 18 20 

513 Náklady na reprezentáciu 06 921  – 921 1 199 

518 Ostatné služby 07 42 863  – 42 863 72 872 

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 36  – 36 7 

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 38 223  – 38 223  – 

548 Manká a škody 23  –  –  –  – 

549 Iné ostatné náklady 24 22  – 22 49 

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  –  –  –  – 
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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

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 35 863 400  – 863 400 625 269 

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 36 50 000  – 50 000 46 034 

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37  –  –  –  – 

Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 38 995 579  – 995 579 745 714 

Kontrolné číslo r. 01 až r. 38 994 1 991 158  – 1 991 158 1 491 428 

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  – 4 834 4 834 9 603 

645 Kurzové zisky 54  –  –  –  – 
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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

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 68 104 806  – 104 806 143 092 

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 241  – 241 378 

664 Prijaté členské príspevky 70  –  –  –  – 

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 886 570  – 886 570 594 432 

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72  –  –  –  – 

691 Dotácie 73  –  –  –  – 

Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 74 991 617 4 834 996 451 747 505 

Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 75 (3 962) 4 834 872 1 791 

591 Daň z príjmov 76 872 872 1 791 

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77  – 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-) 78 (4 834) 4 834  –  – 

Kontrolné číslo r. 39 až r. 78 995 1 975 310 19 336 1 994 646 1 498 592 
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11)  Poznámky k ročnej účtovnej 
závierke k 31. 12. 2009

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. 2009 žiadnych zamestnancov

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky
• Koniec účtovného obdobia k 31. 12. 2009

Dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
• 23. apríla 2009

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 2009 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 fi nančný majetok  obstarávacou cenou; obstarávacia cena je cena, za ktorú 
sa majetok obstaral, a náklady súvisiace jeho obstaraním 
(poplatky a provízie maklérom, poradcom)
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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 fi nančný majetok obstarávacou cenou; obstarávacia cena je cena, za ktorú 
sa majetok obstaral, a náklady súvisiace 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 ku 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
• 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 13 941 6 000 – 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 4 300 – 4 300 4 300 – –

Daňové pohľadávky – – –

4 300 – 4 300 4 300 – –

Finančný majetok

Finančné účty Hodnota Z toho od spriaznenej strany

Pokladňa a ceniny 64 –

Bankové účty 892 473 892 473

892 537 892 473
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Časové rozlíšenie nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Počiatočný stav Zostatok k 31. 12. 2009

Náklady budúcich období – 2 270

Príjmy budúcich období – 94

2 364

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 6 639 _ – 361 7 000

Umelecké diela a zbierky 13 941 _ – 6 000 19 941

Fondy účtovnej jednotky _ –

Nerozdelený zisk min. rokov – – –

Neuhr. strata min. rokov –

Účt. zisk alebo účt. strata –

20 580 6 361 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

K 31. 12. 2009 neboli v centrálnom registri nadácií vykonané zmeny navýšenia základného imania.
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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 50 122 – 50 122 50 122 – –

Nevyfakturované dodávky 1 002 – 1 002 1 002 – –

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 – – –

Ostatné záväzky – – –

51 124 – 51 124 51 124 – –

Prechodné účty pasívne

Popis Hodnota

Výdavky budúcich období 89 901

Výnosy budúcich období (2 % DzP nepoužité v roku 2009) 472 623

Výnosy budúcich období (Intesa Holding International S. A.) 278 553

841 077
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IV.  Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze 
ziskov a strát

Výnosy

Významné položky výnosov

Popis Hodnota

Úrokové výnosy 4 834

4 834

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

Popis Hodnota

Finančný príspevok od Intesa Holding International S. A. 104 806

Ostatné dary od fyzických osôb 241

2 % dane z príjmov prijaté v roku 2009 705 485

2 % dane z príjmov prijaté v roku 2008 181 085

991 617

Náklady

Významné položky nákladov

Popis Hodnota

Služby – správa nadácie 20 173
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Popis Hodnota

Služby – marketing 7 821

Služby – poradenstvo a webstránka 819

Služby – Všeobecná úverová banka (spracovanie účtovníctva) 474

Služby – preklady 708

Služby – Maľba 2 044

Služby – FOTO 2 737

Služby – reprezentačné 921

Služby – posudky 226

Služby – agentúrne práce 4 403

Služby – ostatné 380

Služby – SW podpora SPIN 3 250

Osobitné náklady k projektom Vzdelávanie 6 664

Osobitné náklady k projektom Umenie 31 559

82 179
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Poskytnuté príspevky

Popis Hodnota

Nevyplatená 2. splátka grantu OZ Bol raz jeden človek (8/2008 nesplnené podmienky) -736

Nevyplatená 2. splátka grantu S.P.A.C.E (34/2008 nesplnené podmienky) -4 979

Nevyplatená 2. splátka grantu Technická univerzita Košice (39/2008 nesplnené podmienky) -830

Nevyplatená časť z 2. splátky grantu Slovenská technická univerzita Bratislava (37/2008 nesplnené podmienky) -658

Nevyplatená časť z 2. splátky grantu Katolícka univerzita v Ružomberku (61/2008 nesplnené podmienky) -577

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

Darčekové poukážky na nákup kníh 2 000

Základná umelecká škola M. Ruppeldta – realizácia umeleckých podujatí k 90. výročiu (DZ 2009001) 5 000

SĽUK – realizácia umeleckých podujatí k 60. výročiu SĽUKU (DZ 2009002) 7 000

Národné osvetové centrum – Maľba 2009 (DZ 2009003) 8 300

Folklórny súbor LIPA – materiálno-technické zabezpečenie súboru LIPA (DZ 2009004) 3 300

OZ Národný register darcov – Národný register kostnej drene (DZ 2009005) 33 000

Detská fakultná nemocnica Banská Bystrica – Cystická fi bróza (DZ 2009006) 4 475

Ekotopfi lm – Junior festival EKOTOPFILM (DZ 2009007) 10 000

ADELI – liečba a rehabilitácia (DZ 2009008) 5 000

ADELI – Rovnaké šance (DZ 2009009) 20 000

Nemocnica Poprad – prestavba detského oddelenia (DZ 2009010) 51 880

Kalvársky fond – Rekonštrukcia zastavenia č. 3 kaplnka Kalvárie v Banskej Štiavnici (DZ 2009011) 9 606

Onkológia – rádioterapia, n. f. – Podpora liečenia pacientov (DZ 2009012) 30 000

Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča – podpora na dokončenie štúdia (DZ 2009013) 899

Ekonomická univerzita v Bratislave – Inovatívne manažérske simul. vo výučbe podnik. manažmentu (GR 2009001) 4 921

OZ Minibodka – Náhradný domov pre 6 hendikep., týraných, zneužív. a zanedbáv. súrodencov (GR 2009002) 3 319

Asociácia divadelná Nitra – Darujem Ti tulipán (GR 2009003) 3 319

Inštitút Krista Veľkňaza – Vzdelávacie programy pre matky s deťmi (GR 2009004) 3 319

Súkromné gymnázium Poprad – Hľadáme tajomstvá našej rieky (GR 2009005) 2 821

DOMKA Združenie saleziánskej mládeže – Hudobné krúžky (GR 2009006) 3 087

Štúdio zážitku Outward Bound Slovensko – Tréning slnečníc (GR 2009007) 1 447

OZ Supertrieda – Supertrieda (GR 2009008) 5 000

ZŠ Nové Zámky – Nákup športového vybavenia (GR 2009009) 1 706

Liečebno-výchovné sanatórium Nitra – Radosť zo šport. aktivít – nákup športového náradia (GR 2009010) 1 565

ZŠ Š. Moyzesa Banská Bystrica – Šport nás spája (GR 2009011) 1 800

Obec Pruské – Gavlovič lesk a bieda našej súčastnosti (GR 2009012) 6 600

Obec Hrušov – Oprava kaplnky sv. Anny (GR 2009013) 6 600

Rímskokatolícka cirkev farnosť Marianka – Obnova 6 Mariánskych kaplniek (GR 2009014) 6 600

ZŠ Obyce – Zelená telocvičňa – úprava ihriska (GR 2009015) 1 800

Gymnázium Kráľovský Chlmec – Netradičné športy na osemroč. gymnáziu – nákup šport. pomôcok (GR 2009016) 1 800
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ZŠ Spojová Banská Bystrica – Gymnastika základ všetkých športov (GR 2009017) 1 795

Cross Country Levoča – Buďme silnejší, rýchlejší a voľnejší ako spolužiaci (GR 2009018) 1 560

ZŠ s materskou školou s vyuč. jazykom maďarským Trstice – Skvalitniť a rozšíriť vybavenosť v telocvični GR 2009020) 913

ZŠ s materskou školou Vlčany – Netradičné športy a voľnočasové aktivity detí a mládeže (GR 2009020) 1 750

ZŠ Močenok – Olympiáda každý deň (GR 2009021) 1 800

Špeciálna ZŠ Malý Slivník – Pohyb ku zdraviu – Agita mundo (GR 2009022) 1 800

Združenie na záchranu Lietavského hradu – Veža starej brány-poklad môjho srdca (GR 2009023) 6 600

Verejná knižnica Jána Bocatia Košice – Klenoty pre budúce generácie (GR 2009024) 3 630

Liptovské múzeum v Ružomberku – Poklad nášho mesta (GR 2009025) 6 510

ZŠ Považská Bystrica – Športom k upevneniu zdravia (GR 2009026) 963

ZŠ J. Kráľa Liptovský Mikuláš – Športom k zdraviu (GR 2009027) 1 776

Plavecký klub ORCA Bratislava – ORCA BA zlepšuje tréningové podmienky (GR 2009028) 1 774

Združenie podporov. a priateľov sluchovo postihnutých detí – Športujeme po celý rok (GR 2009029) 1 772

ZŠ Kamenica – Aj my ,,Oblečme si dresy“ (GR 2009030) 1 757

ŠK Arkádia Galanta – Nákup športového náradia (GR 2009031) 1 800

ZŠ Gejzu Slaninku BA – Florball pre nepočujúcich žiakov (GR 2009032) 1 786

OZ RENOVA – Záchrana hradu Dobrá Voda (GR 2009033) 6 590

Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva – Tajomný hrad v Karpatoch (GR 2009034) 6 600

Rímskokatolícka cirkev farnosť Krásno nad Kysucou – Neskorogotická plastika Madony s dieťaťom (GR 2009035) 6 600

Súkromná hotelová akadémia Joergesov dom – Rekonštrukcia židovského cintorína v Banskej Štiavnici (GR 2009036) 6 600

ZŠ Hronské Kľačany – Cyklistické kritérium Hronské Kľačany (GR 2009037) 1 289

ZŠ Bošany – Ringo star-športová hra – nákup vybavenia (GR 2009038) 1 800

ZŠ Krymská Michalovce – Relaxačno-posilňovacie štúdio (GR 2009039) 1 795

Liečebno-výchovné sanatórium Poľný Kesov – S bielou loptičkou pre radosť z pohybu (GR 2009040) 1 410

KVŠP Bratislava – Klub Všeobecnej Športovej Prípravy (GR 2009041) 1 800

ZŠ P. Jilemnického Zvolen – Vôľa-úsmev-budúcnosť – nákup športového zariadenia (GR 2009042) 1 600

ZŠ Golianova Banská Bystrica – Športujúce ihrisko – nákup športového náradia (GR 2009043) 1 800

Tenisové centrum mládeže Trenčín – Dajme šancu všetkým (GR 2009044) 1 170

ZŠ Saratovská Levice – Škola v pohybe (GR 2009045) 1 800

TJ Žrebčín Motešice – Detská jazdecká škola v Motešiciach (GR 2009046) 1 800

ZŠ vo Veľkých Kostoľanoch – Obnova antukových tenisových dvorcov (GR 2009047) 1 250

DSS Most – Komplexné služby pre ľudí s duševnýmu poruchami (GR 2009048) 10 000

ZŠ ČSA Moldava nad Bodvou – Atletika na každý deň (GR 2009049) 1 800

Obecný športový klub Kapušany – Nákup športového náradia (GR 2009050) 1 774

Špeciálna ZŠ Stará Ľubovňa – Raketa a loptička moji kamaráti (GR 2009051) 1 529

ZŠ Mirka Nešpora Prešov – Buďme zdraví – nákup športového náradia (GR 2009052) 1 800

ZŠ Májové nám. Prešov – Preplávaj sa k zdraviu (GR 2009053) 1 200

ZŠ L. Novomeského Trenčín – Športová príprava 9- až 11-ročných detí v hádzanej (GR 2009054) 1 460
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ZŠ s materskou školou Dúbrava – Pálkový tenis využitie lôpt na TV (GR 2009055) 1 800

Gymnasticko-trampolínový klub Žilina – Gymnastika pre všetkých (GR 2009056) 1 800

Špeciálna ZŠ, Materská škola a Praktická škola Pezinok – Šport nás spája (GR 2009057) 974

Sport Condition-Bereš Róbert – Klub outdoorových športov (GR 2009058) 1 800

Tenisový klub Zlaté Morave – Športová činnosť a výchova mládeže (GR 2009059) 942

ZŠ Štiavnik – Aktívnejšie za športom (GR 2009060) 1 700

ZŠ Predmier – Dobudovanie viacúčelového ihriska s umelým povrchom (GR 2009061) 1 800

Univerzitná knižnica v Bratislave – Digitalizácia Pressburger Zeitung a doplnenie knižničného fondu (GR 2009062) 33 000

Elpida – Letom svetom a Svojou cestou ísť (GR 2009063) 7 000

VŠVU v Bratislave – DigiPrint Studio (GR 2009064) 15 000

Denný stacionár pri Divadle z Pasáže – Chránené územia (GR 2009065) 5 000

Spolok sv. Cyrila a Metoda – Neobjavený románsky klenot Zemplína (GR 2009066) 6 600

ZŠ Tulipánová Nitra – Môžem sa zapojiť aj ja?, Lepší rast športovej výkonnosti (GR 2009067) 806

Klub vodných športov Careta vo Zvolene – Vedieť plávať je normálne (GR 2009068) 1 655

ZŠ Trstená – Športujme všetci (GR 2009069) 1 782

Špeciálna ZŠ Internátna Považská Bystrica – Športom k prelomeniu bariéry menejcennosti (GR 2009070) 1 325

ZŠ Trenčianske Teplice – Neseď a zahraj si s nami Florbal (GR 2009071) 1 797

ZŠ s materskou školou Hriňová – Netradičným športom k netradičným zážitkom (GR 2009072) 1 240

ŠK Blakot Košice – Školská fl orbalová liga (GR 2009073) 1 627

Univerzita Komenského LF v Bratislave – Modernizácia výučby fyziológie človeka (GR 2009074) 10 000

Tanečný klub Tília – Roztancovaná Horná Torysa (GR 2009075) 1 235

S.P.A.C.E – Všetci sú doma (GR 2009076) 33 000

AOZPO – Žiť bez bariér (GR 2009077) 30 000

OZ Supertrieda – Supertrieda (GR 2009078) 15 000

Krajské poradenské centrum ZPMP v Prešove – Chceme prácu (GR 2009079) 6 000

Arabeska Slovenská spoločnosť pre rozvoj špeciálnej gymnastiky – Žime spolu lepší život (GR 2009080) 3 000

Wellnea s.r.o. – Sme rovnocenní partneri (GR 2009081) 6 000

Kultúrne združenie národností a etník SR – Vedľa nás kráča slnko (GR 2009082) 2 800

Agentúra Manna – Zahryznite sa do našich medovníčkov – rozvoj zamestnanosti zdravotne postihnutých (GR 2009083) 3 000

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Nové Zámky – Snoezelen – pootvorme dvere do sveta postih. (GR 2009084) 2 961

Renovatio-Nova – Návrat k tradíciám – terapia prostredníctvom tkáčskych krosien (GR 2009085) 2 850

Klub vozičkárov v Trnave – Klub je šanca byť potrebný a užitočný (GR 2009086) 2 165

OZ Za dôstojný život – Zvýšenie životných šancí 12 prac. chránenej dielne (GR 2009087) 6 000

Centrum sociálnych služieb Slnečný dom – Hlinený svet fantázie (GR 2009088) 3 000

Združenie Downovho syndrómu na Orave – Podpor. etablovania chránených dielní a chrán. pracov. miest (GR 2009089) 3 000

Dom detí Božieho milosrdenstva – Príprava na podporované bývanie v Stropkove (GR 2009090) 3 030

DSS pre deti a dospelých Bratislava – Vybudovanie viaczmyslovej miestnosti snoezelen (GR 2009091) 3 000

YMCA Nesvady – Spolu dokážeme viac (GR 2009092) 2 422
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DSS pre deti a dospelých Bratislava – Fytoterapia a relaxačno-oddychový priestor Čarovná záhrada (GR 2009093) 2 540

Slovenské hnutie špeciálnych olympiád – Národné preteky špeciálnych olympiád (GR 2009094) 3 000

Svet ticha – Môj prvý venček (GR 2009095) 3 000

DSS Dom Matky Terezy – Kúpeľňa bez bariér (GR 2009096) 6 000

Kresťanská liga na pomoc mentálne postihnutým – Skvalitnenie života obyvat. bývania Gerulata (GR 2009097) 1 965

Prima, n. o., DSS pre dospelých – Vytvorme niečo nové (GR 2009098) 2 315

Archa, n. o. – Spolu pod jednou strechou (GR 2009099) 6 000

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Pomôž mi byť užitočným (GR 2009100) 2 798

OZ Rehamenta – Máme šikovné ruky (GR 2009101) 1 500

Psychiatrická nemocnica Pezinok – Za krásou drôtu, vosku a slamy (GR 20090102) 1 680

Bez bariér, n. o. – Šarišské remeslá ako zdroj nových pracovných miest bez bariér (GR 2009103) 6 060

DSS K. Matulaya pre deti a dospelých – Africké bubny (GR 2009104) 2 591

Rímskokatolícka cirkev farnosť sv. Serváca Vrbov – Obnova zvonice Vrbov (GR 2009105) 67 000

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava – Zakúpenie transportného monitora a ventil. život. funkcií (GR 2009106) 40 000

Pamiatkový úrad SR – Reštaurovanie hlavného oltára v kláštore v Červenom Klátore (GR 2009107) 30 000

Autistické centrum Andreas, n. o. – Svoje zručnosti a talent chcem využiť (GR 2009108) 3 000

Rímskokatolícka farnosť Banská Štiavnica – Projekt Schmidt (GR 2009109) 30 000

Zväz telesne postihnutej mládeže – X. celoslovenská abilympiáda (GR 2009110) 3 000

DSS pre dospelých a zariadenie podporovaného bývania Rozsutec – 2 výstavy B. Tomanovej a B. Matouška (GR 2009111) 915

UNICEF – Linka detskej istoty (GR 2009112) 14 700

Združenie príbuzných, priateľ. a ľudí s psychickými poruchami KRÍDLA – Poďme poznať hlinu (GR 2009113) 3 000

Výhra v súťaži FOTO roka 2008 6 000

Výhra v súťaži Maľba 2009 20 000

Zahraničné štipendiá pre deti Intercultura 24 000

913 400

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:

25. 1. 2009 Bronislava Oremusová Bronislava Oremusová Martina Slezáková
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Prehľad o peňažných tokoch za rok končiaci: 31.12. 2009

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 158 092 - 30 938

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 - 1 002 –

A.1.5. Zmena stavu opravných položiek – –

A.1.6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov 163 928 - 21 335

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 - 4 834 - 9 603

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

A.1.11. Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku 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 30 223 12 875

A.2.1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti - 4 300 426

A.2.2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti 34 523 12 449

A.2.3. Zmena stavu zásob – –

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

A.3. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností 4 834 9 603

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

A.7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do inv. alebo fi n. 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 193 149 - 8 460

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

C.2.10. Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých a krátkodobých záväzkov z fi nančnej 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 fi nančných činností – –

C.8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fi nančnú činnosť – –

C.9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na fi nančnú činnosť – –

C. Čisté peňažné toky z fi nančnej činnosti

D. Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov 193 149 -8 460

E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia 699 388 707 848

F. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia 892 537 699 388

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

– –

H. Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia 892 537 699 388
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12)  Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
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