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Informácie
o Nadácii VÚB
“Sme tu pre ľudí a urobíme pre nich všetko.
Všetko, čo je možné.”

1.

Nadácia VÚB
Adresa:
IČO: 		
Dátum vzniku:
Zakladateľ:
Zapísaná:
Web:
E-mail: 		

Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
30856043
12. 12. 2003
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava;
v registri nadácií Ministerstva vnútra SR, registračné číslo 203/Na-2002/741
www.nadaciavub.sk
info@nadaciavub.sk

Orgány Nadácie VÚB
Správna rada:
Správkyňa:
Revízorka:

Alexander Resch (predseda správnej rady)
Elena Kohútiková
Jaroslav Kiska
Martina Slezáková (štatutárna zástupkyňa)
Elena Slaninková
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Nadácia VÚB bola založená 12. decembra 2003. Jej zakladateľom je Všeobecná úverová banka,
a.s. VÚB banka si ako člen medzinárodnej skupiny Intesa Sanpaolo plne uvedomuje spoločenskú
zodpovednosť a potrebu podporovať projekty a aktivity, ktoré by bez pomoci komerčných
partnerov nebolo možné úspešne zrealizovať. Nadácia VÚB počas svojej doterajšej existencie podporila stovky
projektov celoslovenského i lokálneho charakteru. Riadi sa stratégiou, ktorá napĺňa poslanie, víziu a misiu banky.
Cieľom Nadácie VÚB je v zmysle zákona, plnenia všeobecne prospešného účelu a ustanovení zakotvených
v nadačnej listine podporovať tieto oblasti:
• podpora vzdelávania,
• veda a výskum,
• zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,
• ochrana a podpora zdravia,
• poskytovanie sociálnej pomoci,
• ochrana ľudských práv a iných humanitných cieľov, ochrana práv detí a mládeže,
• ochrana a tvorba životného prostredia,
• dobrovoľnícka činnosť.
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Programová stratégia
a priority
Vízia
Nadácia VÚB je významný, dôveryhodný a moderný fond na podporu verejne prospešných vecí. Vytvárame
programy a prerozdeľujeme finančné zdroje na pomoc koncepčných riešení v oblasti vzdelávania, kultúrneho
dedičstva, komunitného života a charity.
Poslanie
Významnou a dlhodobou úlohou Nadácie VÚB je podporovať oblasti spoločenského života, ktorým chýbajú
finančné zdroje na dosiahnutie kvalitnej a stabilnej úrovne. Chceme prispievať k lepšej vzdelanosti ľudí,
uchovávať kultúrne dedičstvo našej krajiny, podporovať talenty v oblasti kultúry a podávať pomocnú ruku
tým skupinám obyvateľstva, ktoré to najviac potrebujú.
Hodnoty
Základnými myšlienkami a hodnotami, ktorými sa pri svojej práci riadime a ktoré chceme presadzovať
a podporovať, sú odhodlanie pomôcť, transparentnosť a rešpekt.
odhodlanie pomôcť
Naša odhodlanosť a pripravenosť súvisia so stratégiou podporovať dobré veci – podľa možností čo najviac
a najdôslednejšie.
transparentnosť
Tento atribút považujeme za úplne samozrejmý. O realizácii projektov rozhoduje len ich kvalita a pozitívny
účinok na čo najviac ľudí, našich spoluobčanov.
rešpekt
Ľudí považujeme za partnerov. Naša pomoc je prejavom uznania a rešpektu k druhým.
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Nadácia VÚB sa zameriava na tieto oblasti:
• umenie a kultúrne dedičstvo – nadačný program pre Umenie
• vzdelávanie – nadačný program pre Vzdelanie
• charita a zdravotníctvo – nadačný program pre Nádej
• aktívne komunity – nadačný program pre Komunitu
Nadácia VÚB v roku 2017 napĺňala 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 2017
s uvedením vzťahu
k verejnoprospešnému účelu
Nadácie VÚB
Schéma projektov podporených v roku 2017 bola nasledovná:
Projekty

pre VZDELANIE

Otvorená grantová schéma

Hosťujúci profesor

Dlhodobé projekty
Súťaže
Partnerské projekty

pre UMENIE

pre NÁDEJ

pre KOMUNITU

granty
Kalvária v Banskej Štiavnici

Nová Cvernovka

Economicus

Maľba
Poklady môjho srdca

80 000 € pre komuntity,
kde to žije

granty

granty

Zamestnanecké projekty

granty

granty a dary

granty

granty

Usilujeme sa pomáhať najmä vo vyššie uvedených oblastiach. Je však potrebné povedať, že pri niektorých typoch
projektov sa oblasti prelínajú, čo je zo strategického hľadiska nielen zaujímavé, ale aj potrebné.
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pre
VZDELANIE

pre
UMENIE

pre
NÁDEJ

pre
KOMUNITU

• VŠ ekonomického
a finančného zamerania

• záchrana
kultúrneho dedičstva

• pomoc hendikepovaným

• dobrovoľníctvo

• zdravotníctvo

• komunitné projekty

• start-upy

• súťaž pre mladých
umelcov

• pomoc deťom
a sociálne slabším

• regionálne projekty

• výchova umením

• ekológia

Podporené projekty podľa oblastí (počet projektov)

11

8

31

57

V roku 2017 bolo podporených spolu 107 projektov.
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Rozdelené finančné prostriedky podľa oblastí podpory, spolu 1 020 206,70 (v EUR)

29 %

18 %
pre Vzdelanie
pre Umenie
pre Nádej

12 %

41 %

pre Komunitu

Pri niektorých z projektov sme iba jedným z mnohých podporovateľov, pri iných sme hlavným alebo dokonca
jediným partnerom a bez finančnej pomoci Nadácie VÚB by sa projekty nemohli zrealizovať. Finančná náročnosť
projektov je rôzna, najviac nákladné sú tie z oblasti umenia a záchrany kultúrneho dedičstva.
Rozdelené finančné prostriedky podľa regionálneho členenia, spolu 1 020 206,70 (v EUR)
25 % Bratislavský
1 % Trnavský
3 % Nitriansky
2 % Trenčiansky
2 % Žilinský
21 % Banskobystrický
11 % Prešovský
5 % Košický
30 % Slovensko (projekty celoslovenského charakteru)
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Nadačný program
pre Vzdelanie
Budúcnosť našej krajiny stojí na vzdelaných ľuďoch. Nadácia venuje svoje prostriedky na podporu mladých
ľudí, ktorí majú ambíciu naplno využiť svoj potenciál a rozvíjať svoj talent. Zároveň podporuje inštitúcie, ktoré sa
venujú vzdelávaniu a zvyšovaniu kvality vzdelania a pripravujú pre študentov výnimočné a invenčné projekty.
Podporujeme vzdelanie a orientujeme sa na vzdelávacie projekty so zameraním na:
• VŠ ekonomického a finančného zamerania,
• start-upy,
• výchovu umením.
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Kam smerovala naša podpora v roku 2017
Typ projektov

Počet projektov

Suma v EUR vyplatená v roku 2017

Otvorená grantová schéma

3

104 243,98

Súťaže

1

10 000,00

Partnerské projekty

5

65 000,00

Zamestnanecké projekty

2

6 000,00

11

185 243,98

SPOLU
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Otvorená grantová schéma
Hosťujúci profesor
Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách
ekonomického a finančného zamerania pravidelne vyhlasuje otvorenú grantovú schému na hosťovanie
zahraničného profesora ekonómie. Cieľom programu je umožniť vysokým školám pozvať významných
zahraničných odborníkov z oblasti ekonomickej výuky a výskumu, priniesť zahraničné poznatky, pedagogické
postupy a formy výskumu na slovenské VŠ, skvalitniť vlastnú „výskumnú identitu” a ťažiskové výskumné
programy na ekonomických pracoviskách slovenských vysokých škôl, zintenzívniť publikačnú činnosť
dokumentovanú publikáciami v karentovaných zahraničných časopisoch a príspevkami na významných
medzinárodných konferenciách, podporiť vedecké kontakty a spoluprácu s renomovanými zahraničnými
vedeckými pracoviskami, skvalitniť úroveň vysokoškolského vzdelania a motivovať študentov ekonómie,
doktorandov a vysokoškolských učiteľov k aktívnemu zapájaniu sa do ekonomickej vedy. Doba pôsobenia
zahraničného hosťujúceho profesora je vymedzená na celý jeden semester.
V roku 2017 pôsobili na slovenských vysokých školách títo zahraniční profesori:
• p
 rof. John Gilbert z Utah State University v letnom semetri školského roka 2016/2017 viedol kurz “Úvod do
modelovania Computable General Equilibrium (CGE)”. Táto problematika je súčasťou obchodnej politiky
a často sa používa na simulovanie efektov zmien v hospodárskej politike, najmä v oblastiach obchodu,
environmentálnej ekonómie a verejných financií, avšak doteraz sa na Slovensku nevyučovala.
• p
 rof. Edward M. Bergman, PhD. z Inštitútu pre regionálny rozvoj a životné prostredie na Wirtschafts
Universität Wien. Výskum profesora Bergmana sa v súčasnosti venuje otázkam regionálneho
podnikateľského prostredia a produkčných systémov, priemyselným klastrom, priestorovým priesakom
znalostí, znalostným sieťam, angažovanosti univerzít v regionálnom rozvoji a pod. Okrem prednášok pre
poslucháčov Ekonomickej univerzizy v Bratislave riešil s doktorandmi výskumnú úlohu “Univerzity
a regionálny rozvoj”.
• p
 rof. Bill N. Schwartz, PhD. príde v letnom semestri 2017/2018 učiť „Accounting and Strategic Cost
management, Managerial Accounting or Managerial Economics“. Zároveň sa bude podieľať na tvorbe
učebnice Strategic Cost Management a na výskume v oblasti inovácie riadiacich a kontrolných procesov
v kontexte ekonómie a financií.
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Prehľad projektov podporených v roku 2017
Príjemca

Názov projektu/účel

Ekonomická univerzita v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave

SPOLU

celoslovenský
projekt

35 000,00

celoslovenský
projekt

33 000,00

celoslovenský
projekt

Hosťujúci profesor
Edward M. Bergman
Hosťujúci profesor

3
Fakulta managementu

36 243,98
John Gilbert

2
Národohospodárska fakulta

Kraj

Hosťujúci profesor

1
Národohospodárska fakulta

Suma v EUR
vyplatená v roku 2017

Bill N. Schwartz
104 243,98
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logo Nadáca VÚB
pomáha

Súťaže
Economicus
 adácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku, s osobitným zreteľom
N
na výchovu mladých ekonómov a zvýšenie ich publikačnej činnosti, oceňuje mladých vedcov – ekonómov.
Už niekoľko rokov preto vyhlasuje súťaž vedeckých prác v oblasti ekonomických vied Economicus
– Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov. Je to súťaž spojená s ocenením za najlepšiu publikovanú vedeckú
prácu v oblasti ekonómie a financií, uverejnenú v karentovaných zahraničných časopisoch.
 roku 2017 ocenenie Economicus (za rok 2016) a 10 000 eur získali Štefan Lyócsa a Peter Molnár za prácu
V
Predpovedanie volatility strategicky prepojených obchodovateľných komoditných fondov: prípad zlata
a striebra. Práca bola uverejnená v odbornom časopise Quantitative Finance 12/2016.
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Partnerské projekty
Prehľad projektov podporených v roku 2017
Názov projektu/účel

Suma v EUR
vyplatená v roku 2017

Kraj

Budujte s nami vnímavú spoločnosť/vzdelávanie,
scitlivovanie mladej generácie
k zraniteľným skupinám spoločnosti

15 000,00

celoslovenský
projekt

Impact HUB/
podpora a rozvoj inovatívnych a prospešných
start-upov, projektov a začínajúcich podnikateľov
s dôrazom na cieľovú skupinu ženy – podnikateľky

20 000,00

celoslovenský
projekt

Výskum podnikania žien na Slovensku/
sociologický prieskum

5 000,00

celoslovenský
projekt

Veľvyslanectvo mladých 2017 – 2018/
súťaž pre stredoškolákov

10 000,00

celoslovenský
projekt

Majstrovské lekcie svetoznámych husľových
virtuózov/5. ročník vzdelávacích kurzov

15 000,00

celoslovenský
projekt

Príjemca

1

Od emócií k poznaniu
– EDUMA, n.o.

2

HUBBA, o.z.

3

Univerzita Komenského
v Bratislave, Fakulta managementu

4

STAR production, s.r.o.

5

Sinfonietta
Bratislava
SPOLU

65 000,00
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Inšpiratívne projekty
Nezisková organizácia Od emócií k poznaniu – EDUMA v roku 2017 zrealizovala projekt 4vé akadémia kritického
myslenia, ktorý prispieva k vytváraniu vnímavej spoločnosti na Slovensku voči ľuďom s rôznymi životnými
prekážkami, sociálne vylúčeným mladým ľuďom so zdravotným hendikepom či našim spoluobčanom rómskej
národnosti odsunutých na okraj spoločnosti. Poslaním organizácie je vytvárať a rozvíjať inovatívne nástroje, ktoré
pomáhajú nielen týmto ľuďom v spoločnosti prežiť, ale aj širokej verejnosti poznať a porozumieť ich potrebám
a problémom. 4vé akadémia rozvoja kritického myslenia bola sériou tréningov zameraných na využívanie
storytellingu a emocionálneho učenia. Zážitkové tréningy boli určené študentom, učiteľom a pedagógom,
ľuďom vo firmách, neziskových organizáciách, novinárom, vychovávateľom v detských domovoch, profesionálnym
i náhradným rodičom a každému, kto chce prispievať k rozširovaniu vnímavej komunity na Slovensku. Súčasťou
projektu je aj online Živá knižnica www.zivakniznica.sk, ktorej jedným z cieľov je porozumieť prežívaniu a potrebám
detí a mladých ľudí vyrastajúcich v detských domovoch alebo mimo svojej vlastnej rodiny. Predovšetkým deťom,
ktoré sa často pre svoj pôvod alebo inú farbu pleti stretávajú s predsudkami okolia. Príbehy Online živej knižnice sa
šíria na školách a univerzitách v jednotlivých slovenských mestách.
V medzinárodnej platforme Impact HUB Bratislava sa zameriavajú na podporu začínajúcich biznisových riešení
a spoločensko-prospešných a zmysluplných projektov. Neziskovým organizáciám pomáhajú v transformácii na
udržateľnejší podnikavejší model a start-upom zase pomáhajú skvalitniť podnikanie a rozšíriť ho o sociálny rozmer.
K dosahovaniu týchto cieľov prispievajú kvalitní slovenskí a zahraniční školitelia a mentori, ktorí organizáciám
či jednotlivcom poskytujú pragmatický a cielený mentoring, najmä v oblastiach biznis modelu, marketingu,
financovania, práva či obchodných praktík.
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Aktívnym ženám – začínajúcim podnikateľkám boli v roku 2017 určené dve série vzdelávacích prednášok
a workshopov Business Women Workshops a Women Love Digital. Program Business Women Workshops
bol navrhnutý pre 100 účastníčok, ktoré chceli získať prehľad a všeobecné praktické odporúčania v rôznych
oblastiach online komunikácie a marketingu. V programe Women Love Digital získalo 24 účastníčok, ktoré majú svoj
projekt už aktívny v online prostredí, konkrétny feedback na svoje aktivity v oblasti online marketingu a na základe
odporúčaní odborníkov si stanovili plán aktivít, ktoré im vylepšia postavenie vo svojom podnikaní.
Možnosť učiť sa od tých najlepších dostali mladí talentovaní slovenskí hudobníci vďaka unikátnemu umeleckovzdelávaciemu projektu Majstrovské lekcie svetoznámych husľových virtuózov, ktoré zorganizovalo občianske
združenie Sinfonietta Bratislava. Cieľom bolo sprostredkovať majstrovské lekcie pre mladých slovenských
študentov, pedagógov ZUŠ, profesorov konzervatórií, vysokých škôl a hudobníkov v rámci hudobných seminárov.
Vyučovacie hodiny aj semináre boli vďaka Nadácii VÚB bezplatné a otvorené odbornej aj širokej verejnosti,
ktorá mohla vidieť vystupovať svetoznámeho umelca nielen v pozícii sólistu na koncertnom pódiu, ale aj v pozícii
pedagóga. Možnosť stretnúť sa a zažiť nezabudnuteľnú vyučovaciu hodinu na expertnej úrovni, tzv. „master class“
s hviezdou svetového umenia klasickej hudby dostali nádejní slovenskí virtuózi už po piatykrát. Učila ich jedna z
najuznávanejších umelkýň sveta klasickej hudby Midori.
Projekt Veľvyslanectvo mladých, organizovaný vydavateľstvom STAR production, pomáha mladým ľudom
prezentovať svoje nápady na zlepšenie prostredia, v ktorom žijú, študujú a tvoria. Členmi poroty bývajú významné
osobnosti ekonomického, kultúrneho a spoločenského života Slovenska a mnohí veľvyslanci pôsobiaci v našej
krajine. Práve tí zabezpečili pre autorov najlepších projektov výnimočné ceny ako napríklad návštevu Európskeho
parlamentu, jazykové kurzy v zahraničí, týždenný pobyt v Oxforde alebo možnosť stráviť jeden pracovný deň
po boku niektorého veľvyslanca. Z množstva prác, ktoré študenti z celého Slovenska poslali do súťaže, sa do
bratislavského finále prebojovali piati finalisti v kategórii stredoškolákov a piati finalisti v kategórii vysokých škôl.
Víťazmi sa stali Tomáš Brngál z Lekárskej fakulty UK v Bratislave s témou Virtuálna anatomická učebňa a Daniel
Novák z Obchodnej akadémie v Starej Ľubovni, ktorý prezentoval Vytvorenie oddychovej a informačnej zóny
v sochárskom sympóziu Vyšné Ružbachy.
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Zamestnanecké projekty
V roku 2017 sa opätovne podarilo spojiť dobrovoľnícke aktivity zamestnancov skupiny s takzvaným tímbildingom. Tímy
dobrovoľníkov pracovali najmä na školách a pri rôznych vzdelávacích aktivitách. Dôležité je spomenúť, že vďaka svojej činnosti
získali aj grant pre organizácie, v ktorých pomáhali.
Názov projektu/účel

Suma v EUR
vyplatená v roku 2017

Kraj

Robiť veci spoločne má väčší zmysel/vianočné
workshopy v pracovno-socializačnom centre

3 000,00

Bratislavský

ŠKOREC (škola recykluje)/recyklácia
ako tvorba nových učebných pomôcok
a vybudovanie Eko-triedy

3 000,00

Bratislavský

Príjemca

1

Impulz

2

ZŠ na Karloveskej 61
v Bratislave
SPOLU

6 000,00
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Nadačný program
pre Umenie
Slovensko patrí medzi krajiny s bohatou kultúrnou históriou. Jednou z priorít Nadácie VÚB je záchrana kultúrneho
a prírodného dedičstva Slovenska a tvorba nových kultúrnych hodnôt pre ďalšie generácie. Nadačný program
pre Umenie umožňuje poskytovať podporu na zachovanie a reštaurovanie konkrétnych pamiatok a pomáhať
pri rozvoji talentu mladých výtvarných umelcov:
• Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov,
• dlhodobý projekt záchrany a obnovy banskoštiavnickej Kalvárie,
• obnova kultúrnych pamiatok v programe Poklady môjho srdca,
• reštaurovanie pamiatok a iné projekty na tvorbu a záchranu kultúrneho dedičstva Slovenska.
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Kam smerovala naša podpora v roku 2017
Typ projektov

Počet projektov

Suma v EUR vyplatená v roku 2017

Dlhodobé partnerstvo

1

200 000,00

Otvorená grantová schéma

–

–

Partnerské projekty

5

191 500,00

Zamestnanecké projekty

–

–

Súťaže
Maľba 2017
Poklady môjho srdca

1
1

SPOLU

8
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Dlhodobý projekt
Obnova banskoštiavnickej Kalvárie
Vzácna banskoštiavnická Kalvária je skvostom, o ktorý pred pár rokmi Slovensko takmer prišlo. Je jednou
z najvýznamnejších barokových pamiatok Slovenska a kvôli svojmu stavu bola v roku 2007 zaradená medzi
100 najviac ohrozených pamiatok sveta. Kalvária v Banskej Štiavnici je výnimočným súborom 22 samostatných
sakrálnych stavieb: tvorí ju 19 kaplniek a 3 kostoly (Dolný, Stredný a Horný, ktorý je najznámejším
a najfotografovanejším objektom a zároveň symbolom celej Kalvárie).
Rok 2017 bol desiatym rokom od začatia obnovy Kalvárie v Banskej Štiavnici a tiež zapojenia sa Nadácie VÚB
do jej záchrany. Nadácia VÚB bola prvým a dodnes je najväčším generálnym partnerom jej obnovy. Spolupráca
s Nadáciou VÚB zásadne zmenila osud Kalvárie a vďaka jej dlhodobej finančnej podpore prešla z fázy záchrany
do fázy zveľaďovania. Do konca roku 2017 sa podarilo obnoviť približne 85% areálu a objektov banskoštiavnickej
Kalvárie. Barokový skvost získava nielen na kráse, ale aj na popularite. Každý rok ho prichádza obdivovať vyšší počet
návštevníkov a v roku 2017 prilákal neuveriteľných takmer 70 000 ľudí z celého sveta.
Rok 2017 bol desiatym rokom rekonštrukčných prác na Kalvárii. Nadácia VÚB v tomto roku poskytla finančný
príspevok vo výške 200 000 eur. Z grantu boli v roku 2017 zrealizované nasledovné aktivity:
• kompletne zreštaurovaná najväčšia kaplnka komplexu, tzv. Žalár,
• zahájila sa obnova Horného kostola, dominanty Kalvárie,
•

tretím rokom pokračovalo reštaurovanie fresiek v jeho interiéri,

•

 končila sa 1. etapa reštaurovania kamenného vstupného portálu, ktorý bol počas II. svetovej vojny
u
výrazne poškodený sovietskym delostrelectvom,

• zreštaurovaná kaplnka – Dvanásťročný Ježiš v chráme,
• začalo sa reštaurovanie sochy 3 ukrižovaných – podarilo sa zreštaurovať jedného z lotrov,
• bolo opravených ďalších 100 m prístupových chodníkov, ktoré boli výrazne poškodené prívalmi dažďa.
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Partnerské projekty
Prehľad projektov podporených v roku 2017
Názov projektu/účel

Suma v EUR
vyplatená v roku 2017

Kraj

Dolce vitaj 2017/festival
talianskej kultúry, kultúrne aktivity

15 000,00

celoslovenský
projekt

Obnova exteriéru Kaplnky Zápoľských Katedrály
sv. Martina v Spišskej Kapitule/reštaurovanie
národnej kult.pamiatky

100 000,00

Prešovský

Biela noc 2017/festival
moderného umenia

60 000,00

Bratislavský
a Košický

Festival nového cirkusu Cirkul´art 2017/podpora
súčasného umenia

12 000,00

Bratislavský

Reštaurovanie Sochy Ukrižovaného Krista vo
Farskom kostole sv. Martina v Lipanoch/dielo
Majstra Pavla z Levoče

4 500,00

Prešovský

Príjemca

1

Taliansky kultúrny inštitút
v Bratislave

2

Rímskokatolícka cirkev,
Biskupstvo Spišské Podhradie

3

Biela noc, o.z.

4

Nezisková organizácia NEO

5

Rímskokatolícka cirkev,
farnosť Lipany
SPOLU

191 500,00
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Inšpiratívne projekty
Spišská Kapitula je dnes jednou z našich najvzácnejších pamiatok zapísaných
do Zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO. Jej vzácne poklady poškodené
časom a poveternostnými vplyvmi si však vyžadujú nákladnú rekonštrukciu.
Srdcom Spišskej Kapituly je katedrála, ktorá dominuje celému údoliu. K južnej
stene katedrály pristavali Zápoľskí v 15. storočí Kaplnku Božieho Tela, ktorá slúžila
ako pohrebná kaplnka. Jej architektúra prináša cenné výtvarné hodnoty neskorej
gotiky na Slovensku, navyše skrýva najvzácnejší oltár kostola, krídlový oltár
Korunovania Panny Márie. Kaplnka je inšpirovaná parížskou kráľovskou kaplnkou
Saint Chapelle a hoci návštevníka prekvapí svojou monumentálnosťou, jej priestor
pôsobí veľmi vzdušne a odľahčene. Presvetľujú ju vysoké gotické okná so súborom
vitráží s jednotným posolstvom na témy z Nového zákona. Vitrážové okná
z 19. storočia boli v kritickom stave (znečistené sklá, poškodené a olovené spojky,
ktoré ich držia, boli zoxidované a lámavé) a pri porušení stability vitrážam hrozilo
zrútenie a preto si neodkladne vyžadovali záchranu.
V roku 2017 sme si pripomínali 500. výročie ukončenia prác Majstra Pavla na
hlavnom oltári v kostole sv. Jakuba v Levoči. Avšak okrem tejto najznámejšej
pamiatky Majster Pavol z Levoče vytvoril aj veľa ďalších diel, ktoré si zaslúžia
našu pozornosť. Jedným z nich je aj interiér kostola v Lipanoch, najmä mobiliár
v podobe hlavného oltára a ďalších diel s rukopisom Majstra Pavla. K nim patrí
aj socha Ukrižovaného Krista, samostatne umiestnená v chrámovej lodi naľavo
od hlavného oltára. Pravdepodobne bola kedysi súčasťou súsošia Kalvárie na
víťaznom oblúku a nutne si vyžadovala reštaurátorsky zásah.
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Biela noc je najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia
na Slovensku. Je prestížnym medzinárodným umeleckým projektom, ktorý má
za úlohu priblížiť širokej verejnosti súčasné formy umenia ako aj netradičné,
nepoznané a významné miesta Bratislavy a Košíc. Biela noc v septembri a októbri
2017 premenila ulice týchto dvoch miest na magickú nočnú prechádzku so zatiaľ
najbohatším umeleckým programom vo svojej histórii. Návštevníkom ponúkla rôzne
formy súčasného umenia, od vizuálne zaujímavých diel cez koncerty či divadelné
predstavenia až po literatúru – 70 umeleckých zastávok, 298 vizuálnych umelcov,
performerov, hudobníkov, dizajnérov a k tomu 270 svetelných gúľ, 568 neónových
trubíc, 90 000 pixelov, 3,5 km laserových lúčov, 160-metrový mrakodrap, 5 ton
piesku, 6 klavírov a 5 kamiónov umenia, to je len zopár štatistických údajov,
dotvárajúcich rôznorodosť festivalu súčasného umenia Biela noc.
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Súťaže
Maľba 2017 – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov
Súťaž Maľba je platformou, ktorú Nadácia VÚB vytvorila v rámci svojej dlhodobej podpory slovenského umenia.
Mladým výtvarníkom dáva priestor na prezentáciu tvorby a širokej verejnosti umožňuje spoznať to najlepšie,
čo u nás za ostatné roky vzniklo.
Nadácia VÚB v roku 2017 pripravila 12. ročník súťaže, v ktorej sa opätovne objavilo veľa nových talentov,
ktoré sú prísľubom pre súčasné slovenské výtvarné umenie. Ich diela hodnotila medzinárodná odborná porota
zložená z popredných mien európskeho výtvarného umenia. Slovenských mladých tvorcov hodnotili kurátorka
súčasného umenia Jane Neal z Veľkej Británie, maliar Attila Szűcs z Maďarska, kurátorka a galeristka Denisa Kujelová
z Českej republiky a domáci renomovaný výtvarník a pedagóg Ján Berger. V roku 2017 sa do súťaže prihlásilo
rekordných 118 umelcov.
Víťazmi 12. ročníka sa stali:
1.
miesto – Žofia Dubová (10 000 eur)
2. miesto – Marta Kissová (6 500 eur)
3. miesto – Hana Garová (3 500 eur)
Vyhlásenie víťazov, odovzdanie finančných cien a vernisáž výstavy najlepších diel sa uskutočnili 5. októbra v Galérii
Nedbalka v Bratislave. Mesiac trvajúca výstava dvadsiatich finalistov ako sprievodná akcia súťaže je už tradične
jedným z vrcholov umeleckej sezóny. K výstave bol vydaný aj katalóg, ktorý bol distribuovaný počas trvania
výstavy. Dňa 7. októbra, v deň konania festivalu Biela noc, sa mladí maliari predstavili verejnosti na samostatných
prezentáciách a besedách.
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Poklady môjho srdca
Program Poklady môjho srdca je zameraný na obnovu kultúrneho dedičstva Slovenska. Prostredníctvom neho
Nadácia VÚB pomáha obnovovať pamiatky, ktoré sú v narušenom alebo dezolátnom stave. Poklady môjho srdca je
osvetovým projektom s verejným on-line hlasovaním za objekt, ktorý si zaslúži našu pozornosť a najmä financovanie
svojej obnovy. Je špecifický tým, že o osude nominovaných pamiatok rozhodujú svojimi hlasmi priamo obyvatelia
regiónov, v ktorých sa objekty nachádzajú.
O tom, že Majster Pavol z Levoče a jeho diela partia k pokladom Slovenska, niet žiadnej pochybnosti. Okrem
najznámejšieho oltáru v kostole sv. Jakuba v Levoči, však vytvoril aj iné významné diela. Pri príležitosti 500. výročia
ukončenia prác Majstra Pavla na hlavnom oltári v kostole sv. Jakuba v Levoči sa Nadácia VÚB rozhodla podporiť
záchranu menej známych diel tohto významného stredovekého sochára. O grant na reštaurovanie súťažili diela
Majstra Pavla v Levoči, Spišskej Novej Vsi, Stratenej, Bardejove, Lipanoch, Lomničke a Prešove. Na základe víťazstva
vo verejnom hlasovaní sa víťazom stalo Súsošie Kalvárie v Spišskej Novej Vsi a získalo grant na reštaurovanie vo
výške 30 000 eur. Súsošie Kalvárie umiestnené vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej
Vsi je najväčšou drevou sochárskou kalváriou z dielne Majstra Pavla z Levoče a významným duchovným, umeleckým
a kultúrnym dedičstvom. Reštaurovanie prinieslo tejto významnej pamiatke nielen nový vzhľad, ale aj zaujímavý
príbeh. Archívny výskum dostupných prameňov, a najmä chemická analýza polychrómie, nezvratne potvrdila
dlhoročnú domnienku: súčasné Súsošie Kalvárie nie je kompletné. K postavám Ukrižovaného Krista, Panny Márie
a sv. Jána patrí aj ďalšia socha – sv. Márie Magdalény zo Stratenej.
Pri príležitosti Roku Majstra Pavla pripravilo Slovenské národné múzeum zaujímavú výstavu v priestoroch SNM na
Bratislavskom hrade: Majster Pavol z Levoče – ruky a zlato v službe ducha. Medzi vystavovanými dielami dominuje
aj Kalvária zo Spišskej Novej Vsi spolu s Máriou Magdalénou zo Stratenej. Vďaka výstave sa tak po 245 rokoch
odlúčenia dočasne spojili všetky sochy Kalvárie, aby opäť vytvorili pôvodný kalvársky výjav tak, ako ho Majster Pavol
z Levoče vytvoril.
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Nadačný program
pre Nádej
V rámci nadačného programu pre Nádej sa Nadácia VÚB angažuje najmä v oblasti charity a zdravotníctva.
V snahe pomáhať a dosiahnuť výraznejšiu zmenu v živote ľudí prioritne venuje pozornosť:
• mentálne a telesne postihnutým spoluobčanom,
• pomoci deťom a sociálne slabším,
• zdravotníckym zariadeniam a organizáciám.
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Kam smerovala naša podpora v roku 2017
Typ projektov

Počet projektov

Suma v EUR vyplatená v roku 2017

Otvorená grantová schéma

23

30 251,71

Partnerské projekty

8

101 300,00

Zamestnanecké projekty

–

–

SPOLU

31

131 551,71
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Otvorená grantová schéma
pre Nádej
V roku 2017 Nadácia VÚB opätovne vyhlásila obľúbenú otvorenú grantovú schému s podtitulom Umenie lieči
a Dotyk lieči, pre projekty zamerané na arteterapiu a animoterapiu.
Arteterapia ako liečba umením a animoterapia ako pozitívne pôsobenie zvieraťa na zdravie človeka významne
zvyšujú kvalitu života ľudí so špeciálnymi potrebami alebo závažným ochorením. Arteterapia sa využíva najmä
pri liečbe mentálne chorých pacientov, podporuje sebauzdravovacie procesy a v mnohých prípadoch pomáha
rozvinúť alebo získať základné schopnosti a zručnosti. Umenie pacientom pomáha k prekonávaniu bariér,
zlepšeniu komunikácie, sebavyjadreniu a zároveň ponúka estetický zážitok a radosť z tvorby. Animoterapia patrí
k uznávaným terapeutickým postupom, pričom medzi jej najznámejšie podoby u nás patria canisterapia
a hipoterapia. Canisterapia sa najčasejšie využíva pri liečbe detí s autizmom a hipoterapia má pozitívne účinky
na zdravotný stav pacientov po detskej mozgovej obrne, s Downovým syndrómom a rôznymi poruchami
pohybového aparátu.
Obidve terapie prispievajú k rozvoju tvorivých schopností, sociálneho cítenia, harmonicky pôsobia na
emocionálny vývin a tak pomáhajú a liečia. Zlepšujú koncentráciu a pamäť, motoriku, verbálnu i neverbálnu
komunikáciu. V roku 2017 získalo granty Nadácie VÚB 23 organizácií, ktoré poskytujú služby a liečbu pre deti
i dospelých s duševným a telesným postihnutím a tiež dlhodobo chorým a hospitalizovaným. Výsledkom ich
práce je množstvo prospešných aktivít.

Výročná správa Nadácie VÚB 2017

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2017
s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

29

Prehľad projektov podporených v roku 2017
Názov projektu/účel

Suma v EUR
vyplatená v roku 2017

Kraj

Čo robiť, ak... cesta symbolov, farieb a
dynamiky koláží/ambulantná arteterapia pre
klientov zariadenia

1 500,00

Košický

Na konskom chrbte je raj srdca/hipoterapia pre
hluchoslepé deti

1 100,00

Košický

Keď spoločný čas pomáha/arteterapeutické
stretnutia rodičov a detí

1 500,00

Bratislavský

Farebné snívanie/arteterapia v procese
osamostatňovania sa hendikepovaných

1 380,00

Banskobystrický

Farebný svet a my/arteterapia pre
hendikepovanú mládež

1 100,00

Trenčiansky

Liečivé ticho/akvárium na znižovanie stresu pre
mentálne hendikepovaných

720,00

Prešovský

Špinavé ruky sú šťastné ruky/arteterapeutický
projekt pre deti s onkologickým ochorením

1 336,20

Košický

Liečnica – včely pre zdravie/apiterapia –
využívanie včelieho prostredia a liečenie včelími
produktmi

1 500,00

Banskobystrický

Farby v srdci a na kolieskach/letný tábor pre
deti so svalovou dystrofiou

1 500,00

Bratislavský

Príjemca

1

Facilitas

2

Maják n.o.

3

Centrum včasnej intervencie
Bratislava, n. o.

4

Občianske združenie DLAŇ

5

Archa, n. o.

6

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen
Kalinov

7

CHAT – centrum pre kreatívnu liečbu
arteterapiou

8

kRaj

9

Organizácia muskulárnych
dystrofikov v SR

Výročná správa Nadácie VÚB 2017

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2017
s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

30

Nakreslím si korytnačku/kombinovaná animo
terapia a arteterapia pre deti s autizmom

1 500,00

Bratislavský

Vytvor si farbný svet/arteterapia v škole pre
mentálne postihnutých žiakov

1 500,00

Banskobystrický

Spoločne dospievame, spoločne starneme,
spoločne tvoríme/arteterapia ako spolupráca
seniorov a mentálne postihnutú mládež

450,00

Nitriansky

AnimaMundi

Umenie dotýkať sa farebných mačiek/spojenie
animoteratie a arterapie pre ľudí s mentálnym a
duševným postihnutím.

1 400,00

Trnavský

14

Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan n.o

Dva páry očí, štvoro nôh a spoločný krok vpred
jedinečné svety/hipoterapia pre hendikepované
deti

1 500,00

Trenčiansky

15

Jazdecký klub Almus

Aktívne i s hendikepom/hipoterapia pre
hendikepované deti

1 490,00

Trenčiansky

16

Spojená škola internátna Trebišov, Poľná 1

Tajomstvo hliny/arteterapia pre deti s
mentálnym postihnutím

1 480,00

Košický

17

Domov sociálnych služieb
Plavecké Podhradie

Plavecký hrad v očiach prijímateliek sociálnych
služieb/maľovanie Plaveckého hradu

660,00

Bratislavský

18

Nemocnica s poliklinikou
Žilina

Arteterapia – cesta k sebarozvoju/arteterapia
na psychiatrickom oddelení nemocnice

1 415,51

Žilinský

19

Slovenský zväz telesne postihnutých,
základná organizácia rodičov zdravotne
postihnutých detí a mládeže

Hipoterapia a westernové jazdenie zdravotne
postihnutých/hipoterapia pre zdravotne
postihnuté deti a mládež

1 500,00

Nitriansky

10

DSS Andreas

11

Špeciálna základná škola

12

13

„Harlekýn” ZSS Topoľčany
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Tvorme pre radosť/práca s hlinou, mentálne
postihnutí a psychicky chorí

1 310,00

Nitriansky

Liečivé umenie v jeseni života/arteterapia pre
seniorov v domove dôchodcov

1 500,00

Trnavský

Náruč Senior & Junior

Farebná Náruč/spojená arteterapia pre 3
vekové kategórie

1 470,00

Bratislavský

Nezisková organizácia
Centrum Mokosha

"Hands up for happy kids"/interkultúrne
učenie detí, podpora tolerancie a eliminácia
predsudkov

1 440,00

Košický

20

SVETLO PRE OLICHOV

21

Antistres centrum

22

23

SPOLU

30 251,71
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Inšpiratívne projekty
Život bez rodiny, blízkych a ešte aj so zdravotným handicapom si málokto z nás
vie predstaviť. No v zariadeniach sociálnych služieb je takýchto ľudí neúrekom.
O uľahčenie ich života sa snaží aj Občianske združenie Svetlo pre Olichov,
ktoré v roku 2017 zrealizovalo projekt Tvorme pre radosť. A presne to bolo
cieľom tohto projektu – tvoriť pre radosť, nech všetci klienti zabudnú na starosti
a problémy vďaka terapeutickému fenoménu – hline. Aktivity boli zamerané na
cca 30 klientov, ktorí v rámci terapeutických skupín pracovali s hlinou, modelovali,
pracovali na hrnčiarskom kruhu, glazovali a dekorovali výrobky. Svoju zručnosť
klienti predviedli aj v rámci tvorivých dielní a workshopov v Základnej škole sv.
Don Bosca a v detskom centre Hopsáčik v Zlatých Moravciach, kde deti učili
vyrábať jednoduché výrobky z hliny.
Narodenie dieťaťa so zdravotným postihnutím znamená pre celú rodinu veľkú
zmenu. Najťažšie obdobie prežívajú rodičia v prvých rokoch života, kým sa
naučia s novou situáciou žiť. Práve pre nich otvorila nezisková organizácia Raná
starostlivosť Centrum včasnej intervencie v Bratislave – Rači, v ktorom
rodinám poskytuje poradenstvo a špeciálne typy terapie zameranej na zrak.
Doteraz poskytovali včasnú intervenciu iba terénnou formou v domácnostiach
rodín, v Centre ju aj vďaka Nadácii VÚB začali poskytovať aj ambulantne. Nové
priestory ponúkajú deťom a rodičom variabilnejšie zrakové stimulácie, hračky,
špeciálne pomôcky a testy. Nezisková organizácia Raná starostlivosť sa ako
jediná na Slovensku špecializuje na včasnú intervenciu pre rodiny s deťmi so
zrakovým a viacnásobným znevýhodnením.
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V zariadení sociálnych služieb Harlekýn sa uskutočnil projekt s názvom
Spoločne dospievame, spoločne starneme, spoločne tvoríme, ktorý predstavil
nenásilnú možnosť spolupráce, tvorivosti, spolupatričnosti medzi generáciou
seniorov a mentálne postihnutou mládežou. Cieľom projektu bolo naučiť sa
spoločne vychádzať, akceptovať sa, spolupracovať a vnímať jeden druhého
bez pocitu menejcennosti. Svojimi malými dielkami sa seniori a mládež podelili
o svoje životné príbehy a zároveň sa vzájomne naučili novým zručnostiam,
komunikácii a sebavyjadreniu prostredníctvom vlastnoručne tvorených diel.
Celý projekt bol ukončený výstavou prác a spoločným posedením pri piesňach.
Spojená škola internátna v Trebišove zrealizovala projekt Tajomstvo hliny.
Jeho cieľom bola úprava emocionálneho naladenia detí s mentálnym postihnutím
na špeciálnej základnej škole vo vyučovacom a mimo vyučovacieho procesu,
integrovanie ich osobnosti a prinášanie im pocitu zmysluplného naplnenia života.
Prostredníctvom arteterapie s keramickou hlinou viedli žiakov k zmyslovému
vnímaniu, predstavivosti, výtvarnému videniu a vyjadrovaniu tak, aby výrobky,
ktoré vyrobili vychádzali z ich citových zážitkov. U mnohých detí sa podarilo
upraviť ich emocionálne naladenie a potlačiť agresívne prejavy v správaní.
Okrem toho u žiakov zlepšili ich vzájomnú kooperáciu, predstavivosť a trpezlivosť.
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Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia rodičov zdravotne
postihnutých detí a mládeže v Leviciach, zrealizovala projekt Hipoterapia
a westernové jazdenie zdravotne postihnutých. Hipoterapeutický projekt
pomáha zdravotne postihnutým deťom a mládeži v rehabilitačných cvičeniach
ako aj v tréningoch parawesternového jazdenia. Hipoterapia im napomáha
k zlepšeniu, alebo aspoň k udržaniu zdravotného stavu a nahrádza rôzne
iné, náročnejšie rehabilitačné alebo liečebné procedúry. Vďaka nej majú deti
oveľa lepšie držanie tela, na koni sa uvoľnia, dokážu chytiť opraty do rôzne
zdeformovaných rúk, prispôsobujú sa pohybu koňa a zároveň spevňujú svalstvo
dolných končatín i chrbta. Napríklad chlapec ťažko telesne postihnutý si po
hipoterapii sám odkrútil vrchnák z fľaše s vodou, čo dovtedy ani raz nedokázal.
Mentálne postihnutý chlapec s fóbiou z výšky dokázal vďaka vzťahu ku koníkovi
a spolupráce s hipoterapeutom prekonať svoj strach a teraz cvičí a jazdí na koni
bez obáv. Autistické dievčatko si na koníkovi spieva, usmieva sa, komunikuje
s okolím. Deťom odkázaným na invalidné vozíky nahrádza kôň nohy, bojazlivým
dáva svoju istotu, nevidiacim prepožičiava oči a pod.
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Partnerské projekty
Prehľad projektov podporených v roku 2017
Názov projektu/účel

Suma v EUR
vyplatená v roku 2017

Kraj

Dobrý anjel, nezisková organizácia

Vianočná pomoc chorým deťom/pomoc
rodinám, kde niektorý z členov trpí onkologickým
ochorením

64 000,00

celoslovenský
projekt

Združenie sclerosis multiplex Nádej

Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze
multiplex III. ročník/športová a edukačná aktivita
hendikepovaných

10 000,00

celoslovenský
projekt

3

Modrý anjel/tím krízovej intervencie, n.o.

Prídeme k tebe/psychologická pomoc pri
katastrofách a krízových situáciách, vzdelávanie
profesionálov a krízová linka

5 000,00

celoslovenský
projekt

4

Slovenský Červený kríž, územný spolok
Bratislava – mesto

Zachráň život cez AED/kúpa defibrilátora (AED =
automatic electronic defibrilator)

4 000,00

Bratislavský

Príjemca

1

2

Výročná správa Nadácie VÚB 2017

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2017
s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

36

Rehabilitácia/úhrada rehabilitácií pre
hendikepované deti

2 000,00

Trnavský

Občianske združenie WellGiving

Štartovné Nadácie VÚB pre ľudí s neľahkým
osudom III./pomoc deťom v núdzi

10 300,00

celoslovenský
projekt

Dobrovoľnícka skupina Vŕba

Dobroservis v onkologických nemocniciach/
psychosociálna opora chorých, vzdelávanie
dobrovoľníkov v nemocniciach

3 000,00

Bratislavský

Občianske združenie PECKA

Podpora zdravotne znevýhodnených športovcov/
úhrada tréningových nákladov, účasť na súťaži,
dobrovoľníctvo

3 000,00

Bratislavský

5

Adelka, o.z.

6

7

8

SPOLU

101 300,00
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Inšpiratívne projekty
Na svete sa stávajú nehody, nešťastia. Sekundy, po ktorých sa svet jednotlivca
alebo rodiny otrasie v základoch. Ľudia, ktorí prežijú takéto traumatické situácie,
neraz potrebujú akútnu psychickú pomoc a ďalšiu formu podpory. Tú im
bezplatne poskytujú odborníci a psychológovia z neziskovej organizácie
Modrý anjel prostredníctvom projektu Prídeme k tebe.
Ľudia, ktorí prekonali silný zážitok majú rôzne potreby. Niekto potrebuje odvoz,
pretože je otrasený a neschopný šoférovať, iný potrebuje informácie, ďalší
oporu. Organizácia sa podieľa aj na likvidácií následkov nehôd s hromadným
postihnutím osôb na Slovensku a v zahraničí a taktiež na sanácií následkov
udalostí. V rámci Bratislavského samosprávneho kraja slúžia 24 hodín denne,
7 dní v týždni, zvyšok Slovenska pokrývajú v prípade potreby. Zároveň je
k dispozícii aj krízová linka.
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Pobyt v nemocnici nie je pre nikoho príjemným zážitkom a zvlášť to platí
o dlhodobo hospitalizovaných onkologických pacientoch ďaleko od domova.
Musia často tráviť dlhé hodiny v ambulanciách či na izbe a okrem problémov
s chorobou ich trápi aj osamelosť. Práve preto vznikol projekt Dobroservis
v onkologických nemocniciach, cez ktorý im Dobrovoľnícka skupina Vŕba
pomáha na pohľad jednoduchými činmi – podajú im šálku kávy, požičajú
knihu alebo s nimi „len tak“ hodia kus reči. Skrátka, dopĺňajú medicínsku
starostlivosť o ľudský rozmer. Mnohým ľuďom sa môže zdať práca v takomto
prostredí depresívna, dobrovoľníčky to však vidia inak. Pre väčšinu z nich je
vzájomná pomoc medzi ľuďmi tou najprirodzenejšou vecou. DS Vŕba pôsobí
v Onkologickom Ústave sv. Alžbety (OÚSA) a od roku 2015 aj v Národnom
onkologickom ústave (NOÚ).
Každému z nás sa môže raz stať, že skolabuje a ostatní ho len prekročia,
v tom najlepšom prípade zavolajú záchranku a budú čakať, kým mozog človeka
v bezvedomí bude odumierať. Na Slovensku vie účinne poskytnúť prvú pomoc
len 5% obyvateľstva. Víziou Slovenského červeného kríža je rozšíriť povedomie
ľudí a dosiahnuť vyškolenosť v prvej pomoci s využitím defibrilátora, teda urobiť
z našej krajiny krajinu, kde si ľudia vedia navzájom zachrániť život. Tomu však
predchádza ešte dlhá a náročná cesta, ktorú sa Nadácia VÚB pokúsila uľahčiť
grantom na projekt Zachráň život cez AED, vďaka čomu mohla organizácia
zakúpiť jeden z najmodernejších defibrilátorov. Zdravotníci ho používajú pri
asistenčných službách na hromadných podujatiach a školitelia a tréneri prvej
pomoci pri kurzoch, školeniach a ukážkach prvej pomoci pre verejnosť.
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Štartovné pre ľudí s neľahkým osudom pre Nadáciu VÚB už po tretíkrát
zrearizovalo OZ WellGiving. Nadácia každoročne dostáva stovky žiadostí
o pomoc od ľudí, ktorých životný príbeh je poznačený vážnym ochorením,
postihnutím, bolesťou, alebo nedostatkom prostriedkov na prežitie. V snahe
pomôcť ľuďom, ktorých život je poznačený prekážkami, sme pokračovali
v partnerstve s portálom ďakujeme.sk. Pomoc bola žiadateľom poskytovaná
netradičnou a na Slovensku unikátnou formou – v podobe „štartovného“ pre
rodiny s chorými deťmi. Nešlo o darovanie vysokých finančných prostriedkov,
ale o pomoc pri naštartovaní ich získavania. Výnimočnosť tejto pomoci spočíva
práve v tom, že venovaný finančný dar vo výške 200 eur je motivačný, žiadateľov
povzbudí a dáva im silu ďalej bojovať a dozbierať si chýbajúce prostriedky,
a tým pádom aktívne riešiť neľahkú situáciu, v ktorej sa ocitli. Štartovné
povzbudilo návštevníkov web stránky, aby nezostali ľahostajní a tiež prispeli,
pretože záujem Nadácie VÚB je pre verejnosť a potenciálnych darcov signálom,
že sú tu deti, ktoré naozaj potrebujú pomoc. V roku 2017 bolo Štartovné
venované 50 deťom a ich rodinám. Dobrí ľudia sa pripojili k pomoci Nadácie VÚB
a znásobili ju 3-násobne.
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Nadačný program
pre Komunitu
Komunity na Slovensku ožívajú aj vďaka pomoci od Nadácie VÚB. Dobré veci si zaslúžia podporu a hodnota
komunitných projektov spočíva v motivácii ľudí spojiť sily. To, že sú dobrovoľníci ochotní dať hlavy dokopy
a venovať svoj čas a prácu pre dobro spoločenstva, si mimoriadne ceníme, a preto sme sa rozhodli podporiť
takéto aktivity prostredníctvom nadačného programu pre Komunitu. Je určený ľuďom, ktorí majú odvahu
a odhodlanie realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite a urobiť niečo pre rozvoj svojho regiónu, zlepšenie
života na miestnej úrovni, majú záujem budovať krajšie prostredie a zlepšovať život v ňom. Nadácia VÚB venuje
pozornosť najmä:
• komunitným projektom v regiónoch,
• dobrovoľníctvu,
• environmentálnym aktivitám.
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Kam smerovala naša podpora v roku 2017
Typ projektov

Počet projektov

Suma v EUR vyplatená v roku 2017

Súťaž on-line hlasovanie

25

76 964,44

Partnerské projekty

7

201 300,00

Zamestnanecké projekty

25

30 940,00

57

309 204,44

SPOLU

Výročná správa Nadácie VÚB 2017

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2017
s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

42

Súťaž
Komunitné granty
V našej krajine žije veľa ľudí, ktorí sú ochotní obetovať svoj čas, sily a vedomosti
v prospech spoločného dobra. Preto Nadácia VÚB vyhlásila grantový program
80 000 eur pre komunity, kde to žije. Ide o dvojkolovú súťaž: v prvom kole
hodnotila prihlásené projekty odborná komisia; ňou odporučených 48 projektov
(6 projektov pre každý z 8 krajov Slovenska) postúpilo do verejného celonárodného
online hlasovania. 3 projekty, ktoré získali v tom-ktorom kraji najvyšší počet
hlasov, dostali od nadácie grant až do výšky 3 000 eur. Komunitné iniciatívy
a samosprávy pripravili projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu,
podporujúce vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,
zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev (malé oddychové zóny
alebo športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa prirodzene stretávajú
obyvatelia sídlisk), inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, rozvoj
komunitného života v regiónoch či budovanie dobrých susedských vzťahov. Súťaž
bola vyhlásená v jeseni 2016 a 24 dobrých nápadov ako vylepšiť život komunít sa
premenilo na realitu v roku 2017. Súčasťou súťaže bolo aj ocenenie pre 2 start-upové
organizácie podnikajúce so sociálnym a spoločenským rozmerom.
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Prehľad projektov podporených v roku 2017
Názov projektu/účel

Suma v EUR
vyplatená v roku 2017

Kraj

Sfunkčnenie komunitného priestoru v Kreatívnom
centre/stavebné úpravy a kultúrne aktivity

3 000,00

Bratislavský

Wake up, meet up, start-up v Rači!/vybudovanie
komunitného priestoru

2 994,44

Bratislavský

Počujko – Virtuálny Klub rodičov a priateľov
nepočujúcich detí/online vzdelávanie

3 000,00

Bratislavský

Zelený dvor/vytvorenie oddychovej zóny

3 000,00

Trnavský

Váš podpis v krajine/výsadba aleje

1 420,00

Trnavský

Múzeum a komunitné centrum v Kútoch/
rekonštrukcia priestorov a vytvorenie kultúrneho
centra

3 000,00

Trnavský

Príjemca

1

Nadácia Cvernovka

2

Stará jedáleň

3

OZ NepocujuceDieta.sk

4

Občianske združenie Iskierka

5

CZIFFER, občianske združenie

6

Pjekné mjestečko
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7

Zelený bicykel

Zelený bicykel/Bike sharing, používanie služby aj
bez internetového pripojenia

7 000,00

Trenčiansky

8

Obec Bošáca

Cyklo park Bošáca/vybudovanie cyklo parku pre
všetky vekové kategórie

3 000,00

Trenčiansky

9

OZ BeeN

Krajší Sever – krajšie Bánovce/komunitný priestor
na sídlisku Sever

3 000,00

Trenčiansky

10

Mesto Kysucké Nové Mesto

Minigaléria ZVONICA – komunitné centrum Dubie/
premena schátralej budovy na komunitné centrum

3 000,00

Žilinský

11

Truc sphérique

Usmej sa, prší!/poetické umenie v uliciach Žiliny

3 000,00

Žilinský

12

Premena – Spolupráca v Turci o.z.

KOM-KOM kompostuj s nami/separovanie a
kompostovanie bioodpadu na sídlisku v Martine

2 750,00

Žilinský

Nástupište pre cestujúcich/vybudovanie
nástupišťa pre cestujúcich so sťaženým pohybom,
(seniori, imibilní, detské kočíky)

3 000,00

Košický

Lezecká stena KRAS/vybudovanie outdoorovej
lezeckej stenuy prístupnej pre širokú verejnosť

3 000,00

Košický

3 000,00

Košický

3 000,00

Prešovský

13

Detská železnica Košice

14

Klub Horských športov KRAS Rožňava

15

Mesto Gelnica

Sprístupnenie ďalšej etapy štôlne Jozef a
zveľadenie okolia vstupu/sprístupnenie ďalšieho
úseku, dejiny baníctva

16

Mesto Poprad

Umenie v podchode/skrášlenie prostredia a
zlepšenie kvality života na miestnej úrovni
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17

ŠOK, o. z.

18

OZ Barlička

19

Mesto Tlmače

20

Vráble v Európe

21

Rodinné Montessori centrum o.z.

22

Laura, združenie mladých

23

Občianske združenie Zaježová

24

Spoločnosť priateľov detí z detských
domovov Úsmev ako dar

25

ĎARMOTY Občianske združenie

Aleja paulownií a stromoradie unikátnych
líp v Zborove/vysadenie stromov na verejné
priestranstvo

2 500,00

Prešovský

Záhrada – Pestujeme vzťahy/bezbariérová
záhrada a program susedských aktivít

2 800,00

Prešovský

Letné kino/znovuobnovenie letného kina na
amfiteátri v Tlmačoch

3 000,00

Nitriansky

Festival Familiar 2017/hudobný festival a
prezentácie mimovládnych organizácií

3 000,00

Nitriansky

Baby point/vybudovanie siete priestorov pre
batoľatá v Komárne

2 500,00

Nitriansky

komUNITY/vzdelávanie mladých dobrovoľníkov

2 500,00

Banskobystrický

Zateplenie stropu komunitného centra v Zaježovej
slamenými balíkmi a fúkanou celulózou/
rekonštrukcia budovy komunitného centra

3 000,00

Banskobystrický

Soboťanská obývačka/vytvorenie komunitného
centra

3 000,00

Banskobystrický

Vráťme život do vinohradov – Golianovo/varovný
systém ochrany viniča

4 000,00

Nitriansky

SPOLU

76 464,44

Výročná správa Nadácie VÚB 2017

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2017
s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

46

Inšpiratívne projekty
Ľudia radi chodia po meste na bicykli, ale narážajú na rôzne technické prekážky.
V Prievidzi ich takmer všetky vyriešil projekt Zelený bicykel. Používanie bicykla
miesto auta je moderné a má veľa výhod. Človek urobí niečo pre svoje zdravie,
vyhne sa kolónam, ušetrí za palivo i parkovné. A čo je najdôležitejšie, pomôže
zeleným pľúcam našej planéty – našim lesom. Aktivisti z OZ Zelený bicykel
postavili pre obyvateľov Prievidze 30 stojanov pre vyše 10 bicyklov po celom
meste. Projekt funguje už od roku 2016, pôvodne sa však poplatok za požičanie
bicykla dal platiť len cez smartfón s pripojením na internet alebo osobne v
hotovosti v kancelárii občianskeho združenia. Mnohí obyvatelia nad 45 rokov
však nemajú mobil s mobilnými dátami. Preto aktivisti rozšírili možnosti aj
na platby cez SMS, na čo získali od nadácie nielen komunitný grant, ale aj
mimoriadny grant pre sociálne start-upy spojený s ocenením Impact HUB.
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Ste v meste s dieťaťom. Beháte po úradoch, vybavujete, či ste len tak na
prechádzke. Ako naschvál začne pršať a vy sa potrebujete postarať o svoje dieťa.
Mamy a dobrovoľníčky z Rodinného Montessori centra o.z. v Komárne vedia,
že tieto situácie nastanú vždy v ten najnevhodnejší moment. Preto sa rozhodli
vytvoriť Baby Point-y. Baby Point je miesto, ktoré môžu rodičia využiť nielen
za nepriaznivého počasia. Nájdu tu prebaľovacie pulty, stoly, kreslá, kde môžu
mamy nakŕmiť dieťa, redukcie wc, hygienické potreby a čistiace prostriedky.
Pre lepšiu orientáciu sú na oplotení a budovách, kde sa Baby Point-y nachádzajú,
umiestnené výrazné tabule.
Keď sa ľudia musia v daždi ponáhľať za povinnosťami, veľa dobrej nálady im
to nepridá. Občianske združenie Truc sphérique sa však rozhodlo, že s tým
Žilinčanom pomôže. Ich projekt Usmej sa, prší! priniesol inšpirujúce obrázky
pouličného umenia na chodníky mesta. Ukážu sa len keď je mokro. Obrázky
vyvolávajúce úsmev sú namaľované na chodníky mesta špeciálnym vodeodolným
biologicky rozložiteľným sprejom, ktorý sa objaví len v mokrom prostredí. Aktivisti
z Truc sphérique sa rozhodli do prípravy obrázkov zapojiť nielen profesionálnych
umelcov, ale aj širokú verejnosť. Z celkového počtu 15 pouličných diel, ktoré sú
v Žiline umiestnené na rôznych miestach, je polovica vytvorená „hlasom ľudu“.
Umelecké obrázky sa nachádzajú v centre Žiliny, na sídliskách, blízko škôl
a dokonca v areáli žilinskej nemocnice, aby ho mohli vidieť z okna pacienti.
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Nevzhľadný podchod nájdeme určite v mnohých slovenských mestách.
V Poprade sa však rozhodli, že ten svoj skrášlia. Podchod, ktorý vedie popod
dopravnú tepnu medzi Žilinou a Košicami, je pre veľa Popradčanov súčasťou
cesty do práce, školy či za zábavou v centre mesta. Jeho vzhľad zdevastovaný
vandalmi im však veľa dobrej nálady nepriniesol. Mesto sa rozhodlo tento stav
zmeniť a zároveň vytvoriť priestor pre spoluprácu rôznych komunít. Pri projekte
s názvom Umenie v podchode spojili svoje sily dobrovoľníci aj sprejeri, ktorí tak
obhájili grafity ako typ hodnotného umenia, a nie pouličného vandalizmu. V rámci
projektu sa zo stien odstránili zvyšky nápisov a starých plagátov, vymenili sa
podhľady a staré poškodené držadlá po stranách schodov. Vybudovali sa nové
nájazdy pre kočíky a doplnilo sa aj osvetlenie. Nakoniec prišla na rad umelecká
tvorba.
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Partnerské projekty
Prehľad projektov podporených v roku 2017
Názov projektu/účel

Suma v EUR
vyplatená v roku 2017

Kraj

Komunitný priestor v Kreatívnom Centre Nadácie
Cvernovka/sfunkčnenie a kultúrne aktivity

150 000,00

Bratislavský

Dunajský fond/grantový program pre enviro
projekty v okolí Dunaja

20 000,00

Bratislavský a
Nitriansky

15 000,00

celoslovenský
projekt

Príjemca

1

Nadácia Cvernovka

2

Stredoeurópska nadácia

3

Ing. Pavol Lím – Ekotopfilm, agentúra

Medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom
rozvoji Ekotopfilm 2017/ekologická výchova detí a
mládeže

4

Slovenská agentúra životného prostredia

Zelený vzdelávací fond/podpora environmentálnej
výchovy, vzdelávania a osvety

5 000,00

celoslovenský
projekt

5

Občianske združenie Naše Zálesíčko

Medzinárodný festival divadla pre deti – Záleská
divadelná púť – 7. ročník/letný kultúrny projekt

3 000,00

Bratislavský

6

PUNKT

Vianočný Dobrý trh 2017/komunitnoenvironmentálny projekt

8 000,00

Bratislavský

7

Základná škola s materskou školou Spišské Detská športová olympiáda/športová súťaž žiakov
Bystré
základnej školy

300,00

Prešovský

SPOLU

201 300,00
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Inšpiratívne projekty
Nadácia VÚB je hrdý „partner živej kultúry v Novej Cvernovke“ a má za sebou
prvý rok svojho strategického partnerstva s Nadáciou Cvernovka. V rámci
svojho dlhodobého zamerania na podporu mladého umenia a zároveň rozvoja
aktívnych komunít stojí Nadácia VÚB od apríla tohto roku pri prerode Novej
Cvernovky – najambicióznejšieho slovenského projektu zameraného na spájanie
tvorcov v oblasti súčasného kreatívneho priemyslu spolu s ich širokou základňou
sympatizantov.
Cvernovka je v Bratislave dobre etablovaná značka a komunitná inštitúcia.
Po presťahovaní sa do priestorov bývalej Strednej priemyselnej školy chemickej
na Račianskej ulici začala novú etapu a buduje Kreatívne centrum. Jej ambíciou
je naplno využiť možnosti, ktoré ponúka nová budova, a ešte výraznejšie sa tak
profilovať ako tepna súčasného mladého umenia a alternatívnej kultúry.
Podpora od Nadácie VÚB bola v roku 2017 v plnej miere zameraná na investície
do infraštruktúry a nevyhnutnú renováciu zanedbaných priestorov, ktoré majú
slúžiť ako pôda pre „živú kultúru“. Všetky investície boli nevyhnutné na to, aby
sa mohol tento priestor začať využívať na tvorbu plnohodnotného kultúrneho
programu, ako napr. koncerty, stand-upy, rôzne formáty diskusií a vystúpení.
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Nadácii VÚB záleží na rozvoji komunít, ktoré prinášajú do spoločnosti pridanú
hodnotu. Preto sa stala partnerom občianskeho združenia PUNKT, autora
myšlienky Dobrého trhu, prostredníctvom ktorého podporila aktívne komunity
ľudí ochotných spojiť sa, aby spoločne vytvorili niečo užitočné pre ostatných.
Vianočný Dobrý trh sa konal 16. decembra 2017 v bratislavskej Starej tržnici
a jej okolí.
Dobrý trh je jedno z najväčších komunitných podujatí, na ktorom sa stretávajú
ľudia s citom pre uskutočňovanie dobrých myšlienok a vytváranie dobrých vecí.
Ponúka priestor komunitným iniciatívam a start-upom, poctivým
a férovým malovýrobcom z celého Slovenska, chráneným dielňam,
neziskovým organizáciám a v neposlednom rade celým rodinám susedov
z okolia trhu.
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logo Nadáca VÚB
pomáha

Zamestnanecké projekty
Zamestnanecké granty
Nadácia VÚB v roku 2017 pripravila ďalší ročník grantového programu pre zamestnancov skupiny VÚB,
ktorí majú nadšenie a odhodlanie realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite – vlastnými silami, spoločne
s priateľmi či susedmi. Zámerom bolo podporiť aj dobrovoľnícke aktivity zamestnancov zamerané na komunitu.
Do zamestnaneckej grantovej schémy Pomôžte svojej komunite bolo predložených celkom 188 žiadostí o grant,
finančnú podporu získalo 26 z nich. Hodnota týchto komunitných projektov spočíva v motivácii ľudí svojím úsilím
spojiť sily, dať hlavy dokopy, venovať svoj čas, skúsenosti či odborné poznatky pre dobro svojej komunity
a prostredia v ktorom žijú.
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Prehľad projektov podporených v roku 2017
Názov projektu/účel

Suma v EUR
vyplatená v roku 2017

Kraj

Les pre všetkých/výsadba stromov a starostlivosť
o les

1 500,00

Trenčiansky

Záchrana kostolíka v Sedliackej Dubovej 2017/
konzervácia a statické zaistenie kostolíka sv.
Kozmu a Damiána

1 500,00

Žilinský

Knižnica Família/akcie pre rodiny v knižnici,
besedy so spisovateľmi

1 500,00

Banskobystrický

Svetlo a zvuk pre medzibrodské divadlo/kúpa
zvukovej a svetelnej javiskovej techniky

1 500,00

Banskobystrický

1 500,00

Trenčiansky

Príjemca

1

Poľovnícke združenie Ľ. Štúra Uhrovec

2

Dubova Colonorum

3

Mesto Kremnica

4

Medzibrodské kočovné divadlo

5

Bližšie k vidieku

Náučný chodník okolo Červenokamenského brala/
sprístupnenie a vyznačenie náučného chodníka v
prírodnej rezervácii

6

ZŠ MŠ Rabčice

Centrum rozvoja folklóru/vybudovanie pódia a
hľadiska v areáli základnej školy

1 350,00

Žilinský

7

Slovenský skauting, 144. zbor Posolstva
B. P. Vráble

Urbanko Martinová – Skautský sad/vysadením
verejne prístupného ovocného sadu

1 500,00

Nitriansky

8

Občianske združenie ZRPD Púpava

Lezecká stena/prírodná lezecká stena pre deti v
areáli materskej školy

1 500,00

Bratislavský

Výročná správa Nadácie VÚB 2017

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2017
s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

54

9

Občania obci – obec občanom CabajČápor

10

Obec Veličná

Letné kino/komunitné aktivity v areáli kaštieľa

1 460,00

Nitriansky

Rybník s oddychovou zónou/revitalizácia brehov
rybníka, vytvorenie oddychovej zóny

1 500,00

Žilinský

1 500,00

Prešovský

11

Folklórny súbor ČERHOVČAN Bardejov

Zachovanie kultúrneho dedičstva v komunite/
zachovanie rusnáckych piesní, tancov a ľudového
odevu

12

ŠOK, o. z.

Drevosochárske sympózium Zborov 2017/
sochárska tvorba, skrášlenie verejných priestorov

1 500,00

Nitriansky

13

Banskobystrický okrášľovací spolok

Vdýchnime dušu Na Karlovo!/revitalizácia
oddychovej zóny – park

1 500,00

Banskobystrický

14

OZ Priatelia základnej školy Komenského
23, Bardejov

IHRISKO PRE VŠETKÝCH/dobudovanie
multifunkčného detského ihriska

1 500,00

Prešovský

15

Materská škola Imatra, Zvolen

Na Západe niečo nové/vybudovanie drevených
záhonov – záhradiek na sídlisku

830,00

Banskobystrický

16

V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj
mládeže

Po požiari ešte lepšie/zveľadenie požiarom
spustočeného okolia Oravského centra mládeže,
oddychová zóna

1 500,00

Žilinský
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Združenie na záchranu hradu Šášov

Relax na hrade Šášov/vytvorenie oddychového
priestoru na hrade

1 500,00

Banskobystrický

18

Občianske združenie Zámoček

Naše škôlkarske ihrisko a záhrada spájajú našu
komunitu rodičov, detí a priateľov škôlky/nové
hracie plochy pre deti, revitalizácia zelene v
záhrade

1 500,00

Bratislavský

19

DOMKA, stredisko Košice

Komunita spolu/Deň otvorených dverí a Rodinný
tábor

300,00

Košický

20

Materská škola Čižatice

Seniori deťom – deti seniorom, alebo keď je vek
naozaj iba číslo/spoločné aktivity seniorov a
predškolákov

300,00

Košický

21

Pravý uhol, občianske združenie

Nesedím doma/komunitný klub

300,00

Žilinský

22

PRO REGION n.o.

Ne/inakosť /fotografie „o sebe samých“, a o
„živote očami handicapovaného človeka

300,00

Trnavský

23

Rodičovské združenie sv. František

Cesta časom/podujatie pre deti s dejepisnou
témou

300,00

Bratislavský

24

ZŠ Jedľové Kostoľany

Športom ku zdraviu/oprava multifunkčného ihriska

300,00

Nitriansky

25

Strom života

Čistenie toku Malého Dunaja

3 000,00

Bratislavský

17

SPOLU

30 940,00
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Inšpiratívne projekty
Cieľom nápadu je spájať obyvateľov mesta Kremnica prostredníctvom nového
verejného priestoru, kde môžu malí aj veľkí tráviť spoločne tráviť čas hraním,
čítaním či cvičením jogy a súčasne sa zúčastňovať na rôznych besedách so
spisovateľmi, zoznamovať sa s novými literárnymi trendmi a celkovo rozvíjať
spoločné aktivity. Výsledkom je novozriadené centrum Knižnica Família
v priestoroch detského oddelenia knižnice Jána Kollára v Kremnici.
Vďaka projektu Po požiari ešte lepšie a organizácii V.I.A.C. – Inštitút pre
podporu a rozvoj mládeže z Trstenej vyrástol v mestskej časti Ústie nad
Priehradou nový park. Vďaka veľkému nasadeniu miestnych dobrovoľníkov sa tak
prebrala k životu nielen požiarom zničená budova mládežníckeho centra, ale aj jej
okolie. Na ploche, kde bolo len neupravené futbalové ihrisko, vzniklo nové lanové
centrum a pribudli nové lavičky a informačné tabule o histórii obce a jej okolí.
Vďaka tomu si sem môžu prísť oddýchnuť a tráviť spolu čas všetky generácie.
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V rámci projektu, ktorého autorom bola skupina susedov zo združenia Domka
fungujúceho na košickom sídlisku Terasa, prebehli úspešne dve akcie. Prvou bol
susedský Deň otvorených dverí na sídlisku, ktorý pritiahol až 500 ľudí. Druhým
podujatím pre komunitu bol rodinný tábor v Poľsku, na ktorý sa vybrali celé
rodiny s deťmi. Tábor pripravilo 10 dobrovoľníkov vrátane našej kolegyne.
Nezisková organizácia PRO REGION pomohla Detskému dennému stacionáru
Svetluška v Senici pre hendikepovaných mladých ľudí zakúpiť okrem iného
aj nový počítač pre klientov centra. Počítač, ktorého kúpu umožnila Nadácia
VÚB vďaka projektu Ne/inakosť, slúži na spracovávanie fotografií, na ktorých
zachytávajú klienti svet okolo seba. Pomáha tiež pri vzdelávacích hrách a ďalších
terapeutických činnostiach.
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Štruktúra príjmov (výnosov)
za rok 2017 podľa zdrojov
Príjmy v EUR

% vyjadrenie

221 424,97

18,73

Zahraničné súkromné zdroje

–

–

Zahraničné vládne zdroje

–

–

Domáce súkromné zdroje

221 379,73

18,73

–

–

45,24

0,00

–

–

2,85

0,00

960 584,96

81,27

Ostatné a mimoriadne výnosy

–

–

VÝNOSY SPOLU K 31. 12. 2017

1 182 012,78

100,00

Príspevky

3.

Z toho:

Domáce vládne zdroje
Jednotlivci
Príjmy z činnosti nadácie
Úroky
Výnos z 2 % dane z príjmov FO, PO

Nepoužité prostriedky z 2 % dane z príjmu
prijatých v roku 2017

980 578,04

Výročná správa Nadácie VÚB 2017 | Štruktúra príjmov (výnosov) za rok 2017 podľa zdrojov

59

4.

Prehľad darcov, ktorých hodnota
darov presiahla 331,94 Eur
Donor/názov

Suma v EUR

Individuálny darca
Intesa Sanpaolo

-

VÚB, a.s.

221 378,23

SPOLU

221 378,23
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Štruktúra nákladov (výdavkov)
za rok 2017
Náklady v EUR

% vyjadrenie

41 015,84

3,46

-

-

Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie

24 076,40

2,04

Prevádzka nadácie

13 506,72

1,14

Odmena za výkon funkcie správcu

-

-

Náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu

-

-

Mzdové náklady

-

-

3 432,72

0,28

120 790,24

10,22

0

0

1 020 206,70

86,32

nadačný program pre Nádej

133 006,31

11,25

nadačný program pre Vzdelanie

140 667,92

11,90

nadačný program pre Umenie

441 384,56

37,35

nadačný program pre Komunitu

305 147,91

25,82

NÁKLADY SPOLU K 31. 12. 2017

1 182 012,78

100,00

Administratívne náklady (výdavky na správu nadácie)
Z toho:

5.

Ochrana a zhodnotenie majetku

Iné náklady priamo súvisiace s prevádzkou nadácie
Osobitné projektové náklady
Zrážková daň z úrokov
Granty a projekty
Z toho:

Pozn. Rozdiel v porovnaní s kapitolou 2 Prehľad podporených subjektov a aktivít predstavuje položky účtované na účet časového rozlíšenia.
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6.

Výška výdavkov (nákladov)
na správu nadácie
za kalendárny rok 2017
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 2017 v miere nevyhnutnej na zabezpečenie jej činnosti vo výške maximálne do 6 %
zo všetkých výdavkov (nákladov). Administratívne náklady k 31. 12. 2017 boli 3,46 %, teda v zmysle schváleného rozpočtu.
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 2017
V roku 2017 neboli uskutočnené zmeny v zápise do registra na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. K 31. 12. 2017 odstúpil
z pozície člena správnej rady Ing. Jaroslav Kiska. Od 1.1.2018 bola nominovaná nová členka správnej rady Giovanna Paladino.
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8.

Prehľad o činnosti nadačných
fondov spolu s prehľadom
o prostriedkoch nadačných fondov
Nadácia VÚB v roku 2017 nemala ani nevytvorila žiadny nadačný fond.
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Zoznam partnerov
v roku 2017
Zoznam partnerov (v abecednom poradí) – granty, dary a výhry v súťažiach

9.

Adelka, o.z.

Dobrý anjel n.o.

AnimaMundi

Domka, stredisko Košice

Antistres centrum

Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie

Archa, n.o.

DSS Andreas

Banskobystrický okrášľovací spolok

Dubova Coloranum

Biela noc, o.z.

Dubová Žofia

Bližšie k vidieku

Ďarmoty – Občiansek združenie

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen Kalinov

EDUMA

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o.

Ekonomická univerzita v Bratislave

Cziffer, občianske združenie

Facilitas n.o.

Detská železnica Košice

Folklórny súbor Čerhovčan Bardejov

Dobrovoľnícka skupina Vŕba

Garová Hana
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Harlekýn, ZSS Topoľčany

Mesto Kremnica

HUBBA o.z.

Mesto Kysucké Nové Mesto

CHAT – centrum, pre kreatívnu liečbu arteterapiou

Mesto Poprad

Ing. Pavol Lím – Ekotopfilm, agentúra

Mesto Tlmače

Impulz

Modrý anjel/tím krízovej intervencie, n.o.

Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan n.o.

Molnár Peter

Jazdecký klub Almus

Nadácia Cvernovka

Kalvársky fond

Náruč Senior & Junior

Kissová Marta

Nemocnica s poliklinikou Žilina

Klub horských športov KRAS Rožňaba

Nezisková organizácia Centrum Mokosha

kRaj

Nezisková organizácia NEO

Laura, združenie mladých, Dolný Kubín

Občania obci – obec občanom Cabaj-Čápor

Lyócsa Štefan

Občianske združenie DLAŇ

Maják n.o.

Občianske združenie Iskierka

Materská škola Čižatice

Občianske združenie Pecka

Materská škola Imatra, Zvolen

Obec Bošáca

Medzibrodské kočovné divadlo

Obec Veličná

Mesto Gelnica

Občianske združenie Naše Zálesíčko
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Občianske združenie WellGiving

Rodinné Montessori centrum o.z.

Občianske združenie Zaježová

Sinfonietta Bratislava

Občianske združenie Zámoček

Slovenská agentúra životného prostredia

Občianske združenie ZRPD Púpava

Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava – mesto

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Slovenský skauting, 144.zbor Posolstva B.P. vráble

OZ Barlička

Slovenský zväz telesne postihnutých, základná organizácia rodičov
zdravotne postihnutých detí a mládeže

OZ BeeN

Spojená škola internátna Trebišov, Poľná 1

OZ NepočujúceDieta.sk

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

OZ Priatelia základnej školy Komenského 23, Bardejov

STAR production, s.r.o.

Pjekné mjestečko

Stará jedáleň

Poľovnícke združenie Ľ.Štúra Uhrovec

Stredoeurópska nadácia

Pravý uhol, občianske združenie

Strom života

Premena – Spolupráca v Turci o.z.

Svetlo pre Olichov

Pro Region n.o.

ŠOK, o.z.

PUNKT

Špeciálna základná škola

Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie

Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lipany

Truc sphérique

Rodičovské združenie sv. František

Univerzita Komenského v Bratislave
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Vráble v Európe

Združenie sclerosis multiplex Nádej

V.I.A.C – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Zelený bicykel

Základná škola na Karloveskej 61 v Bratislave

ZŠ Jedľové Kostoľany

Základná škola s materskou školou Spišské Bystré

ZŠ s MŠ Rabčice

Združenie na záchranu hradu Šášov

Iní partneri
Centrum pre filantropiu

MCC

Consumer Finance Holding, a. s.

Občianske združenie WellGiving

Galéria Nedbalka

PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.

Grape PR, spol. s.r.o.

Promea

KPMG in Slovakia

Všeobecná úverová banka, a. s.
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10.

Správa nezávislého audítora
a účtovná závierka
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Výkazy ročnej
účtovnej závierky
Súvaha k 31. 12. 2017

A.
1.

2.

STRANA AKTÍV

č. r.

a

b

Brutto 1
v EUR

Korekcia 2
v EUR

Netto 3
v EUR

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Netto 4
v EUR

001

72 592,48

–

72 592,48

65 392,48

002

–

–

–

–

003

–

–

–

–

004

–

–

–

–

005

–

–

–

–

006

–

–

–

–

007

–

–

–

–

008

–

–

–

–

NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
r. 002 + r. 009 + r. 021
Dlhodobý nehmotný majetok
r. 003 až r. 008
Nehmotné výsledky z vývojovej
a obdobnej činnosti 012 – (072 +
091 AÚ)
Softvér 013 – (073 + 091 AÚ)
Oceniteľné práva 014 – (074 +
091 AÚ)
Ostatný dlhodobý nehmotný
majetok
(018 + 019) – (078 + 079 + 091
AÚ)
Obstaranie dlhodobého
nehmotného majetku (041 – 093)
Poskytnuté preddavky na
dlhodobý nehmotný majetok (051
– 095 AÚ)
Dlhodobý hmotný majetok
r. 010 až r. 020
Pozemky (031)
Umelecké diela a zbierky (032)
Stavby 021 – (081 + 092 AÚ)

Bežné účtovné obdobie

009

72 592,48

–

72 592,48

65 392,48

010
011
012

–
72 592,48
–

x
x
–

–
72 592,48
–

–
65 392,48
–

3.

STRANA AKTÍV

č. r.

a

b

Brutto 1
v EUR

Korekcia 2
v EUR

Netto 3
v EUR

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Netto 4
v EUR

013

–

–

–

–

014

–

–

–

–

015

–

–

–

–

016

–

–

–

–

017

–

–

–

–

018

–

–

–

–

019

–

–

–

–

020

–

–

–

–

021

–

–

–

–

022

–

–

–

–

023

–

–

–

–

024

–

–

–

–

025

–

–

–

–

Samostatné hnuteľné veci
a súbory hnuteľných vecí 022 –
(082 + 092 AÚ)
Dopravné prostriedky 023 – (083
+ 092 AÚ)
Pestovateľské celky trvalých
porastov
025 – (085 + 092 AÚ)
Základné stádo a ťažné zvieratá
026 – (086 + 092 AÚ)
Drobný dlhodobý hmotný
majetok
028 – (088 + 092 AÚ)
Ostatný dlhodobý hmotný
majetok
029 – (089 + 092 AÚ)
Obstaranie dlhodobého hmotného
majetku (042 – 094)
Poskytnuté preddavky na dlhodobý
hmotný majetok (052 – 095 AÚ)
Dlhodobý finančný majetok
r. 022 až r. 028
Podielové cenné papiere a podiely
v obchodných spoločnostiach v
ovládanej osobe (061 – 096 AÚ)
Podielové cenné papiere a podiely
v obchodných spoločnostiach
s podstatným vplyvom
(062 – 096 AÚ)
Dlhové cenné papiere držané do
splatnosti
(065 – 096 AÚ)
Pôžičky podnikom v skupine
a ostatné pôžičky (066 + 067) – 096
AÚ

Bežné účtovné obdobie
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B.
1.

2.

3.

STRANA AKTÍV

č. r.

a

b

Brutto 1
v EUR

Korekcia 2
v EUR

Netto 3
v EUR

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Netto 4
v EUR

026

–

–

–

–

027

–

–

–

–

028

–

–

–

–

029

964 658,30

–

964 658,30

957 791,86

Zásoby r. 031 až r. 036

030

–

–

–

–

Materiál (112 + 119) – 191
Nedokončená výroba a polotovary
vlastnej výroby (121 + 122) – (192 +
193)
Výrobky (123 – 194)
Zvieratá (124 – 195)
Tovar (132 + 139) – 196
Poskytnuté prevádzkové preddavky
na zásoby (314 AÚ – 391 AÚ)
Dlhodobé pohľadávky
r. 038 až r. 041
Pohľadávky z obchodného styku
(311 AÚ až 314 AÚ) – 391 AÚ
Ostatné pohľadávky (315 AÚ – 391
AÚ)
Pohľadávky voči účastníkom
združení
(358 AÚ – 391 AÚ)
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ
+ 375 AÚ + 378 AÚ) – 391 AÚ
Krátkodobé pohľadávky
r. 043 až r. 050
Pohľadávky z obchodného styku
(311 AÚ až 314 AÚ) – 391 AÚ

031

–

–

–

–

032

–

–

–

–

033
034
035

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

036

–

–

–

–

037

–

–

–

–

038

–

–

–

–

039

–

–

–

–

040

–

–

–

–

041

–

–

–

–

042

0,00

–

0,00

5 057,75

043

–

–

–

–

Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069 – 096 AÚ)
Obstaranie dlhodobého finančného
majetku (043 – 096 AÚ)
Poskytnuté preddavky na dlhodobý
finančný majetok (053 – 096 AÚ)
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051

Bežné účtovné obdobie

4.

C.
1.

STRANA AKTÍV

č. r.

a

b

Brutto 1
v EUR

Korekcia 2
v EUR

Netto 3
v EUR

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Netto 4
v EUR

044

0,00

–

0,00

5 057,75

045

–

x

–

–

046

–

x

–

–

047

–

x

–

–

048

–

–

–

–

049

–

–

–

–

050

–

–

–

–

051
052
053

964 658,30
73,71
964 584,59

–
x
x

964 658,30
73,71
964 584,59

952 734,11
27,31
952 706,80

054

–

x

–

–

055

–

–

–

–

056

–

–

–

–

057

46 435,06

–

46 435,06

12 087,90

058
059

46 435,06
–

–
–

46 435,06
–

12 087,90
–

–

1 083 685,84

1 035 272,24

Ostatné pohľadávky
(315 AÚ – 391 AÚ)
Zúčtovanie so Sociálnou
poisťovňou a zdravotnými
poisťovňami (336)
Daňové pohľadávky (341 až 345)
Pohľadávky z dôvodu finančných
vzťahov k štátnemu rozpočtu
a rozpočtom územnej samosprávy
(346 + 348)
Pohľadávky voči účastníkom
združení (358 AÚ – 391 AÚ)
Spojovací účet pri združení
(396 – 391 AÚ)
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ
+ 375 AÚ + 378 AÚ) – 391 AÚ
Finančné účty r. 052 až r. 056
Pokladnica (211 + 213)
Bankové účty (221 AÚ + 261)
Bankové účty s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
Krátkodobý finančný majetok
(251 + 253 + 255 + 256 + 257)
– 291 AÚ
Obstaranie krátkodobého
finančného majetku
(259 – 291 AÚ)
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
r. 058 a r. 059
Náklady budúcich období (381)
Príjmy budúcich období (385)
MAJETOK SPOLU
r. 001 + r. 029 + r. 057

Bežné účtovné obdobie

060 1 083 685,84
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A.
1.

2.

3.
4.
B.
1.

2.

Bežné
účtovné
obdobie
5
v EUR

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
6
v EUR

061

78 041,48

70 841,48

062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072

78 041,48
78 041,48
–
–
–
–
–
–
–
–
–

70 841,48
70 841,48
–
–
–
–
–
–
–
–
–

073

0,00

0,00

074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086

1 117,20
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

3 208,58
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

STRANA PASÍV

č. r.

a

b

VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
Základné imanie (411)
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
Fond reprodukcie (413)
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
Rezervný fond (421)
Fondy tvorené zo zisku (423)
Ostatné fondy (427)
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; – 428)
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
r. 060 – (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
Rezervy r. 076 až r. 078
Rezervy zákonné (451 AÚ)
Ostatné rezervy (459 AÚ)
Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
Vydané dlhopisy (473)
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)

3.

4.

C.
1.

Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336)
Daňové záväzky (341 až 345)
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu
a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
(367)
Záväzky voči účastníkom združení (368)
Spojovací účet pri združení (396)
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)
Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
Výdavky budúcich období (383)
Výnosy budúcich období (384)
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU
r. 061 + r. 074 + r. 101

087
088
089

1 117,20
1 117,20
–

3 208,58
3 208,58
–

090

–

–

091

0,00

0,00

092

–

–

093

–

–

094
095
096
097
098
099
100
101
102
103

–
–
–
–
–
–
–
1 004 527,16
3 000,00
1 001 527,16

–
–
–
–
–
–
–
961 222,18
16 000,00
945 222,18

104

1 083 685,84

1 035 272,24

Výročná správa Nadácie VÚB 2017 | Správa nezávislého audítora a účtovná závierka

74

Výkaz získov a strát
Číslo
účtu
a

501
502
504
511
512
513
518
521
524
525
527
528
531
532
538
541
542
543
544
545
546
547
548
549
551

NÁKLADY

č. r.

b

c

Spotreba materiálu
Spotreba energie
Predaný tovar
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné sociálne poistenie
a zdravotné poistenie
Ostatné sociálne poistenie
Zákonné sociálne náklady
Ostatné sociálne náklady
Daň z motorových vozidiel
Daň z nehnuteľností
Ostatné dane a poplatky
Zmluvné pokuty a penále
Ostatné pokuty a penále
Odpísané pohľadávky
Úroky
Kurzové straty
Dary
Osobitné náklady
Manká a škody
Iné ostatné náklady
Odpisy dlhodobého
nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného
majetku

Činnosť
Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná

Spolu

1

2

3

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
4

01
02
03
04
05
06
07
08
09

34,14
–
–
–
105,85
610,50
40 220,24
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

34,14
–
–
–
105,85
610,50
40 220,24
–
–

116,41
–
–
–
141,05
658,69
44 330,97
–
–

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

–
–
–
–
–
7,00
–
–
–
–
–
–
120 790,24
–
38,11
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
7,00
–
–
–
–
–
–
120 790,24
–
38,11
–

–
–
–
–
–
7,00
–
–
–
–
–
–
120 991,33
–
426,00
–

552 Zostatková cena predaného
dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého
hmotného majetku
553 Predané cenné papiere
554 Predaný materiál
555 Náklady na krátkodobý
finančný majetok
556 Tvorba fondov
557 Náklady na precenenie
cenných papierov
558 Tvorba a zaúčtovanie
opravných položiek
561 Poskytnuté príspevky
organizačným zložkám
562 Poskytnuté príspevky iným
účtovným jednotkám
563 Poskytnuté príspevky fyzickým
osobám
565 Poskytnuté príspevky z podielu
zaplatenej dane
567 Poskytnuté príspevky z verejnej
zbierky
Účtovná trieda 5 spolu
r. 01 až r. 37

26

–

–

–

–

27
28
29

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

30
31

–
–

–
–

–
–

–
–

32

–

–

–

–

33

–

–

–

–

34

111 583,34

–

111 583,34

80 250,00

35

30 000,00

–

30 000,00

20 000,00

36

878 623,36

–

878 623,36

819 050,89

37

–

–

–

–

38

1 182 012,78

–

1 182 012,78

1 085 972,34

Výročná správa Nadácie VÚB 2017 | Správa nezávislého audítora a účtovná závierka

75

Číslo
účtu
a

VÝNOSY
b

601 Tržby za vlastné výrobky
602 Tržby z predaja služieb
604 Tržby za predaný tovar
Zmena stavu zásob
611
nedokončenej výroby
612 Zmena stavu zásob polotovarov
613 Zmena stavu zásob výrobkov
614 Zmena stavu zásob zvierat
621 Aktivácia materiálu a tovaru
Aktivácia vnútroorganizačných
622
služieb
Aktivácia dlhodobého
623
nehmotného majetku
Aktivácia dlhodobého hmotného
624
majetku
641 Zmluvné pokuty a penále
642 Ostatné pokuty a penále
643 Platby za odpísané pohľadávky
644 Úroky
645 Kurzové zisky
646 Prijaté dary
647 Osobitné výnosy
648 Zákonné poplatky
649 Iné ostatné výnosy
Tržby z predaja dlhodobého
651 nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku
Výnosy z dlhodobého finančného
652
majetku

č. r.

Činnosť
Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná

Spolu

39
40
41

1
–
–
–

2
–
–
–

3
–
–
–

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
4
–
–
–

42

–

–

–

–

43
44
45
46

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

47

–

–

–

–

48

–

–

–

–

49

–

–

–

–

50
51
52
53
54
55
56
57
58

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
2,85
–
–
–
–
–

–
–
–
2,85
–
–
–
–
–

–
–
–
23,28
–
–
–
–
–

59

–

–

–

–

60

–

–

–

–

c

Tržby z predaja cenných papierov
a podielov
654 Tržby z predaja materiálu
Výnosy z krátkodobého
655
finančného majetku
656 Výnosy z použitia fondu
Výnosy z precenenia cenných
657
papierov
658 Výnosy z nájmu majetku
Prijaté príspevky od
661
organizačných zložiek
Prijaté príspevky od iných
662
organizácií
Prijaté príspevky od fyzických
663
osôb
664 Prijaté členské príspevky
Príspevky z podielu zaplatenej
665
dane
Prijaté príspevky z verejných
667
zbierok
691 Dotácie
Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
Výsledok hospodárenia
pred zdanením r. 74–r. 38
591 Daň z príjmov
Dodatočné odvody dane
595
z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75–(r. 76 + r. 77)) (+/–)
653

61

–

–

–

–

62

–

–

–

–

63

–

–

–

–

64

–

–

–

–

65

–

–

–

–

66

–

–

–

–

67

–

–

–

–

68

221 379,73

–

221 379,73

224 066,18

69

45,24

–

45,24

314,38

70

–

–

–

–

71

960 584,96

–

960 584,96

861 569,65

72

–

–

–

–

73
74

–
1 182 009,93

–
2,85

–
1 182 012,78

–
1 085 973,49

75

-2,85

2,85

0,00

1,15

76

0,00

0,00

0,00

1,15

77

–

–

–

–

78

-2,85

2,85

0,00

0,00
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Poznámky k ročnej
účtovnej závierke
k 31. 12. 2017

11.

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.
VÚB má 100 % podiel na nadačnom imaní a tiež 100% podiel na hlasovacích právach.
Informácie o členoch štatutárnych orgánov
V roku 2017 neboli uskutočnené zmeny v zápise do registra na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. K 31. 12. 2017 odstúpil
z pozície člena správnej rady Ing. Jaroslav Kiska. Od 1. 1. 2018 bola nominovaná nová členka správnej rady Giovanna Paladino.
Mená a priezviská členov štatutárnych orgánov nadácie k 31. 12. 2017:
Správna rada: predseda správnej rady Alexander Resch
				člen správnej rady			Ing. Elena Kohútiková Csc.
				člen správnej rady			Ing. Jaroslav Kiska
Správca nadácie:							PhDr. Martina Slezáková
Revízor nadácie:							Ing. Elena Slaninková
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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
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

0

0

z toho počet vedúcich zamestnancov

0

0

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou

0

0

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

4

4

Nadácia VÚB nemala k 31. 12. 2017 žiadnych zamestnancov. Štyria zamestnanci Všeobecnej
úverovej banky, vykonávali pre účtovnú jednotku činnosť správcu nadácie, projektového
manažéra, revízora a účtovníka.
Nadácia VÚB nemá organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti.
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II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti
a je zostavená ako riadna účtovná závierka.

Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá obsahuje
cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním ako sú doprava, montáž, poistné
a podobne.

Účtovná závierka Nadácie VÚB za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. 12. 2016,
bola schválená revízorom nadácie dňa 09. 05. 2017.

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

V priebehu účtovného obdobia 2017 neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad
a účtovných metód.

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje reálnou hodnotou v
prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novozisteného pri inventarizácii.

V účtovnom období 2017 Nadácia VÚB nevykonala žiadne opravy významných chýb
minulých účtovných období.

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.

Účtovné zásady, metódy a spôsoby oceňovania, ktoré Nadácia VÚB používala
pri zostavení účtovnej závierky za rok 2017 sú nasledovné:
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou sa oceňuje obstarávacou cenou,
ktorá obsahuje cenu obstarania a náklady súvisiace s jeho obstaraním ako sú doprava,
montáž, poistné a podobne.

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.

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom sa oceňuje reálnou hodnotou
v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku zisteného pri inventarizácii.

Pri odplatnom nadobudnutí alebo nadobudnutí vkladom do základného imania sa oceňujú
obstarávacou cenou. O prijatých a poskytnutých daroch, príspevkoch a dotáciách sa účtuje
ku dňu vzniku nároku na ich plnenie v menovitej hodnote.
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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 vykazujú vo výške, ktorá je potrebná
na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
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 úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.
Časové rozlíšenie na strane pasív
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná
na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Tvorba odpisového plánu
Dlhodobý majetok sa odpisuje do nákladov na základe predpokladanej doby životnosti
príslušného majetku. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová
sadzba sú stanovené pre jednotlivé skupiny dlhodobého majetku nasledovne:
Majetok

Obdobie (roky)

Ročný odpis

metóda

6 rokov

1/6

rovnomerná

Dopravné prostriedky

4 roky

1/4

rovnomerná

Nehmotný majetok

4 roky

1/4

rovnomerná

Stroje a zariadenia

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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III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
Prehľad o dlhodobom majetku
Pozemky

Umelecké
diela a
zbierky

Stavby

Samostatné
hnuteľné
veci a súbory
hnuteľných
vecí

Dopravné
prostriedky

Pestovateľské
celky trvalých
porastov

Základné
stádo a ťažné
zvieratá

Drobný a
ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
hmotný
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie – stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

–

65 392,48

–

–

–

–

–

–

–

–

65 392,48

prírastky

–

7 200,00

–

–

–

–

–

–

–

–

7 200,00

úbytky

–

0,00

–

–

–

–

–

–

–

–

0,00

presuny

–

0,00

–

–

–

–

–

–

–

–

0,00

Stav na konci bežného účtovného obdobia

–

72 592,48

–

–

–

–

–

–

–

–

72 592,48

Oprávky – stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

úbytky

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

presuny

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Stav na konci bežného účtovného obdobia

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Opravné položky – stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

úbytky

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

presuny

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Stav na konci bežného účtovného obdobia

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Zostatková hodnota

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia

–

65 392,48

–

–

–

–

–

–

–

–

65 392,48

Stav na konci bežného účtovného obdobia

–

72 592,48

–

–

–

–

–

–

–

–

72 592,48

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 zriadené záložné právo alebo majetok, s ktorým by mala účtovná jednotka obmedzené právo disponovať.
K majetku nie je uzatvorená žiadna poistná zmluva.
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Finančný majetok

Pohľadávky

Informácie o položkách krátkodobého finančného majetku

Informácie o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Nadácia VÚB neeviduje ku koncu účtovného obdobia žiadnu pohľadávku. Účtovná jednotka
nemá žiadne pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia.

Krátkodobý finančný majetok
Pokladnica
Ceniny

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

73,71

27,31

Časové rozlíšenie nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

0,00

0,00

957 399,27

945 521,50

Náklady budúcich období – DAR

9 561,66

7 776,40

7 185,32

7 185,30

Náklady budúcich období – 2 %

36 873,40

4 311,50

Bankové účty s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok

0,00

0,00

Spolu

46 435,06

12 087,90

Peniaze na ceste

0,00

0,00

964 658,30

952 734,11

Bežné bankové účty
Termínované účty

Spolu

V grantových schémach Nádej, Vzdelávanie a Umenie, boli v roku 2016 a 2017 zaúčtované
zmluvy, v prípade ktorých je realizácia plánovaná na rok 2018. Z dôvodu dodržania
akruálneho princípu boli tieto zmluvy zaúčtované na náklady budúcich období.
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Informácie o zmenách vlastných zdrojov
Stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

7 000,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

–

–

–

–

–

63 841,48

7 200,00

0,00

0,00

71 041,48

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu

–

–

–

–

–

Fond reprodukcie

–

–

–

–

–

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

–

–

–

–

–

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín

–

–

–

–

–

Fondy zo zisku

–

–

–

–

–

Rezervný fond

–

–

–

–

–

Fondy tvorené zo zisku

–

–

–

–

–

Ostatné fondy

–

–

–

–

–

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

–

–

–

–

–

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

–

–

–

–

–

70 841,48

7 200,00

0,00

0,00

78 041,48

Imanie a fondy
Základné imanie
z toho:
nadačné imanie v nadácii
vklady zakladateľov
umelecké diela a zbierky

Spolu

63 841,48

Rezervy
Nadácia VÚB nemala na začiatku ani na konci bežného účtovného obdobia zaúčtované žiadne rezervy.
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Bankové úvery a finančné výpomoci
K 31. 12. 2017 nemala nadácia žiadne úvery a finančné výpomoci.

Záväzky
Stav na konci
Druh záväzkov

Záväzky po lehote splatnosti

bežného účtovného
obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

0,00

0,00

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka

1 117,20

3 208,58

Krátkodobé záväzky spolu

1 117,20

Stav na konci
Výdavky budúcich období

bežného účtovného
obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Poskytnuté dary nesplnené podmienky 2016

0,00

16 000,00

Poskytnuté dary nesplnené podmienky 2017

3 000,00

0,00

Spolu

3 000,00

16 000,00

3 208,58

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
od jedného do piatich rokov vrátane

0,00

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
viac ako päť rokov

0,00

0,00

Dlhodobé záväzky spolu

0,00

0,00

1 117,20

3 208,58

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

0,00

Záväzok v sume 1 050,00 EUR pozostáva z faktúry, ktorej úhrada bude zrealizovaná
v januári 2017, v lehote splatnosti. Rozdiel 67,20 EUR predstavujú nevyfakturované dodávky
k 31. 12. 2017.
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Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období
Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

0,00

0,00

0,00

0,00

Zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane(2% DzP nepoužité v roku 2016)

938 894,94

19 444,74

958 339,68

0,00

Zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane(2% DzP nepoužité v roku 2017)

0,00

1 013 751,87

33 173,83

980 578,04

Dar Všeobecnej úverovej banky, a.s.

6 327,24

242 300,01

227 678,13

20 949,12

Dar od iných právnických osôb 2017

0,00

1,50

1,50

0,00

Dar od fyzických osôb

0,00

47,24

47,24

0,00

945 222,18

1 275 545,36

1 219 240,38

1 001 527,16

Položky výnosov budúcich období z dôvodu
Zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu

Spolu

V roku 2017 poskytla Všeobecná úverová banka, a. s. Nadácii VÚB dar v celkovej sume 242 300 EUR. O použití prostriedkov z daru VÚB rozhoduje správca nadácie.
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IV. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Prehľad prijatých a použitých príspevkov v priebehu bežného účtovného obdobia

Významné položky výnosov (okrem použitých príspevkov)

Popis
Stav na konci

Druh záväzkov

bežného účtovného
obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Hodnota

Služby – správa Nadácie

12 600,00

Služby – marketing PR

21 278,00

Služby – vedenie účtovníctva

477,96

Úrokové výnosy

2,85

23,28

Služby – Maľba

2 798,40

Spolu

2,85

23,28

Služby – SW podpora

2 649,17

Prehľad prijatých a použitých príspevkov v priebehu bežného účtovného obdobia

Služby – posudky

240,00

Služby – ostatné náklady

176,71

Osobitné náklady k projektom Nádej
Stav na konci
Výdavky budúcich období

Finančný príspevok od Intesa Holding International S.A.

bežného účtovného
obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

0,00

323,62

221 378,23

223 742,56

1,50

0,00

Ostatné dary od fyzických osôb

45,24

314,38

2% dane z príjmov v roku 2015

0,00

829 232,18

2% dane z príjmov v roku 2016

938 894,93

32 337,47

2% dane z príjmov v roku 2017

21 690,03

0,00

1 182 009,93

1 085 950,21

Finančný príspevok od VÚB
Finančný príspevok od iných právnických osôb

Spolu

3 915,00

Osobitné náklady k projektom Vzdelávanie

56 697,60

Osobitné náklady k projektom Umenie

53 318,64

Osobitné náklady členské poplatky AFIN

1 500,00

Osobitné náklady ku Komunitným grantom

5 359,00

Spolu

161 010,48

Náklady na služby predstavujú administratívne náklady nevyhnutné na zabezpečenie
správy nadácie. Správa nadácie predstavuje náklady na ochranu a zhodnotenie majetku,
externý konzultačný a právny servis, externé služby, prevádzku nadácie, propagáciu
verejnoprospešného účelu nadácie, iné náklady priamo súvisiace s činnosťou nadácie.
Nadácia VÚB sa v roku 2013 stala členom Asociácie firemných nadácií a fondov (AFIN), ktorá
združuje firemné nadácie, nadačné fondy a neinvestičné fondy. V súvislosti s členstvom
vznikla nadácii povinnosť uhradiť dar (členský poplatok) vo výške 1 500 EUR na činnosť
asociácie za rok 2017.
Nadácia nemá mzdové náklady ani náklady na prenájom a energie.
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Prehľad poskytnutých príspevkov
Názov organizácie

Projekt

Star production s. r. o.

Veľvyslanectvo mladých

Maľba 2017

Odmeny v súťaži Maľba 2017

Ďarmoty o. z.
Hodnota
v EUR
6 250,00

Mesto Tlmače
Rodinné Montessori centrum o. z.

20 000,00
OZ Zaježová

Economicus 2017
Stredoeurópska nadácia

Odmeny v súťaži Economicus 2017
Dunajský fond – rozvoj verejnoprospešných aktivít

10 000,00
17 143,00

Spoločnosť priateľov detí z
detských domovov Úsmev ako dar
Laura, združenie mladých

Ekonomická univerzita v Bratislave

Hosťovanie prof. Johna Gilberta

20 243,98

4U n. o.

Terapie a pomoc deťom s angelman syndróm

OZ Kalvarský fond

Záchrana banskoštiavnickej kalvárie

Star production s. r. o.

Veľvyslanectvo mladých

Stará jedáleň o. z.

Vybudovanie komunitného priestoru pre mladých

Slovenská agentúra životného
prostredia

Podpora environmentálnej výchovy, vzdelávania osvety
Zeleného vzdelávacieho fondu

5 000,00

Nadácia Cvernovka

Sfunkčnenie komunitného priestoru v Kreatívnom centre

3 000,00

OZ Iskierka
Pjekné mjestečko o. z.
Cziffer o. z.
OZ Been
Obec Bošáca
Mesto Kysucké Nové Mesto

Zelený dvor. Vytvorenie oddychovej zóny a zóny pre
fitness pre ľudí v Trnave ako aj pre ľudí so zdravotným
znevýhodnením
Múzeum a komunitné centrum v Kútoch – záchrana
dobového objektu v obci z 19. storočia
Váš podpis v krajine. Zveľadenie mestských lokalít a
verejných priestranstiev
Krajší Sever – krajšie Bánovce. Zveľadenie areálu
Mestského kultúrneho strediska a vytvorenie malej
športovo-oddychovej zóny
Cyklo park Bošáca. Vybudovanie cyklo parku pre všetky
vekové kategórie
Minigaléria Zvonica-komunitné centrum Dubie

1 454,50
200 000,00

Mesto Poprad
OZ Barlička

3 333,34

ŠOK, o. z.

2 994,44

Mesto Gelnica
Detská železnica Košice o. z.
Zelený bicykel o. z.

3 000,00

Truc sphérique o. z.

3 000,00

Vráble v Európe

1 420,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00

Klub Horských športov KRAS
Rožňava
OZ Združenie sclerosis multiplex
Nádej
Dobrovoľnícka skupina Vŕba
OZ Nepočujúce Dieta.sk

Vráťme život do vinohradov – Golianovo
Letné kino. Znovuobjavenie letného kina na amfiteátri v
Tlmačoch
Baby point v Komárne. Vytvorenie priestoru vybaveného
toaletou, umývadlom, prebaľovacím pultom a pod. pre
rodiny s deťmi
Zateplenie stropu komunitného centra v Zaježovej
slamenými balíkmi a fúkanou celulózou
Soboťanská obývačka. Vytvorenie celoročne
dostupného priestoru pre komunitu
Komunity. Výchova a vzdelávanie mladých
dobrovoľníkov v Boľkovciach
Umenie v podchode. Zveľadenie mestských lokalít,
podchod spájajúci historickú časť mesta so sídliskovou
časťou
Záhrada – Pestujeme vzťahy. Rozšírenie komunitnej
záhrady Sídlisko III.
Aleja paulownií a stromoradie unikátnych líp v Zborove,
zvýšenie estetickej, ekologickej a kultúrnej kvality
daného územia
Sprístupnenie ďalšej etapy štôlne Jozef a zveľadenie
okolia vstupu
Nástupište pre cestujúcich. Vybudovanie nástupišťa pre
cestujúcich so sťaženým pohybom
Zelený bicykel. Alternatívna možnosť prepravy po meste
Bike sharing
Usmej sa, prší! Chodníky Žiliny odhalia skrytú maľbu,
alebo text keď prší, pozitívna emócia
Festival Familiar 2017. Festival nielen pre mladých ale aj
rodiny s deťmi
Lezecká stena KRAS. Vybudovanie outdoorovej lezeckej
steny v Rožňave
Od Tatier k Dunaju na bicykli aj napriek skleróze
multiplex III. ročník
Dobroservis v onkologických nemocniciach.
Psychosociálna pomoc onkologickým pacientom
prostredníctvom dobrovoľníkov
Počujko – Virtuálny Klub rodičov a priateľov
nepočujúcich detí, online poradňa
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3 000,00
2 500,00
3 000,00
3 000,00
2 500,00
3 000,00
2 800,00
2 500,00
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3 000,00
7 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
10 000,00
3 000,00
3 000,00
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Názov organizácie
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo
Spišské Podhradie
Premena – Spolupráca v Turci o. z.
OZ Wellgiving

Projekt
Obnova exteriéru Kaplnky Zápoľských Katedrály sv.
Martina v Spišskej Kapitule
KOM-KOM kompostuj s nami. Vytvoriť možnosti
separovania a kompostovania bioodpadu na sídlisku
Košúty v Martine
Štartovné Nadácie VÚ pre ľudí s neľahkým osudom III.
Pomoc prostredníctvom portálu www.dakujeme.sk

Univerzita Komenského v Bratislave
Výskum podnikania žien na Slovensku
Fakulta managementu
Budujte s nami vnímavú spoločnosť. Vzdelávanie mladej
Od emócií k poznaniu-EDUMA n. o. generácie, budúcich profesionálov, študentov VŠ
(psychológia, pedagogika, medicína...)
Podpora a rozvoj inovatívnych prospešných startupov,
HUBBA o. z.
projektov a začínajúcich podnikateľov
Zachráň život cez AED – pravidelné školenia a tréningy
Slovenský Červený kríž, územný
prvej pomoci mladých zdravotníkov a zdravotníckych
spolok Bratislava – mesto
tímov SČK
Taliansky kultúrny inštitút v
Dolce Vitaj 2017, 10. ročník talianskeho festivalu na
Bratislave
Slovensku
Čistenie toku Malého Dunaja – Participácia žiakov na
Strom života o. z.
monitoringu indikátorov životného prostredia
Základná škola Karloveská
Ško-rec pod strieškou. Vytvorenie eko-učebne v exteriéri
Bratislava
školy
Workshopy pre impulz spojenia. Workshopy na ktorých
ZPMP v Petržalke – PSC Impulz
sa ľudia s mentálnym postihnutím stávajú školiteľmi
Biela noc, o. z.

Biela noc 2017, súčasné formy umenia

Rímskokatolícka cirkev, farnosť
Lipany

Reštaurovanie sochy Ukrižovaného Krista vo Farskom
kostole sv. Martina v Lipanoch

Ekotopfilm Ing. Pavol Lím

Medzinárodný festival filmov o TUR Envirofilm 2017

Adelka OZ
Nadácia Cvernovka
Folklórny súbor Čerhovčan
Bardejov

Rehabilitácie – zabezpečenie liečebnej, výchovno –
vzdelávacej rehabilitácie pre deti s postihnutím
Kultúrny HUB, kreatívne centrum dobudovanie
chýbajúcej infraštruktúry, technické vybavenie, realizácia
kultúrnych a edukačných aktivít
Zachovanie kultúrneho dedičstva v komunite,
zachovanie rusnáckej kultúry obce Hrabské

Hodnota
v EUR
100 000,00
2 750,00
10 300,00
5 000,00
15 000,00
20 000,00
4 000,00
15 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
60 000,00
4 500,00
15 000,00
2 000,00
150 000,00
1 500,00

Seniori deťom – deti seniorom, alebo keď je vek naozaj
Materská škola Čižatice
iba číslo. Vytvorenie oddychovej zóny pre spoločné
aktivity
Na Západe niečo nové. Vybudovanie minizáhradky
Materská škola Imatra, Zvolen
komunitná záhrad ako edukačná pomôcka na sledovanie
zmien v prírode
Občania obci – obec občanom
Letné kino. Pokračovanie v 40 ročnej tradícii premietania
Cabaj-Čápor o. z.
filmov pre deti, dospelých
Ne/inkasovať. Pre klientov detského stacionára
Pro Region n. o.
Svetluška. Deti s postihnutím dokumentujú svoj príbeh
fotografiami o sebe samých
Komunita spolu. Vytvorenie komunitného zázemia na
DOMKA, o. z. stredisko Košice
sídlisku Terasa – Košice
Náučný chodník okolo Červenokamenského brala.
Bližšie k vidieku o. z.
Ochrana a tvorba životného prostredia
OZ Priatelia základnej školy
Ihrisko pre všetkých. Vybudovanie ihriska a parku v
Komenského, Bardejov
areály školy
Poľovnícke združenie Ľ. Štúra
Les pre všetkých. Čistenie, úprava a vytvorenie lesných
Uhrovec
chodníkov v regióne Uhrovskej doliny
Základná škola s materskou školou Centrum rozvoja folklóru. Vybudovanie pódia a hľadiska
Rabčice
v areáli ZŠ pre výchovno-vzdelávacie programy
V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a
Po požiari ešte lepšie. Obnovenie priestoru zasiahnutého
rozvoj mládeže
požiarom
Svetlo a zvuk pre Medzibrodské divadlo. Poskytnutie
Medzibrodské kočovné divadlo o. z. technického zázemia pre činnosť divadelného súboru
zakúpením techniky
Vdýchnime dušu na Karlovo! Revitalizácia centrálneho
Banskobystrický okrášľovací spolok
parku a premena na oddychovú zónu
Knižnica Família. Zriadenie miestnosti – centra pre
Mesto Kremnica
stretávanie detí, rodičov, starých rodičov na besiedky,
cvičenia, workshopy
Rybník s oddychovou zónou. Vyčistenie brehov a úprava
Obec Veličná
vodnej plochy rybníka
Relax na hrade Šášov. Vytvorenie oddychového,
Združenie na záchranu hradu Šášov
relaxačného priestoru na hrade Šášov
Podpora zdravotne znevýhodnených športovcov. Rozvoj
Občianske združenie Pecka
talentu športovcov s postihnutím
Rímskokatolícka cirkev, farnosť
Kompletná obnova, reštaurovanie kompozície troch
Spišská Nová Ves
plastík súsošia Kalvárie
Nezisková organizácia NEO

Festival nového cirkusu Cirkul´art 2017
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300,00
830,00
1 460,00
300,00
300,00
1 500,00
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1 500,00
3 000,00
30 000,00
12 000,00
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Názov organizácie

Projekt

Hodnota
v EUR

Slovenský skauting 144, zbor
Posolstva B. P. Vráble o. z.

Urbanko Martinová – skautský sad. Vytvorenie
oddychovej zóny pre širokú verejnosť

1 500,00

ŠOK, o. z.

Drevosochárske sympózium Zborov 2017

1 500,00

ZŠ Jedľové Kostoľany

Športom ku zdraviu. Obnova multifunkčného ihriska

Občianske združenie Zámoček

Naše škôlkarské ihrisko a záhrada spája našu komunitu
rodičov, detí a priateľov školy

1 500,00

Dubova Colonorum o. z.

Záchrana kostolíka v Sedliackej Dubovej 2017

1 500,00

Lezecká stena. Vytvorenie lezeckej steny v záhrade MŠ
na Exnárovej v Bratislave
Cesta časom. Organizácia benefično – edukatívneho
Rodičovské združenie sv. František
podujatia pre deti a mládež, rodiny a učiteľov
Farebná náruč. Pomoc seniorom a matkám s deťmi v
Náruč Senior & Junior o. z.
rámci hodín arteterapie
Farby v srdci a na kolieskach. Psychická podpora 25
Organizácia muskulárnych
detí so svalovou dystrofiou a 55 rodinných príslušníkov
dystrofikov v SR
počas letného tábora
Vytvor si farebný svet. Aplikovanie arteterapie v rámci
Špeciálna základná škola Lučenec vyučovacieho procesu pre 160 žiakov s autizmom,
mentálnym či viacnásobným postihnutím
Domov sociálnych služieb Plavecké Plavecký hrad v očiach prijímateliek sociálnych služieb.
Podhradie
Arteterapia pre 60 klientok DSS
Fakultná nemocnica s poliklinikou
Arteterapia – cesta k sebarozvoju. Arteterapia s
Žilina
pacientmi na psychiatrickom oddelení
Farebné snívanie. Arteterapia pre 4 ľudí s mentálnym
Občianske združenie DLAŇ
znevýhodnením
Centrum sociálnych služieb Dúhový Liečivé ticho. Pomoc 60 klientom DSS s mentálnym
sen Kalinov
postihnutím a autizmom
Spoločne dospievame, spoločne starneme, spoločne
Harlekýn Zariadenie Sociálnych
tvoríme. Projekt spája generáciu seniorov a mentálne
služieb
postihnutú mládež prostredníctvom arteterapie
Keď spoločný čas pomáha. Arteterapeutické stretnutia
Centrum včasnej intervencie
rodičov a detí so zdravotným znevýhodnením alebo
Bratislava n. o.
rizikovým vývinom
Čo robiť, ak.. cesta symbolov, farieb a dynamiky koláži.
Facilitas n. o.
Séria 20 arteterapeutických aktivít
Tvorme pre radosť. Arteterapia pre 30 klientov s
Svetlo pre Olichov o. z.
mentálnym postihnutím, so psychickými diagnózami, s
Alzheimerovým ochorením a stareckou demenciou
Občianske združenie ZRPD Púpava

300,00

1 500,00
300,00

Nezisková organizácia Centrum
Mokosha
Slovenský zväz telesne
postihnutých, základná organizácia
rodičov zdravotne postihnutých detí
a mládeže Levice
Pravý uhol o. z.
Maják n. o.
kRaj o. z.
Jazdecko – rehabilitačné centrum
Lesan n. o.

1 470,00

Antistres centrum o. z.

1 500,00

Ekonomická univerzita v Bratislave
Archa, n. o.

1 500,00
AnimaMundi o. z.
660,00
1 415,51
1 380,00
720,00
450,00

DSS Andreas
Základná škola s materskou školou
Spišské Bystré
Spojená škola internátna Trebišov,
Poľná
CHAT – centrum pre kreatívnu
liečbu arteterapiou
OZ Naše Zálesičko

1 500,00

Jazdecký klub Almus o. z.

1 500,00

Sinfonietta Bratislava o. z.

Hands up for happy kids,. Projekt pre 10 detí z
utečeneckých rodín integrujúcich sa v Košiciach

1 440,00

Hipoterapia a westernové jazdenie zdravotne
postihnutých.

1 500,00

Nesedím doma. Rekonštrukcia a vybavenie priestorov
pre klubovú činnosť a voľnočasové aktivity detí, mladých
a rodiny
Na konskom chrbte je raj srdca. Hipoterapia pre 8
hluchoslepých mladých ľudí
Liečnica – včely pre zdravie. Liečenie včelími produktmi
u 40 detí s ťažkým zdravotným postihnutím
Dva pári očí, štvoro nôh a spoločný krok vpred.
Hipoterapeutické cvičenia pre 5 detí, mladých ľudí a
dospelých
Liečivé umenie v jeseni života. Arteterapeutické
stretnutia pre seniorov zo zariadení pre seniorov v
Novom Meste nad Váhom
Hosťovanie prof. Edwarda M. Bergmana
Farebný svet a my. Arteterapia a fytoterapia pre klientov
DSS Archa
Umenie dotýkať sa farebných mačiek – arteterapeutické
techniky pre ľudí s mentálnym a duševným postihnutím
Nakreslím si korytnačku. Arteterapia s novou možnosťou
animoterapie pre 6 klientov s autizmom
3. ročník Detskej športovej olympiády pre deti 1. stupňa
ZŠ
Tajomstvo hliny. Arteterapia pre deti 5 – 9. ročníka
Špinavé ruky sú šťastné ruky. Arteterapeutické sedenia
pre deti a ich rodičov hospitalizovaných na detskej
onkológii a hematológii v DfN v Košiciach
Medzinárodný festival divadla pre deti – Záleská
divadelná púť
Aktívne i s handicapom. Hipoterapia detí s mentálnym a
zdravotným postihnutím
Majstrovské lekcie svetoznámych husľových virtuózov

300,00
1 100,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
30 400,00
1 100,00
1 400,00
1 500,00
300,00
1 480,00
1 336,30
3 000,00
1 490,00
8 885,00

1 310,00
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Názov organizácie

Projekt

Modrý anjel/ tím krízovej intervencie Prídeme k tebe. Zabezpečenie krízovej intervencie
n. o.
formou nepretržitej dostupnosti krízovej linky
Univerzita Komenského v Bratislave Hosťovanie prof. Billa Schwarza PhD.
Dobrý anjel, nezisková organizácia
OZ PUNKT
ID Space Team
Andoras o. z.
Spolu

Vianočná pomoc chorým deťom. Príspevok rodinám
postihnutých onkologickým ochorením
Vianočný Dobrý trh 2017. Podpora chránených dielní,
spájanie mestských komunít
Neleň pre zeleň. Zveľadenie miest v Starom meste kde
chýba zeleň
Obnova betliarskeho tzv. rímskeho vodopádu a
revitalizácia jeho okolia

Hodnota
v EUR
5 000,00
15 555,60
64 000,00
8 000,00

Informácie o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky
Nakoľko je Nadácia VÚB prijímateľom podielov zaplatenej dane z príjmov a ročný súhrn
týchto príjmov je vyšší ako 35 000 EUR, má nadácia povinnosť overenia účtovnej závierky
audítorom v zmysle zákona o účtovníctve §19 ods. 4.
Jednotlivé druhy nákladov za:

Suma

overenie účtovnej závierky

1,20

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky

0,00

daňové poradenstvo

0,00

-699,53
-115,44
1 020 206,70
ostatné neaudítorské služby
Spolu
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V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

VI. Ďalšie informácie

Nadácia VÚB k 31. 12. 2017 eviduje na podsúvahových účtoch záväzky zo schválených
a podpísaných zmlúv, ktoré budú realizované v nasledujúcich obdobiach.

Dane z príjmov
Na základe Zákona o dani z príjmov § 41, nadácia nie je povinná podať daňové priznanie,
nakoľko mala iba príjmy ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá
zrážkou podľa §43 (v prípade Nadácie úrok z vkladov).

Prehľad poskytnutých príspevkov
Názov organizácie

Projekt

Hodnota
v EUR

OZ Kalvarský fond

Projekt záchrany a využitia Kalvárie v Banskej Štiavnici

100 000,00

Nadácia Cvernovka

Kultúrny HUB, kreatívne centrum, dobudovanie
chýbajúcej infraštruktúry, technické vybavenie, realizácia
kultúrnych a edukačných aktivít – zachovanie kultúrnych
hodnôt

200 000,00

Sinfonietta Bratislava

Majstrovské lekcie svetoznámych husľových virtuózov

5 000,00

Ekonomická univerzita v Bratislave

Hosťovanie prof. Billa Schwarza PhD.

2 000,00

Spolu

Informácie o významných skutočnostiach
Po 31. 12. 2017 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie
skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.
Informácie o peňažných tokoch
Súčasťou poznámok Nadácie VÚB je prehľad o peňažných tokoch, nakoľko nadácia je
organizáciou, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom a zverejniť údaje
ročnej účtovnej závierky. Prehľad o peňažných tokoch bol spracovaný nepriamou metódou.

307 000,00
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Označenie
položky

Bežné
účtovné
obdobie

Obsah položky

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Z/S

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

0

0

A. 1.

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

8 955

166 097

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 (+/-)

–

–

A. 1. 5.

Zmena stavu opravných položiek (+/-)

–

–

A. 1. 6.

Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)

8 958

166 120

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

-3

-23

A.1. 10.

Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)

–

–

A. 1. 11.

Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným ekvivalentom ku 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 (+/-)

–

–

(-)
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Označenie
položky

Bežné
účtovné
obdobie

Obsah položky

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

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.)

2 966

-22 963

A. 2. 1.

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)

5 057

-437

A. 2. 2.

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)

-2 091

-22 526

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 (-/+)

–

–

11 921

143 134

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.)
A. 3.

Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností (+)

3

23

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 (-)

–

–

11 924

143 157

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)
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.)

11 924

143 157

Peňažné toky z investičnej činnosti

–

–

B. 1.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

–

–

B. 2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

–

–
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Označenie
položky

Bežné
účtovné
obdobie

Obsah položky

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

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 (+)

–

–

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.
B. 10.

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

–

–

A. 9.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)

–

–

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 (-)

–

–
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Označenie
položky
B.

Bežné
účtovné
obdobie

Obsah položky

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

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

–

–

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 (-)

–

–

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 činnost, (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.
C. 2. 4.

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

–

–
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Označenie
položky
C. 2. 7.
C. 2. 8.
C. 2. 9.

Bežné
účtovné
obdobie

Obsah položky
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)
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 (+)
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 (-)

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

–

–

–

–

–

–

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)

11 924

143 157

E.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-)

952 734

809 577

F.

Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia pred zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka (+/-)

964 658

952 734

G.

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

H.

Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka (+/-)

964 658

952 734
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12.

Dodatok správy
nezávislého audítora týkajúci
sa výročnej správy
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