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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

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

2)  Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2011 s uvedením vzťahu 
k verejnoprospeš nému účelu Nadácie VÚB ...............................................................................5

3)  Štruktúra príjmov (výnosov) za rok 2011 podľa zdrojov ........................................................29

4)  Prehľad darcov, ktorých hodnota darov presiahla 331,94 eura .............................................30

5)  Štruktúra nákladov (výdavkov) za rok 2011 ............................................................................31

6)  Výška výdavkov (nákladov) na správu nadácie za rok 2011 ...................................................32

7)  Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov v roku 2011 ...................................33

8)  Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom
o prostriedkoch nadačných fondov .........................................................................................33

9) Zoznam partnerov v roku 2011 ................................................................................................34

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

11)  Poznámky k ročnej účtovnej závierke k 31. decembru 2011 ................................................45

12)  Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke  ...........................................................................67



4 5nadácia vúb výročná správa za rok 2011

  

2)   Prehľad podporených subjektov 
a aktivít realizovaných v roku 2011 
s uvedením vzťahu k verejnoprospeš
nému účelu Nadácie VÚB

Schéma projektov podporených v roku 2011 bola takáto:

projekty pre VZDELANIE pre UMENIE pre NÁDEJ

Otvorená grantová schéma granty granty

Dlhodobé projekty Univerzitná 
knižnica

Kalvária v Banskej 
Štiavnici

Všetci sú doma

Súťaže Economicus 
CSUA

Maľba 
Foto roka
Poklady môjho 
srdca II. 

Partnerské projekty granty granty granty

Zamestnanecké projekty štipendiá
granty

Poklady môjho 
srdca

granty

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 osemročnej existencie 
podporila vyše 500 projektov v celkovej hodnote takmer 4,9 milióna eur. Riadi sa stratégiou, 
ktorá napĺňa poslanie, víziu a misiu banky. Svoju podporu smeruje do projektov celoslovenského 
i 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 2011 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

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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Dlhodobé projekty 
Všetci sú doma
Partnerský projekt neziskovej organizácie S.P.A.C.E. je zameraný na podporu vzdelávania, voľ-
nočasových aktivít a vyhľadávanie talentovaných detí z náhradných rodín. V roku 2011 bol pro-
jekt podporený sumou 30 000 eur. V uvedenom období bolo v projekte registrovaných 170 
náhradných rodín (732 detí a 250 rodičov). Aktívna podpora (poskytovanie príspevku) sa týkala 
350 detí.

Partnerské projekty
Prehľad partnerských projektov podporených v roku 2011

Príjemca grantu Názov projektu Grant v EUR

1 OZ Život – Nádej Rozvoj zručností a talentu invalidných 
dôchodcov 

3 000

2 Gréckokatolícka charita Prešov Vhodné priestory + spokojný personál = 
kvalitné služby

15 000

3 Lepší svet, n. o. Krajší svet pre ľudí s mentálnym postihnutím 20 000

4 OZ Asociácia pomoci postihnutým 
ADELI

Rovnaké šance II. 25 000

5 DSS Most Komplexné služby pre ľudí s duševnými 
poruchami a inštitucionálny rozvoj organizácie

10 000

6 Matka a dieťa Turca, o. z. Rehabilitačné pomôcky a športovisko pre deti 
s postihnutím

1 500

7 Vranovská nemocnica Vertigo – vestibulárny závrat 20 000

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, 
• podpore a pomoci ľuďom v núdzi, 
• zdravotníckym zariadeniam a organizáciám, 
• ľuďom s onkologickými ochoreniami.

Kam smerovala naša podpora v roku 2011

Typ projektov Počet podporených projektov Výška podpory v EUR

Dlhodobé projekty 1 30 000

Partnerské projekty 25 326 956 

Zamestnanecké projekty 17 31 960

Otvorená grantová schéma 17 49 872,83

SPOLU 60 438 788,83 
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Gréckokatolícka charita Prešov
Zámerom projektu bolo dokončenie rekonštrukcie a modernizácia DSS pre deti a mládež s kom-
binovaným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa. Denný stacionár Domu sv. Anny zabezpečuje 
dôstojný spoločenský život klientom, poskytuje poradenstvo a podporu ich rodičom a priate-
ľom, rôzne formy pracovnej terapie, rehabilitáciu, muzikoterapiu i kanisterapiu. Projekt získal 
grant vo výške 15 000 eur.

Asociácia pomoci postihnutým ADELI 
Projekt Rovnaké�šance podporený sumou 25 000 eur sprístupňuje vysoko špecializovanú re-
habilitačnú metódu ADELI čo najväčšiemu počtu slovenských pacientov s detskou mozgovou 
obrnou, stavmi po úrazoch mozgu a mozgových príhodách zo sociálne slabších rodín. Aplikácia 
liečebnej metódy prispieva k zlepšeniu zdravotného stavu u ťažko telesne postihnutých detí, 
dokonca aj v prípadoch, keď iné terapie už nie sú efektívne. Terapia je dopĺňaná o nové metódy, 
napr. biofeedback a liečba v hyperbarickej komore.

Šanca pre nechcených
Kmotričky sú projekt individuálneho dobrovoľníctva, občianskej svojpomoci a priateľského mentor-
stva s cieľom vytvoriť trvalú oporu pre opustené mamičky s malými deťmi v krízovej situácii, ktoré 
pochádzajú z nefunkčných rodín alebo detských domovov. Dobrovoľníčky – kmotričky sú dlhodobý-
mi priateľkami a mentorkami mladých žien bez rodinného zázemia. Radia im vo výchove detí, vede-
ní domácnosti, pomáhajú im vo vytváraní väzieb a hľadaní miesta v spoločnosti, do ktorej ich chcú 
prirodzene integrovať neinštitucionálnym spôsobom. Projekt bol podporený sumou 2 500 eur.

Tanečný klub DANUBE Bratislava
ARS�INTEGRA�2011 je projekt integrácie hendikepovaných spoluobčanov cez tanec a výtvarné 
umenie. Pozostáva zo škály sociálnych a zdravotných terapií a jeho výnimočnosť je v priamej in-
tegrácii – každý zdravotne postihnutý má svojho talentovaného sparing partnera, čím vytvárajú 
tanečné páry, resp. dvojice. Takto sa zdravotne postihnutí ľudia stávajú v oblasti umenia rov-

Príjemca grantu Názov projektu Grant v EUR

8 Peter Štefanides Zakúpenie invalidného vozíka 1 856

9 ŠK NEKO – Školský klub 
nepočujúcich Koceľova, o. z.

Svetlá budúcnosť 5 000

10 Šanca pre nechcených, o. z. Kmotričky II. 2 500

11 OZ Detské ARO Košice Resuscitačné postele 10 000

12 Hornooravská nemocnica, Trstená Nákup polohovateľnej postele 3 100

13 Nemocnica Lučenec, n. o. Rekonštrukcia a vybavenie nemocnice 10 000

14 Tanečný klub DANUBE Bratislava ARS INTEGRA 2011 8 000

15 OZ Medzi nami Medzi nami – odraziť sa z dna 12 000

16 Plamienok, n. o. Respitná časť denného centra 10 000

17 Obec Píla Pomoc po povodniach 3 000

18 Nadácia MEMORY Zvyšovanie odbornosti v starostlivosti o ľudí 
s Alzheimerovou chorobou 

10 000

19 MW Promotion Fotoškola pre najtalentovanejšie deti 30 000

20 OZ Ambrelo Pozerajte našimi očami 3 000

21 Nemocnica Poprad Modernizácia materiálnotechnického 
zabezpečenia nemocnice 

66 000

22 Onkológia – rádioterapia, n. f. Skvalitnenie starostlivosti o onkologických 
pacientov v regióne Spiša

22 000

23 Blue production Modré z neba (3 príbehy) 36 000

SPOLU 326 956
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Zamestnanecké projekty
Nadácia VÚB je vnímavá k dobrovoľníckym aktivitám 
zamestnancov, oceňuje ich angažovanosť, záujem 
a  ochotu pomáhať. Po šiestykrát vyčlenila finančné 
prostriedky na podporu projektov, ktoré zamest-
nanci VÚB skupiny považujú za užitočné a  hodnot-
né. Žiadosti hodnotila nezávislá hodnotiaca komisia. 
Vybrala 17 projektov, ktoré boli podporené grantmi 
v celkovej výške 31 960 eur. Projekty sú určené deťom 
a mladým ľuďom, ľuďom so zdravotným postihnutím, 
sociálne znevýhodneným deťom a na rozvoj vzdeláva-
nia. Na ich realizácii sa budú aktívne podieľať zamest-
nanci na dobrovoľníckej báze.

Prehľad podporených zamestnaneckých projektov

Príjemca grantu Názov projektu Grant v EUR

1 Mesto Handlová Spokojná jeseň života 2 000

2 Kvitnúca nádej, o. z. Tvoríme si krajší svet 1 950

3 Fontis, o. z. Svätojánska noc má čarovnú moc 1 170

4 Daruj nádej, o. z. Delfinoterapia 2011 2 000

5 Obec Jasenov Ihrisko pre každého 1 500

6 Lepší svet, n. o. Vybudovanie zrkadlovej telocvične pre 
aktivity špeciálnej a liečebnej TV

2 000

7 DebRA SR Život bez bolesti? 1 880

nocennými partnermi špičkových umelcov v oblasti tanca a výtvarného umenia, čím sa zlepšuje 
ich sebavedomie a uplatnenie v živote. Projekt bol realizovaný s podporou vo výške 8 000 eur. 

Plamienok, n. o.
Detský hospic dlhodobo pomáha zlepšovať kvalitu života nevyliečiteľne chorých detí a ich prí-
buzných, ako aj rodín, ktorých sa dotkla smrť dieťaťa. Cieľom projektu je vytvorenie�respitnej�
časti�denného�centra. Grant vo výške 10 000 eur bude použitý na rekonštrukciu priestorov, 
ktoré umožnia poskytovať respitné služby smútiacim rodinám s nízkym príjmom žijúcim ďaleko 
od Bratislavy, ktoré si nemôžu dovoliť platiť za ubytovanie a stravu. 

Nadácia MEMORY
Na Slovensku sa počet pacientov postihnutých deštruktívnym ochorením mozgu Alzheimerovou 
chorobou odhaduje na 50 000 – 60 000. Títo ľudia sú umiestňovaní do niektorého z 260 zaria-
dení sociálnych služieb (domovy seniorov, domovy sociálnych služieb, špecializované zariade-
nia a pod.). Zámerom podporeného projektu je poskytnúť odborné akreditované vzdelávanie 
pracovníkom, ktorí sa starajú o ľudí trpiacich Alzheimerovou chorobou v týchto zariadeniach, 
a zvýšiť kvalitu života pacientov v inštitucionálnej starostlivosti. Nadácia VÚB prispela na reali-
záciu projektu sumou 10 000 eur.

Ambrelo, občianske združenie
Pozerajte�našimi�očami je projekt, ktorého cieľom je zvýšenie informovanosti detí a mládeže 
o živote nevidiacich ľudí a spôsobe komunikácie s nimi. Projekt budú viesť štyria nevidiaci a je-
den vidiaci lektor formou neformálneho, interaktívneho hudobno-umeleckého programu na 
základných a stredných školách po celom Slovensku. Študenti objavia možnosti lámania bariér 
medzi vidiacimi a nevidiacimi občanmi, naučia sa, ako ich osloviť, podať ruku, ako poskytnúť 
pomoc. Nadácia VÚB prispela na realizáciu projektu sumou 3 000 eur.
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Otvorená grantová schéma
Nadácia v rámci otvorenej grantovej schémy pre�Nádej dlhodobo podporuje vytváranie nových 
pracovných príležitostí pre ľudí so zdravotným postihnutím v prostredí chránených dielní, roz-
voj konceptu chráneného bývania, podporuje aktivity, ktoré im umožnia prejaviť vnútorný svet 
a sprostredkovať ho iným, rozvíjať zručnosti a talent, ako aj projekty zamerané na zmiernenie 
následkov ochorenia a  dlhodobej hospitalizácie ľudí so závažnými ochoreniami. V  roku 2011 
spomedzi 96 žiadostí získalo 17 organizácií podporu vo výške 49 872,83 eura.

Prehľad podporených projektov

Príjemca grantu Názov projektu Grant v EUR

1 WELLNEA, s. r. o. (chránená dielňa) Založenie zlatníckej dielne pre 
zdravotne postihnutú zlatníčku

3 995,86

2 Občianske združenie ATHÉNA Náhradné a podporné formy 
komunikácie

1 984

3 ArtEstpolyestetické vzdelávanie 
znevýhodnenej mládeže

Divadlo Hopi hop 3 500

4 BATHOR 1478 Tradičný dom „Kukurienka" 3 370

5 OZ Radosť zo života pri CŠPP Bocatiova 
Košice

Dyslektický tábor pre deti so 
špecifickými vývinovými poruchami

3 970

6 ÁNO PRE ŽIVOT, n. o. Na pracovnom trhu má byť priestor pre 
všetkých ľudí

3 900

7 Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku Chcem ísť po svojich vlastných nohách 4 000

8 AMALIA – DSS Talent ako skala, čo bariéry váľa... 710,45

9 Slovenský Vozičkársky a Integrovaný 
Florbal (SWIF)

Rozvoj florbalu na vozíku a podpora 
sociálnej inklúzie telesne postihnutých

2 214,40

Príjemca grantu Názov projektu Grant v EUR

8 Kongregácia sestier služobníc 
Nepoškvrnenej Panny Márie 

Bezbariérová rampa pre vozičkárov 2 000

9 Slovenské hnutie špeciálnych olympiád Účasť športovcov na Svetovej letnej 
špeciálnej olympiáde – Atény 2011

2 000

10 3lobit Letné tábory pre deti s autizmom 2 000

11 Asociácia Divadelná Nitra Darujem ti tulipán 2 000

12 ZŠ Požiarnická 3, Košice Zážitková výuka vo vzťahu 
k prírodopisu a ochrane životného 
prostredia

2 000

13 Senická volejbalová akadémia, o. z. Senická volejbalová akadémia 2 000

14 Fond UŠKO, n. f. FIT – Detské cvičebné centrum 2 000

15 Autistické centrum Andreas, n. o. Autisti ARTisti II. 2 000

16 ZŠ a MŠ Krásno nad Kysucou V škole nie je žiadna nuda 1 460

17 OZ Hafiry Pretancujme leto 2 000

SPOLU 31 960
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Nadačný program pre Vzdelanie
Význam vzdelania je neoceniteľný pre roz-
voj ľudského potenciálu a našej spoločnosti. 
Významným spôsobom ovplyvňuje budúc-
nosť a  perspektívy krajiny, preto nadácia 
venuje svoje prostriedky na podporu mla-
dých ľudí, ktorí majú ambíciu naplno využiť 
svoj potenciál a rozvíjať svoj talent. Nadácia 
VÚB podporuje najmä inštitúcie, ktoré sa 
venujú vzdelávaniu a zvyšovaniu jeho úrov-
ne a  pripravujú pre študentov výnimočné 
a invenčné projekty.

Kam smerovala naša podpora v roku 2011

Typ projektov Počet podporených projektov Výška podpory v EUR

Dlhodobé projekty 1 10 000

Partnerské projekty 4 35 000 

Otvorená grantová schéma 2 99 000

Súťaž 2 10 000

Zamestnanecké projekty 21 50 096

SPOLU 30 204 096 

Príjemca grantu Názov projektu Grant v EUR

10 OZ DLAŇ Prečo za mňa stále niekto rozhoduje? 1 992

11 OZ Detská komunita Zelená oáza 2 382,12

12 Mladá éra autorov nového tisícročia 
(MEA2000), o. z.

Šanca pre každého 3 084

13 KRUH, n. o. Návrat ZP osôb s duševným ochorením 
do zamestnania

3 980

14 OZ PERSONA Systematická podpora inklúzie ľudí 
so zdravotným znevýhodnením v ich 
prirodzenom prostredí

4 000

15 DSS pre deti a dospelých Medveďov Rozvoj prac. návykov a zručností 
v rámci konkrétnych aktivít

1 000

16 OZ Infosluch Multimediálny informačný systém 
– Infosluch

1 970

17 Centrum sociálnych služieb Krupina, o. z. Vytvárajme Krupinu „bez bariér" 3 820

SPOLU 49 872,83
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Otvorená grantová schéma 
Hosťujúci profesor 

Grantový program umožňuje pôsobenie významných zahraničných odborníkov na sloven-
ských vysokých školách ekonomického zamerania a zintenzívňuje vedeckú a odbornú činnosť 
na školách. V  školskom roku 2011/2012 u nás pôsobili profesorka Joan Winn na Univerzite 
Komenského v Bratislave (Fakulta manažmentu) a profesor Marian Rizov na Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzite v Nitre (Fakulta ekonómie). Tieto univerzity boli podpore-
né grantmi vo výške spolu 99 000 eur začiatkom roka 2011. 

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 republike. 
V roku 2011 bol zrealizovaný projekt Nákup kníh do knižničného fondu UKB. Jeho prínosom 
bolo obohatenie knižničných fondov, nakúpené boli knihy v hodnote 10 000 eur. 

Partnerské projekty 
Prehľad partnerských projektov podporených v roku 2011

Príjemca grantu Názov projektu Grant v EUR

1 VÚB, a.s. CSUA Award 12 000

2 EKOTOPFILM Junior festival EKOTOPFILM pre deti a mládež 15 000

3 Nadácia Národohospodár Vydávanie časopisu Nová ekonomika 3 000

4 ZŠ Kružlová Zlepšenie materiálnotechnickej základne školy 5 000

SPOLU  35 000 

Nadácia Národohospodár
Nadácia VÚB poskytla grant vo výške 3 000 eur na vydávanie časopisu Nová ekonomika, kto-
rý poskytuje mladým vedeckým pracovníkom príležitosť prezentovať výsledky svojej činnosti 
a podporuje ich vo vedeckej práci. 
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Zamestnanecká grantová schéma
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 VÚB skupiny považujú za užitočné a hodnotné. Žiadosti 
hodnotila nezávislá hodnotiaca komisia, ktorá rozhodla o podpore 19 projektov. Podporené 
projekty vo výške 34 096 eur 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.

Príjemca grantu Názov projektu Grant v EUR

1 Združenie kresťanských spoločenstiev 
mládeže

Škola dobrovoľníkov na Katarínke 2 000

2 Špeciálna ZŠ internátna, Spišské Vlachy Bezpečne do školy 1 995

3 Envirosvet, o. z. Ekovýchova bez bariér 865

4 Haliganda, o. z. Recyklácia kreativity 1 950

5 Mládežnícka organizácia Plusko, o. z. Školenie inštruktorov zážitkovej 
pedagogiky

1 844

6 Slovenský skauting, o. z. Staň sa lídrom 1 963

7 Súkromná ZŠ waldorfská Ja som malý remeselník 2 000

8 Inklúzia, o. z. Súťažím o najlepšieho čašníka 2 000

9 Život bez závislosti, n. o. Ak mi pomôžeš, tak to zvládnem 2 000

10 ZŠ Saratovská, Levice Záludnosti dopravy vštepíme si do 
hlavy

2 000

11 ZŠ a MŠ Brodno Oáza zelene – školské arborétum 2 000

12 Asociácia na ochranu práv pacientov SR Viem sa správať u lekára 2 000

Súťaž Economicus 
Súťaž Economicus� –� Cena� Nadácie�
VÚB�pre�mladých�ekonómov je oce-
nením najlepších vedeckých prác 
v  oblasti ekonomických vied a  fi-
nancií publikovaných v  karentova-
ných zahraničných časopisoch. Jej 
cieľom je motivovať mladých pe-
dagógov a  vedeckých pracovníkov 
k  vedeckej práci a  zvýšiť ich pub-
likačnú činnosť. Víťazom druhého 
ročníka sa stal a  odmenu vo výške 
10  000  eur získal kolektív autorov 
v  zložení Eduard Baumöhl a  Tomáš 
Výrost z Podnikovohospodárskej fa-
kulty EÚ v Košiciach.

Zamestnanecké projekty
Stredoškolské štipendiá
Intesa Sanpaolo dlhoročne spolupracu-
je s  medzinárodnou organizáciou AFS 
Intercultura, ktorá organizuje stredoškol-
ské štúdium v  zahraničí. Ohlasy zamest-
nancov potvrdzujú, že podpora vzdeláva-
nia ich detí je vítanou iniciatívou. Študenti 
trávia v  škole jeden celý školský rok, po-
čas ktorého majú všetky náklady spojené 
so štúdiom plne hradené Nadáciou VÚB. 
Dvaja uchádzači, vybratí odborníkmi 
z AFS, študujú v školskom roku 2011/2012 
v Taliansku. Pridelené im boli 2 štipendiá 
v hodnote 16 000 eur. 
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Kam smerovala naša podpora v roku 2011

Typ projektov Počet podporených projektov Výška podpory v EUR

Dlhodobé projekty 1  66 387,83 

Partnerské projekty 18  439 840,80 

Zamestnanecké projekty 10  49 954,58

Súťaže 10 86 000

SPOLU 39 642 183,21

Dlhodobé projekty
Obnova banskoštiavnickej 
Kalvárie
Banskoštiavnická Kalvária, ktorá spadá pod 
ochranu UNESCO, bola v  roku 2007 zarade-
ná medzi 100 najviac ohrozených pamiatok 
sveta. V roku 2008 vzniklo po 57-ročnej pre-
stávke združenie Kalvársky fond, ktoré sa ve-
nuje jej záchrane. Nadácia VÚB a združenie 
Kalvársky fond sa v roku 2008 dohodli na de-
saťročnej spolupráci a finančnej podpore pro-
jektu záchrany banskoštiavnickej Kalvárie. 
Počas tohto obdobia nadácia poskytne fon-
du 663 878,38 eura, čo je historicky najväčší 
príspevok súkromnej firmy na konkrétny pro-
jekt v  oblasti kultúry. Rok 2011 bol štvrtým 
rokom rekonštrukčných prác na Kalvárii. Ak 
bol rok 2010 na obnovu pre daždivé počasie 

Príjemca grantu Názov projektu Grant v EUR

13 Rodičovské združenie pri MŠ Voda – zdroj života 2 000

14 OZ Našim deťom Pomoc v profesionálnej orientácii 
žiakom

500

15 Obchodná akadémia Sabinov Končím školu – začínam podnikať 2 000

16 Socia, o. z. Podpora vzdelávania a rehabilitácia 
detí s postihnutím

979

17 Evanjelické gymnázium Tisovec Vdýchnime našej knižnici život 2 000

18 Svet ticha, o. z. Pripravujeme sa na reálny život 2 000

19 ZŠ Vitanová Na tej našej Oravienke 2 000

SPOLU 34 096

Nadačný program pre Umenie
Slovensko patrí medzi krajiny s  bohatou kultúrnou histó-
riou. Jednou z priorít Nadácie VÚB je zachovanie kultúrne-
ho a prírodného dedičstva Slovenska a  tvorba nových kul-
túrnych hodnôt pre ďalšie generácie. Nadačný program pre�
Umenie umožňuje poskytovať podporu na zachovanie a reš-
taurovanie konkrétnych pamiatok a pomáhať pri rozvoji ta-
lentu 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 Poklady môjho srdca II.,
•  reštaurovanie vzácnych obrazových zbierok.
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Príjemca grantu Názov projektu Grant v EUR

9 Slovenské národné múzeum Reštaurovanie obrazov 39 000

10 MK SR Cena ministra 2012 10 000

11 Miestna časť BratislavaStaré Mesto* Putovanie za hudbou – cyklus 
výchovných koncertov pre žiakov ZŠ 
a 15. ročník súťaže Prešporský Paganini 

30 000 

12 Miestna časť BratislavaStaré Mesto Poznaj Staré Mesto 9 369

13 Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Nitra** Hronský Beňadik 170 000 

14 Združenie na záchranu Lietavského hradu Statické zabezpečenie a  obnova JV 
steny stredného hradu I. etapa

37 565

15 Rímskokatolícka cirkev, farnosť 
sv. Mikuláša

Oprava hodín 17 973,20 

16 Rehoľa menších bratov františkánov Záchrana a  reštaurovanie slnečných 
hodín – Františkánsky kláštor

30 000

17 Slovenská národná galéria Výstava Maľba po maľbe 1 000

18 OZ Náš kraj Moderné slovenské umenie do každej 
rodiny

10 000

SPOLU 439 840,80 

* Zmluva uzavretá na trojročné obdobie. V roku 2011 bola poskytnutá suma 3 000 eur.
** Zmluva uzavretá na trojročné obdobie. V roku 2011 bola poskytnutá suma 70 000 eur.

nevhodný, vlani sa vďaka lepšiemu počasiu stihlo dokončiť viacero plánovaných prác. Realizované 
boli najmä tieto aktivity:
•  reštaurovanie fasád Dolného kostola,
• revízia veže a strechy nad strednou vežou Dolného kostola,
• klampiarske práce na Dolnom kostole, 
• úpravy areálu Kalvárie,
• 1. etapa reštaurovania fresky Posledná večera, 
• elektrifikácia areálu Kalvárie.

Občianskemu združeniu Kalvársky fond bolo v  roku 2011 poskytnutých 66 387,83 eura, čo 
predstavuje alikvotnú čiastku na príslušný kalendárny rok.

Partnerské projekty
Prehľad partnerských projektov podporených v roku 2011

Príjemca grantu Názov projektu Grant v EUR

1 Nadácia pre súčasné umenie BLAF – Bratislava Art Festival (Dni 
umenia v Bratislave)

10 000

2 Gréckokatolícke arcibiskupstvo, Prešov Reštaurovanie hodín 9 850

3 Beňadik, neinvestičný fond Obnova kultúrnej pamiatky 
„Kláštorisko Skalka"

10 000

4 Taliansky kultúrny inštitút Organizovanie kultúrnych aktivít v roku 
2011

20 000

5 Obec Sobotište Doplatok k oprave hodín 83,60 

6 Slovenská filharmónia Zakúpenie notového materiálu 5 000

7 K2 Production Rabínka 10 000

8 Múzeum vo Sv. Antone Reštaurovanie olejomaľby 20 000
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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. V piatom ročníku žiadatelia pred-
ložili 160 žiadostí o podporu. Podporených bolo 10 projektov grantmi vo výške 49 954,58 eura.

Príjemca grantu Názov projektu Grant v EUR

1 Mesto Trebišov Rekonštrukcia vstupnej brány do 
mestského parku v Trebišove

6 000

2 Stupavský okrášľovací spolok (od roku 
1919)

Záchrana grófskeho skleníka v Stupave 6 000

3 Občianske združenie Hradčan Grófska ľadovňa Gabriela Balašu na 
hrade Modrý Kameň

3 676,25

4 Obec Závod Záchrana lesnej studničky 1 000

5 Sarahs, n. o. Rekonštrukcia fontány v parku 
v Spišskom Hrhove

5 780

6 Obec Háj Oprava a prezentácia historického 
organu v rímskokatolíckom kostole 
v obci Háj

3 662

7 OZ Hrad Tematín Severák 5 930

8 Obec Červený Kameň Renovácia Kaplnky sv. Augustína 
a okolia

5 906,33

9 Obec Mýtna Záchrana sklárskych tradícií v Dolnej 
Bzovej

6 000

10 Pro Castello Comaromiensi, n. o. Kartuša v Novej pevnosti v Komárne 6 000

SPOLU 49 954,58

BEŇADIK, neinvestičný fond
Pútnické miesto Skalka pri Trenčíne je zrúcanina bývalého kláštora spojená s jaskynkou v skal-
nom brale. Je to zaujímavé turistické miesto obdivované domácimi a  zahraničnými návštev-
níkmi a účastníkmi rôznych stretnutí mládeže a výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS. 
Finančné prostriedky boli poskytnuté vo výške 10 000 eur. 

Slovenské národné múzeum
Nadácia VÚB poskytla grant vo výške 20 000 eur na reštaurovanie�4�vzácnych�olejomalieb, kto-
ré budú umiestnené na Bratislavskom hrade v novozariadených výstavných priestoroch hradnej 
obrazárne Múzea histórie Slovenského národného múzea. Na reštaurovanie veľkorozmernej 
olejomaľby�zo�17.�storočia�Rebeka�pri�studni, ktorá sa nachádza v havarijnom stave, poskytla 
nadácia grant vo výške  19 000 eur. Dielo bude po zreštaurovaní umiestnené do obrazárne 
šľachticmi obývaného priestoru, kde sú návštevníkom prezentované obľúbené témy z mytológie 
a Starého a Nového zákona.

Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Nitra 
Opátstvo�sv.�Benedikta�v Hronskom�Beňadiku je národnou kultúrnou pamiatkou a najstarším 
stojacim kláštorom na území Slovenska – pochádza z 11. storočia. Predmetom projektu pod-
poreného sumou 170 000 eur je obnova vitráží na opátskom Kostole sv. Benedikta, historicky 
najväčšej i najvýznamnejšej dominante celého komplexu. Projekt je trojročný, v roku 2011 bol 
pridelený grant vo výške 70 000 eur.
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Súťaž Foto roka 2011 – Cena Nadácie VÚB
pre mladých fotografov
Cieľom súťaže je podporiť mladých umelcov a propagovať umelecké diela v odbore fotografia. 
V  roku 2011 postupne prebehli tretí aj štvrtý ročník súťaže. Vo februári sa konalo vyhlásenie 
výsledkov Foto roka 2010 spolu s  výstavou finalistov vo výstavnej sieni Univerzitnej knižnice. 
Výhercami sa stali Andrea Juneková (kategória profesionáli) a Martin Frič (kategória amatéri), 
ktorí získali odmenu 6 000 eur (4 000 eur pre profesionála a 2 000 eur pre amatéra). Témou tre-
tieho ročníka bola Príťažlivosť�Zeme. 

V apríli bol vyhlásený štvrtý ročník súťaže, ktorého výsledky boli oznámené v septembri. Pri tejto 
príležitosti sa konala open-air výstava finalistov (spolu vyše 60 veľkorozmerných fotografií) na 
Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Odmena sa zvýšila na 10 000 eur (1. miesto – 5 000 eur, 
2. miesto – 3 500 eur a 3. miesto – 1 500 eur). Na víťazných priečkach sa umiestnili Dominika 
Jackuliaková, Boris Németh a Peter Važan. Novinkou bolo zlúčenie kategórií amatérov a profesio-
nálov do jednej. Téma štvrtého ročníka bola Ľudia�a ulica. Viac informácií o súťaži a jej výsledkoch 
nájdete na www.fotoroka.sk.

Súťaž Maľba 2011 – Cena Nadácie VÚB 
za maliarske dielo pre mladých umelcov
Nadácia pokračovala v projekte podpory výtvarného umenia a vytvárania nových kultúrnych 
hodnôt šiestym ročníkom súťaže Maľba. Jej cieľom je podporiť súčasné výtvarné umenie, najmä 
tvorbu mladých výtvarníkov a vytvoriť vhodné podmienky na ich etablovanie sa na profesio-
nálnej umeleckej scéne. Do súťaže sa prihlásilo 89 výtvarníkov. Vyhlásenie víťazov, odovzdanie 
cien a vernisáž výstavy najlepších diel sa uskutočnili 24. novembra vo výstavnej sieni Dvorana 
Ministerstva kultúry SR. Výstava trvala do Vianoc. K výstave bol vydaný aj katalóg v náklade 500 
kusov, ktorý bol distribuovaný počas trvania výstavy. 

Víťazmi šiesteho ročníka sa stali: 
• 1. miesto – Dávid Demjanovič a Jarmila Mitríková (cena 10 000 eur),
• 2. miesto – Andrej Dúbravský (cena 6 500 eur),
• 3. miesto – Csilla Poláková (cena 3 500 eur).

Viac informácií o súťaži a jej výsledkoch nájdete na www.malbaroka.sk.
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Záchrana historických sôch
V  rámci programu Poklady môjho srdca sa nadácia 
rozhodla podporiť na základe verejného hlasovania 
rekonštrukciu sôch. O priazeň verejnosti sa uchádzali 
sochy v 8 slovenských mestách. Počas celého októb-
ra prebiehalo internetové hlasovanie verejnosti na 
www.vub.sk/sochy. Najviac hlasov získalo súsošie an-
tických bohov v  Piešťanoch. Nadácia podporila ich 
rekonštrukciu sumou 50 000 eur. Na hlasovaní sa zú-
častnilo viac ako 17 000 ľudí.

3)   Štruktúra príjmov (výnosov) 
za rok 2011 podľa zdrojov

Príjmy v EUR % vyjadrenie

Príspevky 302 614,18 26,01

Z toho:

Zahraničné súkromné zdroje 137 828,90 11,84

Zahraničné vládne zdroje 0

Domáce súkromné zdroje 163 968,86 14,10

Domáce vládne zdroje 0

Jednotlivci 816,42 0,07

Príjmy z činnosti nadácie

Úroky 265,82 0,02

Výnos z 2 % dane z príjmov FO, PO 860 740,68 73,97

Ostatné a mimoriadne výnosy 0,02 0

VÝNOSY SPOLU K 31. 12. 2011 1 163 620,70 100,00

Nepoužité prostriedky z 2 % dane z príjmu prijatých v roku 2011 548 715,14
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4)   Prehľad darcov, ktorých hodnota 
darov presiahla 331,94 eura

Donor/názov Suma v EUR

Individuálny darca 776,00

Intesa Sanpaolo* 137 828,90

VÚB, a.s.** 163 968,86

SPOLU 302 573,76 

*  Čiastka 137 828,90 eura predstavuje sumu použitú z  daru od Intesa Holding International S.A. 
poskytnutého v roku 2007 v celkovej výške 500 000 eur.

**  Čiastka 163 968,86 eura predstavuje sumu použitú z  daru od Všeobecnej úverovej banky, a.s., 
poskytnutého v roku 2011 v celkovej výške 197 000 eur.

5)   Štruktúra nákladov (výdavkov) 
za rok 2011

Náklady v EUR % vyjadrenie

Administratívne náklady (výdavky na správu nadácie) 173 560,00 14,92

Z toho: 

Ochrana a zhodnotenie majetku 0 0

Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie 122 195,83 10,50

Prevádzka nadácie 46 988,57 4,04

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 4 375,60 0,38

Osobitné projektové náklady 58 953,60 5,07

Zrážková daň z úrokov 50,37 0

Granty a projekty: 931 056,73 80,01

Z toho:

nadačný program „pre Nádej“* 421 110,35 36,19

nadačný program „pre Vzdelanie“* 199 512,66 17,15 
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Náklady v EUR % vyjadrenie

nadačný program „pre Umenie“* 310 433,52 26,68 

NÁKLADY SPOLU K 31. 12. 2011 1 163 620,70 100

*  Rozdiel v porovnaní s kapitolou 2 Prehľad podporených subjektov a aktivít predstavuje položky účtované 
na účet časového rozlíšenia.

6)   Výška výdavkov (nákladov) 
na správu nadácie za rok 2011

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 2011 v miere nevyhnutnej na  
zabezpečenie jej činnosti vo výške maximálne do 10 % zo všetkých výdavkov (nákladov). Náklady 
boli prekročené, ale v súlade s rozhodnutím Správnej rady a na základe potrieb nevyhnutných 
na realizáciu schválených projektov a činnosť nadácie.

Správkyňa Nadácie VÚB nepoberala za výkon funkcie žiadnu odmenu.

7)   Zmeny vykonané v nadačnej 
listine a v zložení orgánov v roku 2011

V roku 2011 neboli v nadačnej listine vykonané žiadne zmeny.

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

Nadácia VÚB v roku 2011 nemala ani nevytvorila žiadny nadačný fond.
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9)  Zoznam partnerov v roku 2011

Zoznam partnerov (v abecednom poradí) – granty
• 3lobit
• AMALIA – DSS
• Andrea Juneková
• Andrej Dúbravský
• Áno pre život, n. o.
•  ArtEst-polyestetické vzdelávanie 

znevýhodnenej mládeže
• Asociácia Divadelná Nitra
• Asociácia na ochranu práv pacientov SR
• Autistické centrum Andreas, n. o. 
• BATHOR 1478
• Beňadik, neinvestičný fond 
• Blue production, s. r. o.
• Boris Németh
• Centrum sociálnych služieb Krupina, o. z. 
• Csilla Poláková
• Daruj nádej, o. z.
• Dávid Demjanovič 
• DebRA SR
• Dominika Jackuliaková
• DSS Most 
• DSS pre deti a dospelých 
• Eduard Baumöhl
• Envirosvet, o. z.
• Evanjelické gymnázium 

• Fond UŠKO, n. f.
• Fontis, o. z.
• Gréckokatolícka charita Prešov 
• Gréckokatolícke arcibiskupstvo, Prešov
• Haliganda, o. z. 
• Hornooravská nemocnica, Trstená
• Infosluch, o. z. 
• Inklúzia, o. z. 
• Ing. Pavol Lím – EKOTOPFILM
• Jarmila Mitríková
• K2 Production
• Kalvársky fond
•  Kongregácia sestier služobníc 

Nepoškvrnenej Panny Márie 
• KRUH, n. o.
• Kvitnúca nádej, o. z.
• Lepší svet, n. o.
• Martin Frič
• Matka a dieťa Turca, o. z. 
• Mesto Handlová 
• Mesto Trebišov
•  Mladá éra autorov nového tisícročia 

(MEA2000), o. z.
• Miestna časť Bratislava-Staré Mesto
• Ministerstvo kultúry SR

• Mládežnícka organizácia Plusko, o. z.
• Múzeum vo Svätom Antone
• MW Promotion, s. r. o.
• Nadácia MEMORY
• Nadácia Národohospodár 
• Nadácia pre súčasné umenie
•  Všeobecná nemocnica s poliklinikou 

Lučenec, n. o.
• Nemocnica Poprad, a. s.
• Onkológia – rádioterapia, n. f.
• Občianske združenie ATHÉNA
• Obec Červený Kameň 
• Obec Háj 
• Obec Jasenov
• Obec Mýtna
• Obec Píla 
• Obec Sobotište
• Obec Závod
• Obchodná akadémia Sabinov
• OZ Ambrelo 
• OZ Asociácia pomoci postihnutým ADELI
• OZ Detská komunita 
• OZ Detské ARO Košice 
• OZ DLAŇ
• OZ Hafiry
• OZ Hrad Tematín 
• OZ Hradčan 
• OZ Medzi nami
• OZ Náš kraj
• OZ Našim deťom
• OZ PERSONA
•  OZ Radosť zo života pri CŠPP Bocatiova 

Košice
• OZ Život – Nádej
• Peter Štefanides
• Peter Važan

• Plamienok, n. o.
• Pro Castello Comaromiensi, n. o.
• Rehoľa menších bratov františkánov
• Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Nitra
• Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Mikuláša
• Rodičovské združenie pri MŠ
• Sarahs, n. o.
• Senická volejbalová akadémia, o. z.
• Slovenská filharmónia
• Slovenská národná galéria
• Slovenská poľnohospodárska univerzita
• Slovenské hnutie špeciálnych olympiád
• Slovenské liečebné kúpele, a. s.
• Slovenské národné múzeum
• Slovenský skauting, o. z.
•  Slovenský Vozičkársky a Integrovaný Florbal 

(SWIF)
• Socia, o. z. 
• S.P.A.C.E.
• Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku
•  Stupavský okrášľovací spolok (od roku 

1919)
• Svet ticha, o. z.
• Súkromná ZŠ waldorfská
• Šanca pre nechcených, o. z.
•  ŠK NEKO – Školský klub nepočujúcich 

Koceľova
• Špeciálna ZŠ internátna, Spišské Vlachy 
• Taliansky kultúrny inštitút
• Tanečný klub DANUBE Bratislava
• Vranovská nemocnica
•  Univerzita Komenského 

v Bratislave
• Tomáš Výrost
• Univerzitná knižnica
• VÚB, a.s.
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Iní partneri
• Arthur media, s. r. o.
• Aupark, a. s.
• Consumer Finance Holding, a. s.
• Ernst & Young Slovakia
• Istropolitana Ogilvy
• Notársky úrad JUDr. Roman Vidovenec
• PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.

• Promea Communication, s. r. o.
• Škola mozaiky (Scuola Mosaicisti del Friuli)
• Všeobecná úverová banka, a.s.
• WellGiving, o. z.
• 2 create, s. r. o.
• Unimedia, s. r. o.

• WELLNEA, s. r. o. (chránená dielňa)
•  Združenie kresťanských spoločenstiev 

mládeže
• Združenie na záchranu Lietavského hradu
• ZŠ a MŠ Brodno
• ZŠ a MŠ Krásno nad Kysucou

• ZŠ Kružlová 
• ZŠ Požiarnická 3, Košice
• ZŠ Saratovská, Levice
• ZŠ Vitanová
• Život bez závislosti, n. o.
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10)   Výkazy ročnej účtovnej závierky

Nadácia VÚB 
Súvaha k 31. decembru 2011

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 27 592  – 27 592 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 27 592  – 27 592 19 941 

Pozemky (031) 010  – x  –  – 

Umelecké diela a zbierky (032) 011 27 592 x 27 592 19 941 

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

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

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

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 r. 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 82 776  – 82 776 59 823 

B. Obežný majetok r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051 029 409 758  – 409 758 707 801 

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

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

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (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 –  – –  – 

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

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

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

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

3. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 043 až r. 050) 042 500  – 500  – 

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

Ostatné pohľadávky (315 AÚ  391 AÚ) 044 500  – 500  – 

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 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 56 438 26 581 

Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 326) okrem 323 088 52 638 22 781 

Záväzky voči zamestnancom (331 + 333) 089

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

Daňové záväzky (341 až 345) 091 3 800 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) 101 665 777 826 751 

Výdavky budúcich období (383) 102 8 238 67 388 

Výnosy budúcich období (384) 103 657 539 759 363 

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101 104 755 256 880 273 

Kontrolné číslo súčet (r. 61 až r. 104) 993 2 355 247 2 694 341 

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) 051 409 258  – 409 258 707 801 

Peniaze (211 + 213) 052 1  – 1 105 

Bankové účty (221 AÚ + 261) 053 409 257  – 409 257 707 696 

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. 059 057 317 906  – 317 906 152 531 

Náklady budúcich období (381) 058 317 906  – 317 906 152 531 

Príjmy budúcich období (385) 059  –  –  –  – 

MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 755 256  – 755 256 880 273 

Kontrolné číslo súčet (r. 029 až r. 060) 992 2 620 342  – 2 620 342 3 308 738 

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 33 041 26 941 

1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až 067 062 33 041 26 941 

Základné imanie súčet (411) 063 33 041 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 (0)  – 

B. Cudzie zdroje spolu r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 074 56 438 26 581 

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

Rezervy zákonné (451 AÚ) 076  –  – 

 –  – 
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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 28  –  –  –  – 

556 Tvorba fondov 29  –  –  –  – 

557 Náklady na precenenie cenných papierov 30  –  –  –  – 

558 Tvorba a zaúčtovanie opravných položiek 31  –  –  –  – 

559 Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 32  –  –  –  – 

561 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 33  –  –  –  – 

562 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 34 178 087  – 178 087 37 088 

563 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 35 63 856  – 63 856 63 000 

565 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 36 689 114 689 114 782 840 

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37  –  –  –  – 

Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 38 1 163 571  – 1 163 571 1 007 957 

Kontrolné číslo r. 01 až r. 38 994 2 327 142  – 2 327 142 2 015 914 

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  – 266 266 900 

Nadácia VÚB 
Výkaz ziskov a strát k 31. decembru 2011 
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 

502 Spotreba energie 02  – – – –

504 Predaný tovar 03  – – – –

511 Opravy a udržiavanie 04  – – – –

512 Cestovné 05 21 – 21 10 

513 Náklady na reprezentáciu 06 460 – 460 575 

518 Ostatné služby 07 173 053 – 173 053 64 580 

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 3  – 3 30 

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 58 954  – 58 954 59 759 

548 Manká a škody 23  –  – – –

549 Iné ostatné náklady 24 23  – 23 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

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 68 301 798  – 301 798 66 418 

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 816  – 816 190 

664 Prijaté členské príspevky 70  –  –  –  – 

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 860 741  – 860 741 940 620 

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72  –  –  –  – 

691 Dotácie 73  –  –  –  – 

Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 74 1 163 355 266 1 163 621 1 008 128 

Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 75 (216) 266 50 171 

591 Daň z príjmov 76 50 – 50 171 

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77 – –  – –
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-) 78 (266) 266  – 0 

Kontrolné číslo r. 39 až r. 78 995 2 326 278 1 064 2 327 342 2 016 598 

11)   Poznámky k ročnej účtovnej 
závierke k 31. decembru 2011

I. Všeobecné údaje
Názov, sídlo, vznik a zakladateľ účtovnej jednotky
Nadácia VÚB je neziskovou organizáciou, ktorá bola založená 12. 12. 2003 a bola zapísaná do 
registra na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom 203/Na-2002/741. Organizácia 
sídli na Mlynských nivách 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, identifikačné číslo 308 560 43, 
daňové identifikačné číslo 2021972392. 

Zakladateľom účtovnej jednotky je Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 
829 90 Bratislava.

Informácie o členoch štatutárnych orgánov
Mená a priezviská členov štatutárnych orgánov nadácie k 31. 12. 2011:
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 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
•  ochrana práv detí a mládeže
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Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá obsahu-
je cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi 
alebo reprodukčnou obstarávacou cenou, ak sú vlastné náklady vyššie ako reprodukčná obsta-
rávacia cena tohto majetku.

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje reprodukčnou obstará-
vacou cenou v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku zisteného pri 
inventarizácii, t. j. cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá obsahuje 
cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré 
zahrnujú priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť, a nepriame náklady, ktoré 
sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje 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
Dlhodobý finančný majetok je oceňovaný obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za 
ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Zásoby
Zásoby obstarané kúpou sú oceňované obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za 
ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s obstaraním.

Pohľadávky
Pohľadávky vrátane nároku na dary, príspevky a dotácie. Pohľadávky sa oceňujú menovitou 
hodnotou. Pri odplatnom nadobudnutí alebo nadobudnutí vkladom do základného imania sa 

•  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

Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 

účtovné 
obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov – –

Z toho počet vedúcich zamestnancov – –

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou – –

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku 
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia

3 3

Nadácia VÚB nemala k 31. 12. 2011 žiadnych zamestnancov. Traja zamestnanci Všeobecnej úve-
rovej banky vykonávali pre účtovnú jednotku činnosť správcu nadácie, revízora a účtovníka. 

Nadácia VÚB nemá organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti.

II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
Účtovná závierka bola zostavená podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskor-
ších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako riadna 
účtovná závierka.

Účtovná závierka Nadácie VÚB za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. 12. 2010 bola schvá-
lená revízorom nadácie 20. 4. 2011. V účtovnom období 2011 organizácia nemenila účtovné 
metódy.
Účtovné zásady, metódy a spôsoby oceňovania, ktoré Nadácia VÚB používala pri 
zostavení účtovnej závierky za rok 2011 sú takéto:
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III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
Prehľad o dlhodobom majetku

Pozemky Umelecké diela 
a zbierky

Stavby Ostatné Spolu v EUR

Prvotné ocenenie – stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia – 19 941 – – 19 941

Prírastky – 7 651 – – 7 651

Úbytky – – – – –

Presuny – – – – –

Stav na konci bežného účt. obdobia 27 592 27 592

Oprávky – stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia – – – – –

Prírastky – – – – –

Úbytky – – – – –

Stav na konci bežného účt. obdobia – –

Opravné položky – stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia – – – – –

Prírastky – – – – –

Úbytky – – – – –

Stav na konci bežného účt. obdobia – –

Zostatková hodnota – – – – –

Stav na začiatku bežného účt. obdobia 19 941 19 941

Stav na konci bežného účt. obdobia 27 592 27 592

Umelecké diela v majetku Nadácie VÚB tvoria darované víťazné obrazy zo súťaží Maľba, ktorú 
od roku 2006 nadácia každoročne organizuje. Jedno umelecké dielo v hodnote 1 551 eur tvorí 
umelecká mozaika ,,Omaggio AD Apolliner“, ktorá bola obstaraná v roku 2011.
Nadácia VÚB nemá žiadny dlhodobý hmotný alebo nehmotný majetok, na ktorý by bolo zria-
dené záložné právo, alebo majetok, s  ktorým by mala účtovná jednotka obmedzené právo 
disponovať.

oceňujú obstarávacou cenou. O prijatých a poskytnutých daroch, príspevkoch a dotáciách sa 
účtuje k dňu vzniku nároku na ich plnenie v menovitej hodnote.
 
Krátkodobý finančný majetok
Krátkodobý finančný majetok tvoria peniaze v hotovosti a na bankových účtoch. Je ocenený 
menovitou hodnotou.

Časové rozlíšenie na strane aktív
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Záväzky 
Dlhodobé i krátkodobé záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov sa vykazujú pri 
ich vzniku v menovitých hodnotách, pri prevzatí obstarávacou cenou. Úroky z pôžičiek a úve-
rov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. 

Časové rozlíšenie na strane pasív
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

Tvorba odpisového plánu
Dlhodobý majetok sa odpisuje do nákladov na základe predpokladanej životnosti príslušné-
ho majetku. Predpokladané obdobie používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú 
stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého majetku takto:

Majetok Obdobie (roky) Ročný odpis Metóda

Majetok 6 1/6 rovnomerná

Dopravné prostriedky 4 1/4 rovnomerná

Nehmotný majetok 4 1/4 rovnomerná

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa tvorí 
opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej hodnoty.
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Pohľadávky
Informácie o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

Druh pohľadávok Stav na 
začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia

Tvorba 
opravnej 
položky 

(zvýšenie)

Zníženie 
opravnej 
položky

Zúčtovanie 
opravnej 
položky

Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia

Pohľadávky 
z obchodného 
styku

– – – – –

Ostatné pohľadávky – – – – –

Pohľadávky voči 
účastníkom 
združení

– – – – –

Iné pohľadávky – – – – 500

Spolu – – – – 500

Informácie o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho 

účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti 500 0

Pohľadávky po lehote splatnosti 0 0

Spolu 500 0

Ide o  pohľadávku voči Spolku sv. Cyrila a  Metoda. Pohľadávka bude vysporiadaná v  januári 
2012. Nadácia VÚB nemá k 31. 12. 2011 pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou 
zabezpečenia.

Finančný majetok
Informácie o štruktúre dlhodobého finančného majetku

Názov 
spoločnosti

Podiel na 
základnom 
imaní (v %)

Podiel 
účtovnej 

jednotky na 
hlasovacích 

právach 
(v %)

Hodnota vlastného 
imania ku koncu

Účtovná hodnota 
ku koncu

bežného 
účtov-
ného 

obdobia

bez-
prostred-

ne 
predchá-

dzajú-
ceho úč-
tovného 
obdobia

bežného 
účtov-
ného 

obdobia

bez-
prostred-

ne 
predchá-

dzajú-
ceho úč-
tovného 
obdobia

Všeobecná 
úverová  
banka, a.s.

100 % 100 % 7 000 7 000 7 000 7 000

V tabuľke je uvedený podiel vkladateľov na nadačnom imaní.

Informácie o položkách krátkodobého finančného majetku

Krátkodobý finančný 
majetok

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia

Pokladnica 1 105

Ceniny – –

Bežné bankové účty 409 257 707 696

Bankové účty s viazanosťou 
dlhšou ako jeden rok

– –

Peniaze na ceste – –

Spolu 409 258 707 801
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Stav na 
začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

Stav na 
konci 

bežného 
účtovného 
obdobia

Fondy tvorené podľa 
osobitného predpisu

– – – – –

Fond reprodukcie – – – – –

Oceňovacie rozdiely 
z precenenia majetku 
a záväzkov

– – – – –

Fondy zo zisku – – – – –

Rezervný fond – – – – –

Fondy tvorené zo zisku – – – – –

Ostatné fondy – – – – –

Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov

– – – – –

Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie

– – – – –

Spolu 26 941 6 100 0 0 33 041

Rezervy
Nadácia VÚB nemala na začiatku ani na konci bežného účtovného obdobia zaúčtované žiadne 
druhy rezerv. 

Časové rozlíšenie nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho obdobia

Náklady budúcich období 
– admin. náklady

6 306 4 835

Náklady budúcich období 
– granty

311 600 147 696

Spolu 317 906 152 531

Položka 6 306 eur pozostáva z faktúr za administratívne náklady, ktoré vecne a časovo súvisia 
s účtovným obdobím roka 2012.
V nadačnom programe pre�Nádej�a pre�Umenie boli v roku 2011 zaúčtované zmluvy, v prípade 
ktorých Nadácia VÚB poskytla preddavok, no realizácia je plánovaná na rok 2012. Z dôvodu 
dodržania aktuálneho princípu boli tieto zmluvy zaúčtované na náklady budúcich období, za 
nadačný program pre�Nádej suma 113 495 eur, za program pre�Umenie suma 198 105 eur.

Informácie o zmenách vlastných zdrojov

Stav na 
začiatku 
bežného 

účtovného 
obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

Stav na 
konci 

bežného 
účtovného 
obdobia

Imanie a fondy

Základné imanie 26 941 – – – –

z toho: 
nadačné imanie v nadácii

7 000 0 0 0 7 000

vklady zakladateľov –– – – – –

umelecké diela a zbierky 19 941 6 100 0 0 26 041
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Výdavky budúcich 
období

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia

Poskytnuté dary nesplnené 
podmienky 2011

7 437 0

Spolu 8 237 67 388

Položky výdavkov budúcich období predstavujú nevyplatené druhé resp. tretie splátky poskyt-
nutých grantov z  dôvodu neukončených projektov. Nadácia eviduje na základe schválených 
a podpísaných zmlúv, ktoré budú realizované v nasledujúcich obdobiach podmienené záväzky 
v sume 186 540 eur. 

Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období 
z dôvodu

Stav na konci 
bezprostred-
ne predchá-

dzajúceho 
účtovného 

obdobia

Prírastky Úbytky Stav na konci 
bežného 

účtovného 
obdobia

Zostatok nepoužitej dotácie alebo 
grantu

– – – –

Zostatok nepoužitej časti podielu 
zaplatenej dane 
(2 % DzP nepoužité v roku 2010)

545 740 – 545 740 –

Zostatok nepoužitej časti podielu 
zaplatenej dane 
(2 % DzP nepoužité v roku 2011)

– 863 774 315 059 548 715

Dar Intesa Holding International S.A. 213 623 – 137 829 75 794

Dar Všeobecnej úverovej banky, a.s. – 197 000 163 969 33 031

Spolu 759 363 1 060 774 1 162 597 657 540

Záväzky

Druh záväzkov Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného 

obdobia

Záväzky po lehote splatnosti 0 0

Záväzky do lehoty splatnosti 
so zostatkovou splatnosťou do 
jedného roka

56 438 26 581

Krátkodobé záväzky spolu 56 438 26 581

Záväzky so zostatkovou splatnosťou 
od jedného do piatich rokov vrátane 

0 0

Záväzky so zostatkovou 
splatnosťou viac ako päť rokov 

0 0

Dlhodobé záväzky spolu 0 0

Krátkodobé a dlhodobé 
záväzky spolu

56 438 26 581

Bankové úvery a finančné výpomoci
K 31. 12. 2011 nemala nadácia žiadne úvery a finančné výpomoci.

Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Výdavky budúcich 
období

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia

Poskytnuté dary nesplnené 
podmienky 2009

0 1 700

Poskytnuté dary nesplnené 
podmienky 2010

800 65 688
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Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia

2 % dane z príjmov 
v roku 2011

315 000 –

Spolu 1 163 354 1 007 228

Prehľad významných položiek nákladov (okrem poskytnutých príspevkov)

Popis Hodnota

Služby – správa nadácie 20 680

Služby – marketing 12 068

Služby – vedenie účtovníctva 478

Služby – preklady 1 136

Služby – agentúrne práce 25 502

Služby – zabezpečenie výstav a projektov 2 150

Služby – SW podpora 2 367

Služby – FOTO 39 397

Služby – Maľba 68 580

Služby – ostatné 1 175

Osobitné náklady k projektom pre Vzdelanie 30 240

Osobitné náklady k projektom pre Umenie 28 714

Spolu 232 487

Náklady na služby predstavujú administratívne náklady nevyhnutné na zabezpečenie správy na-
dácie. Správa nadácie predstavuje náklady na ochranu a zhodnotenie majetku, externý konzul-

V  roku 2007 poskytla Intesa Holding International S.A. Nadácii VÚB dar v  celkovej výške 
500 000 eur. Nadácia VÚB každoročne použije z  daru určenú výšku prostriedkov. O  výške 
prostriedkov a účelu ich vynaloženia rozhoduje správca a správna rada nadácie. V roku 2011 
poskytla Všeobecná úverová banka, a.s., Nadácii VÚB dar v celkovej sume 197 000 eur.
O použití prostriedkov z daru VÚB rozhoduje správca nadácie.

IV. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo 
výkaze ziskov a strát
Významné položky výnosov (okrem použitých príspevkov)

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia

Úrokové výnosy 266 900

Spolu 266 900

Prehľad prijatých a použitých príspevkov v priebehu bežného účtovného obdobia

Stav na konci bežného 
účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne 
predchádzajúceho účtovného obdobia

Finančný príspevok od Intesa 
Holding International S.A.

137 829 66 418

Finančný príspevok od VÚB 163 969 –

Ostatné dary od fyzických 
osôb

816 190

2 % dane z príjmov 
v roku 2009

– 471 135

2 % dane z príjmov 
v roku 2010

545 740 469 485
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tačný a právny servis, externé služby, prevádzku nadácie, web, propagáciu verejnoprospešného 
účelu nadácie, iné náklady priamo súvisiace s prevádzkou. Nadácia nemá mzdové náklady ani 
náklady na prenájom a energie.

Prehľad poskytnutých príspevkov
Názov organizácie Projekt Hodnota 

v celých 
EUR

OZ Odyseus Vzdelávaním k zvýšenej kvalite služieb 2 500

Nadácia Harmony P. Dvorského Realizácia a rozvoj sociálneho programu nadácie Harmony 
r. 2011

10 000

Inštitút Krista Veľkňaza Mám tu svoje miesto 4 040

EFFETA stredisko sv. Františka Saleského Pomáhajme naplno 5 092

DSS pre dospelých Báhoň Dotyk svetla s tmou 2 430

Wellnea, s. r. o. Sociálna inklúzia v seneckej komunite 5 950

Marketin CEE Podpora uplatnenia telesne postihnutých analytikov 
a konzultantov v chránenej dielni 

5 650

Arabeska Spolu sme to dokázali 3 000

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Autisti študentom 3 000

DSS pre deti a dospelých Sibírska Bratislava Vytvorenie priestoru na pracovnú terapiu klientov 2 400

Nadácia Vlada Kulíška Počuť srdcom Rozvoj talentu a prezentácia kultúry sluchovo postihnutých detí 
a mládeže

3 000

Myslím – centrum kultúry nepočujúcich Podpora vzdelávacích služieb chráneného pracoviska 
nepočujúcich

3 670

Rehabilitačné centrum Claudium Naučme sa pestovať kvety a pracovať s drevom 3 000

DOSOS, n. o. Vytvorenie pracovného miesta 730

DSS KOMPA Komunikačný počítačový program Boardmakker 2 960

DSS Méta Muzikálové predstavenie 2 291

Komunikujme spolu, n. o. Úvod do podpornej a náhradnej komunikácie 2 698

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Švabinského Bratislava Lepšie žiť 4 098

Gréckokatolícka charita Prešov Aj my sme tu 3 000

OZ Tekla Zariadenie podporovaného bývania Tekla 4 500

Nadácia Lumen Ústavu sociálnej starostlivosti pre mládež ŠoporňaŠtrkovec Počúvať srdcom nestačí 2 310

Združenie Lepší svet pre znevýhodnených Vytvorenie chránenej dielne fitnescentra Lepší svet 6 000

Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality Otvorená akadémia 2 450

Názov organizácie Projekt Hodnota 
v celých 

EUR

Dom Svitania, n. o. Zlepšenie postavenia Domu Svitania 2 852

DSS Kalinov S hudbou ku krajším dňom 2 888

Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku Plamienok nádeje – aktivity pri výrobe sviečok 5 500

OZ rodičov a priateľov detí s kombinovaným postihnutím Iskierka Chránené pracovisko Iskierka 3 340

Obec Sobotište Záchrana hodín na Habánskej zvonici 10 000

Plaváček Vítr do plachet – podpora talentovaných detí 10 000

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Neviditeľné divadlo 3 000

Fond pomoci Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých Hlina v rukách nevidiacich 2 985

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Petržalka Kontakt s hlinou – cesta k sebe a k iným 5 600

Agentúra Manna Chceme rásť ďalej 5 781

Rímskokatolícka cirkev Trnavská arcidiecéza Záchrana hodín 9 997

Kalvársky fond Projekt záchrany a využitia Kalvárie v Banskej Štiavnici 66 388

Nemocnica Poprad Modernizácia materiálnotechnického zabezpečenia 66 000

Onkológia – rádioterapia Poprad Skvalitnenie starostlivosti o onkolog. pacientov v regióne Spiša 22 000

Slovenská národná galéria Výstava Maľba 1 000

Rehoľa menších bratov františkánov Reštaurovanie slnečných hodín 30 000

Rímskokatolícka cirkev farnosť sv. Mikuláša Záchrana hodín 17 974

Vranovská nemocnica Vertigo 20 000

DebRA SR Život bez bolesti 1 880

Haliganda Recyklácia kreativity 1 950

Asociácia Divadelná Nitra Darujem Ti tulipán 2 000

Daruj nádej, o. z. Delfinoterapia 2011 2 000

ZŠ Saratovská, Levice Záludnosti dopravy vštepíme si do hlavy 2 000

Kvitnúca nádej Tvoríme si krajší svet 1 950

ZŠ s MŠ Krásno nad Kysucou V škole nie je žiadna nuda 1 460

ZŠ Požiarnická Košice Zážitková výuka vo vzťahu k prírodopisu a ochrane ŽP 2 000

OZ Fontis Svätojánska noc má čarovnú moc 1 170

ZŠ s MŠ Brodno Oáza zelene – školské arborétum 2 000

Špeciálna ZŠ internátna Spišské Vlachy Bezpečne do školy 1 995

Súkromná škola waldorfská Ja som malý remeselník 2 000

DSS Most Komplexné služby pre ľudí s duševnými poruchami 10 000
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Názov organizácie Projekt Hodnota 
v celých 

EUR

Tanečný klub DANUBE Bratislava ARS Integra 8 000

Lepší svet, n. o. Krajší svet pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím 20 000

OZ Medzi nami Medzi nami slušný život 12 000

Mesto Handlová Spokojná jeseň života 2 000

Všeobecná nemocnica Lučenec Rekonštrukcia a vybavenie nemocnice – detskej kliniky 10 000

ZŠ Kružlová Zlepšenie materiálnotechnickej ZŠ 5 000

Univerzitná knižnica v Bratislave Doplnenie knižničného fondu 10 000

Ekotopfilm Medzinárodný festival filmov o TUR 2011 15 000

Stupavský okrášľovací spolok Záchrana grófskeho skleníka v Stupave 6 000

Obez Závod Záchrana lesnej studničky 1 000

OZ Hrad Tematín Projekt Severák – konzervácia muriva 5 930

Obec Mýtna Záchrana sklárskych tradícií v Dolnej Bzovej 6 000

SARAHS Rekonštrukcia fontány v Spišskom Hrhove 5 780

Mesto Trebišov Rekonštrukcia vstupnej historickej brány mestského parku 6 000

Pro Castello Comariomiensi Kartuša v Novej pevnosti v Komárne 6 000

OZ Hradčan Grófska ľadovňa G. Balašu Modrý Kameň 3 676

Obec Háj Oprava a prezentácia historického organu 3 662

Mestská časť BratislavaStaré Mesto Prešporský Paganini, Putovanie za hudbou 6 358

S.P.A.C.E. Všetci sú doma 9 079

Obec Sobotište Záchrana hodín na Habánskej zvonici – dodatok 84

Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Nitra Reštaurovanie vitrážových okien a ich kamenných ostení v kostole 
v Hronskom Beňadiku

3 000

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Hosťovanie profesora 50 417

Univerzita Komenského v Bratislave Hosťovanie profesora 44 000

Obec Červený Kameň Renovácia Kaplnky sv. Augustína a okolia 5 906

Matka a dieťa Turca Rehabilitačné pomôcky a športovisko pre deti s postihnutím 1 500

Mestská časť BratislavaStaré Mesto Poznaj Staré Mesto 2 264

FOTO roka Výhry v súťaži 16 000

Taliansky kultúrny inštitút Organizácia kultúrnych a vzdelávacích aktivít 20 000

VÚB, a.s. Výhry v CSUA 12 000

Blue production 3 príbehy Modré z neba 36 000

Názov organizácie Projekt Hodnota 
v celých 

EUR

OZ Život – Nádej Rozvoj zručností a talentu 3 000

Obec Jasenov Ihrisko pre každého 1 500

Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie Bezbariérová rampa pre vozičkárov 2 000

OZ Senická volejbalová akadémia Senická volejbalová akadémia 2 000

Fond Uško Podpora športu a telesnej aktivity – prevencia kardiovaskulárnych 
ochorení

2 000

Autistické centrum Andreas Autisti ARTisti 2 000

Envirosvet Ekovýchova bez bariér 865

Mládežnícka organizácia Plusko, o. z. Školenie inštruktorov zážitkovej pedagogiky 1 844

Slovenský skauting, o. z. Staň sa lídrom 1 963

Život bez závislosti, o. z. Ak mi pomôžeš, tak to zvládnem 2 000

Asociácia na ochranu práv pacientov SR Viem sa správať u lekára 2 000

Rodičovské združenie pri MŠ Lachova Voda – zdroj života 2 000

OZ Našim deťom – Modra Pomoc v profesionálnej orientácii žiakom 500

OZ Socia Podpora vzdelávania a rehabilitácia detí s postihnutím 979

Evanjelické gymnázium Tisovec Vdýchnime našej knižnici život 2 000

Svet ticha, o. z. Pripravujeme sa na reálny život 2 000

ZŠ a MŠ Vitanová Na tej našej Orave 2 000

Združenie na záchranu Lietavského hradu Statické zabezpečenie a obnova juhovýchodnej steny 
stredného hradu

37 565

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Spišská Nová Ves Škola dobrovoľníkov na Katarínke 2 000

Obchodná akadémia Sabinov Končím školu – začínam podnikať 2 000

OZ Hafiry Pretancujeme prázdniny 2 000

OZ Inklúzia Súťažím o najlepšieho čašníka 2 000

3lobit Letné tábory pre deti s autizmom 2 000

Slovenské hnutie špeciálnych olympiád Účasť športovcov SHŠO na svetovej letnej olympiáde – Atény 
2011

2 000

Lepší svet, n. o. Vybudovanie zrkadlovej telocvične 2 000

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov Záchrana vežových hodín na Katedrále sv. Jána Krstiteľa 9 850

Gréckokatolícka charita Prešov Vhodné priestory + spokojnosť personálu = kvalitné služby 15 000

ADELI Rovnaké šance III. 25 000

Nadácia centrum súčasného umenia BLAF – Bratislava Art Festival 10 000
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Dane z príjmov
Na základe § 41 zákona o dani z príjmov nadácia nie je povinná podať daňové priznanie, na-
koľko mala iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou 
podľa § 43 (v prípade nadácie úrok z vkladov).
 
Informácie o významných skutočnostiach
Po 31. 12. 2011 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutoč-
ností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.

Informácie o peňažných tokoch
Súčasťou poznámok Nadácie VÚB je prehľad o peňažných tokoch, nakoľko nadácia je organizá-
ciou, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom a zverejniť údaje ročnej účtov-
nej závierky. Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou. 

Označenie
položky Obsah položky

Bežné 
účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádza-
júce účtovné 

obdobie

 Peňažné toky z prevádzkovej činnosti   

Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-) – –

A. 1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou 
z príjmov (+/), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.) 326 562 165 779

A. 1. 1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (+) – –

A. 1. 2. Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtovaná pri 
vyradení tohto majetku do nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+) – –

A. 1. 3. Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/) – – 

A. 1. 4. Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/) 53 385

A. 1. 5. Zmena stavu opravných položiek (+/) – –

A. 1. 6. Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/) 326 349 164 494

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 () 266 900

A.1. 10. Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom k dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka () – –

Názov organizácie Projekt Hodnota 
v celých 

EUR

Obec Píla Pomoc občanom postihnutým záplavou 3 000

Nadácia Národohospodár Vydanie vedeckého časopisu Nová Ekonomika 3 000

Štefanides Peter Zakúpenie invalidného vozíka 1 856

Maľba Výhry v súťaži 20 000

Economicus Výhry v súťaži 10 000

AFS Interkultura Zahraničné štipendiá 16 000

Spolu 931 057

Informácie o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Jednotlivé druhy nákladov za: Suma

overenie účtovnej závierky 1

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky –

súvisiace audítorské služby –

daňové poradenstvo –

ostatné neaudítorské služby –

Spolu 1

V.  Opis údajov na podsúvahových účtoch
Nadácia VÚB k 31. 12. 2011 neeviduje žiadne položky na podsúvahových účtoch.

VI.  Ďalšie informácie
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Označenie
položky Obsah položky

Bežné 
účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádza-
júce účtovné 

obdobie

B. 5. Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+) – –

B. 6.
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou 
cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na predaj 
alebo na obchodovanie (+)

– –

B. 7. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou 
konsolidovaného celku ()  –  –

B. 8. Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá 
je súčasťou konsolidovaného celku (+)  – – 

B. 9. Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou dlhodobých 
pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku ()  –  –

B. 10. Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím osobám, s výnimkou pôžičiek 
poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (+) – –

B. 11. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (+) – –

B. 12. Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových 
činností (+) – –

B. 13. Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa 
tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti () – –

B. 14. Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa 
tieto výdavky považujú za peňažné toky z finančnej činnosti (+) – –

B. 15. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností () – –

B. 16. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) – –

B. 17. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť () – –

B. 18. Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+) – –

B. 19. Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť () – –

B. Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 19.) 1 551 –

 Peňažné toky z finančnej činnosti

C. 1. Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.) – –

C. 1. 1. Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+) – –

C. 1. 2. Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou 
jednotkou (+) – –

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 obchodných podielov () – –

C. 1. 6. Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou () – –

Označenie
položky Obsah položky

Bežné 
účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádza-
júce účtovné 

obdobie

A. 1. 11. Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom k dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka (+) – –

A. 1. 12. Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý sa považuje za peňažný ekvivalent 
(+/) – –

A. 1. 13. Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok hospodárenia z bežnej činnosti, 
s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/) – –

A. 2.

Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto opatrenia rozumie rozdiel medzi 
obežným majetkom a krátkodobými záväzkami, s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú 
súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia z bežnej činnosti 
(súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)

29 304 19 857

A. 2. 1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (/+) 500 4 300

A. 2. 2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/) 29 804 24 157

A. 2. 3. Zmena stavu zásob (/+) – –

A. 2. 4. Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných 
prostriedkov a peňažných ekvivalentov (/+) – –

 Peňažné toky z prevádzkovej činnosti, s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných 
častiach prehľadu peňažných tokov (+/), (súčet Z/S + A. 1. + A. 2.) 297 258 12 197

A. 3. Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+) 266 900

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 finančných 
činností () – –

 Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.) 296 992 184 736

A. 7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností 
alebo finančných 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 (+/), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.) 296 992 184 736

 Peňažné toky z investičnej činnosti

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

B. 2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku () 1 551 –

B. 3.
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, 
s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných papierov určených na 
predaj alebo na obchodovanie ()

– – 

B. 4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) – –
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C. 1. 7. Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, 
ktorá je účtovnou jednotkou () – –

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, (súčet C. 2. 1. 
až C. 2. 9.) – –

C. 2. 1. Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+) – –

C. 2. 2. Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP () – –

C. 2. 3. Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou 
úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+) – –

C. 2. 4. Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, 
s výnimkou úverov, ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti () – –

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. Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti 
účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (+) – –

C. 2. 9. Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej 
činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov () – –

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 
prevádzkových činností () – –

C. 5. Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa 
považujú za peňažné toky z investičnej činnosti () – –

C. 6. Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa 
považujú za peňažné toky z investičnej činnosti (+) – –

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 (súčet C. 1. až C. 9.) – –

D. Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/), (súčet A + B + C) 298 543 184 736

E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/) 707 801 892 537

F. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením 
kurzových rozdielov vyčíslených k dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/) 409 258 707 801

G. Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom k dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka (+/) – –

H. Zostatok peňažných prostriedkov a  peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený 
o kurzové rozdiely vyčíslené k dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+/) 409 258 707 801

12)   Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
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