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Informácie
o Nadácii VÚB
“Sme tu pre ľudí a urobíme pre nich všet ko.
Všet ko, čo je mož né.”

Adresa:             Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
IČO:                30856043
Dátum vzniku:   12. 12. 2003
Zakladateľ:       Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava;
Zapísaná:            v registri nadácií Ministerstva vnútra SR, registračné číslo 203/Na-2002/741
Web:                    www.nadaciavub.sk 
E-mail:        info@nadaciavub.sk

Správna rada:     Alexander Resch (predseda správnej rady) 
Elena Kohútiková
Giovanna Paladino

Správkyňa:         Martina Slezáková (štatutárna zástupkyňa)

Revízorka:           Elena Slaninková

Nadácia VÚB

Orgány Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2018  |  Informácie o Nadácii VÚB
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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.

Výročná správa Nadácie VÚB 2018  |  Informácie o Nadácii VÚB

zdroj Daniela Benková
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Vízia

Nadácia VÚB je významný, dôveryhodný a moderný fond na podporu verejne prospešných vecí. Vytvárame
programy a prerozdeľujeme fi nančné 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
fi nančné 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 a organizácie považujeme za partnerov. Naša pomoc sa spája s uznaním a rešpektom k druhým.

Programová stratégia
a priority
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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 2018 napĺňala svoje poslanie:

• podporovaním projektov vybraných v otvorených grantových schémach,

• podporovaním partnerských projektov,

• podporovaním zamestnaneckých projektov,

• podporovaním dlhodobých spoločensky užitočných projektov a súťaží.

Nadácia VÚB je držiteľom Certifi kátu transparentnej nadácie, ktorý udeľuje 
Asociácia fi remných nadácií (ASFIN) a nadačných fondov na Slovensku 
v spolupráci so spoločnosťou KPMG na Slovensku.

Ocenenie naša nadácia získala za otvorený prístup k zverejňovaniu informácií 
o svojej činnosti v súlade s Kódexom transparentnej fi remnej nadácie, a s cieľom 
posilniť transparentnosť v prostredí tretieho sektora.

Výročná správa Nadácie VÚB 2018  |  Informácie o Nadácii VÚB

 zdroj Tomá š  Kuš a
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Prehľad podporených subjektov 
a aktivít realizovaných v roku 2018 
s uvedením vzťahu 
k verejnoprospešnému účelu
Nadácie VÚB

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2018

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2018     

Schéma projektov podporených v roku 2018 bola nasledovná:

Projekty pre VZDELANIE pre UMENIE pre NÁDEJ pre KOMUNITU

Dlhodobé projekty Kalvária v Banskej Štiavnici Nová Cvernovka

Otvorená grantová schéma Hosťujúci profesor granty

Partnerské projekty granty granty granty granty

Zamestnanecké projekty  granty

Súťaže Economicus
Maľba

Poklady Slovenska
80 000 € pre komuntity, 

kde to žije
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12 9 31 67

Podporené projekty podľa oblastí (počet projektov)

pre 

VZDELANIE

• VŠ ekonomického 
a fi nančného zamerania

• start-upy
• výchova umením

pre 

UMENIE

• záchrana 
kultúrneho dedičstva
• súťaž pre mladých 

maliarov

pre 

NÁDEJ

• pomoc 
hendikepovaným
• pomoc deťom 

a sociálne slabším

pre 

KOMUNITU

• dobrovoľníctvo
• komunitné projekty

• enviro projekty

V roku 2018 bolo podporených spolu 119 projektov.
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Vzdelanie

Umenie

Nádej

Komunitu

26 %  

1 %  

1 %

1 %  

3 %  

20 % 

13 % 

7 %

28 %

Bratislavský

Trnavský

Nitriansky

Trenčiansky

Žilinský

Banskobystrický

Prešovský

Košický

Slovensko (projekty celoslovenského charakteru)

Pri niektorých z projektov sme iba jedným z mnohých podporovateľov, pri iných sme hlavným alebo dokonca 
jediným partnerom a bez fi nančnej 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 fi nančné prostriedky podľa regionálneho členenia, spolu 1 093 094,24 (v EUR)

Rozdelené fi nančné prostriedky podľa oblastí podpory, spolu 1 093 094,24 (v EUR)

23 %

29 %

11 %

37 %

zdroj Jaroslav Novák
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Budúcnosť našej krajiny stojí na vzdelaný ch 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 fi nančného zamerania, 

• start-upy,

• výchovu umením.

Nadačný program 
pre Vzdelanie

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2018

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2018     
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Kam smerovala naša podpora v roku 2018

Typ projektov Počet projektov Suma v EUR vyplatená v roku 2018 

Dlhodobé partnerstvo – –

Otvorená grantová schéma 1 42 000,00

Partnerské projekty 10 65 000,00

Zamestnanecké projekty – –

Súťaže 1 10 000,00

SPOLU 12 117 000,98
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Otvorená grantová schéma
Hosťujúci profesor

Grantový program Hosťujúci profesor je určený na podporu a rozvoj ekonomickej vedy a výskumu na slovenských 
vysokých školách, fakultách a katedrách ekonomického a fi nančného zamerania. Vysokým školám umožňuje 
pozvať si na semestrálne hosťovanie odborníkov zo zahraničia. Okrem ich pedagogického pôsobenia program 
prináša študentom možnosť spolupracovať so zahraničným profesorom na vedeckých prácach podľa metodiky 
implementovanej zahraničnými univerzitami, a ponúka zahraničné poznatky, pedagogické postupy a formy 
výskumu na slovenské VŠ, a zároveň zintenzívňuje publikačnú činnosť mladých slovenských vedcov.

V roku 2018 pôsobil na Ekonomickej univerzite v Bratislave prof. Alexandru Minea z University Clermont Auvergne 
a Carleton University. Témou jeho prednášok a vedeckého výskumu v spolupráci s doktorandmi boli Empirický 
výskum v oblasti zdrojov dlhodobého hospodárskeho rastu (teórie ekonomického rastu) a analýzy krátkodobých 
cyklických fl uktuácií v ekonomike (teórie obchodného cyklu).  

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2018

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2018     
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Príjemca Názov projektu/účel
Suma v EUR 

vyplatená v roku 2018
Kraj

1
Ekonomická univerzita v Bratislave 

Národohospodárska fakulta

Hosťujúci profesor 

A.Minea  

42 000,00
celoslovenský 

projekt

SPOLU 42 000,00

Prehľad projektov podporených v roku 2018
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Súťaže
Economicus

Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku, s osobitným zreteľom 
na výchovu mladých ekonómov a zvýšenie ich publikačnej činnosti, oceňuje mladých vedcov – ekonómov. 
Súťaž vedeckých prác v oblasti ekonomických vied nesie názov Economicus – Cena Nadácie VÚB pre mladých 
ekonómov a je spojená s ocenením za najlepšiu publikovanú vedeckú prácu  v oblasti ekonómie a fi nancií, 
uverejnenú v karentovaných zahraničných časopisoch, a fi nančnou odmenou 10 000 eur. V roku 2018 bola 
udelená cena za rok 2017 a získal ju medzinárodný tím ekonómov v zložení Lukáš Lafférs, Martin Huber 
a Giovanni Mellace. Ich práca prezentuje novú metódu odhadu pre binárne endogénne premenné a jej výsledky 
je možné aplikovať a rozvíjať pri vyhodnocovaní efektívnosti politík pracovného trhu alebo sociálnych či 
vzdelávacích politík. Práca bola uverejnená v prestížnom odbornom časopise Journal of Applied Econometrics.
O víťazovi za rok 2018 sa rozhodne na jar v roku 2019.

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2018

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2018     
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Partnerské projekty
Prehľad projektov podporených v roku 2018

Príjemca Názov projektu/účel

Suma v EUR 

vyplatená v roku 

2018 

Kraj

1
Od emócií k poznaniu – 

EDUMA, n.o.

Vnímaví pre zraniteľných / mladí rómski lídri 
ako laickí poradcovia pre rómske deti 

v náhradných rodináchi
10 000,00

celoslovenský 
projekt

2 HUBBA, o.z.

Impact HUB / 
Podpora a rozvoj inovatívnych startupov 

s dôrazom na cieľovú skupinu ženy – podnikateľky
10 000,00

celoslovenský 
projekt

3
Univerzita Komenského 

v Bratislave, Fakulta managementu

Moderné metódy vo výučbe bankového 
manažmentu / výučba manažmentu fi nančných 
inštitúcií prostredníctvom simulačných modelov 

3 000,00
celoslovenský 

projekt

4 STAR production, s.r.o.
Veľvyslanectvo mladých 2018 – 2019 /

súťaž pre stredoškolákov
5 000,00

celoslovenský 
projekt

5
Sinfonietta 

Bratislava

Majstrovské lekcie svetoznámych husľových 
virtuózov / 6. ročník vzdelávacích kurzov

5 000,00
celoslovenský 

projekt
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6 CFA Society Czech Republic

Partnerstvo CFA Society Czech Republic, Partners 
for Slovakia / vzdelávanie fi nančných profesionálov 

v zmysle etických princípov
2 000,00

celoslovenský 
projekt

7
The Duke of Edinburgh’s 

International Award

Slovensko, o.z.

Rozšírenie programu DofE po Slovensku 
(v rokoch 2018 až 2020) / komplexný rozvojový 

program pre stredoškolákov
10 000,00

celoslovenský 
projekt

8
ZŠ s MŠ Maximiliána Hella, 

Štiavnické Bane 128

Zodpovednosť detí je naša budúcnosť / 
ekologická výchova v praxi

10 000,00 Banskobystrický

9
Živena, 

spolok slovenských žien, o.z.

História Živeny / 
kniha o dejinách najstaršej ženskej organizácie 

na Slovensku
5 000,00

celoslovenský 
projekt

10 Výtvarné kurzy Mirò

Chcel by som byť umelcom / 
výtvarné kurzy pre talentované deti zo sociálne 

slabých rodín
5 000,00 Bratislavský

SPOLU 65 000,00  

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2018

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2018     
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Inšpiratívne projekty

 

Program Duke of Edinburgh a s ním spojená medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE – 
The Duke of Edinburgh‘s International Award) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom 
šancu rozvinúť ich schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im 
uspieť v živote. Plne personalizovateľný program pre každého účastníka je nastavený tak, že stredoškoláci si 
s pomocou mentorov stanovujú ciele, na ktorých následne pracujú, a mentori ich sprevádzajú počas práce 
na dosahovaní týchto cieľov. Do programu sa zapojila aj Nadácia VÚB, ktorá sa zaviazala projekt fi nančne 
podporovať po dobu 3 rokov.

Základnú školu v Štiavnických Baniach poznajú vďaka predmetu sokoliarstvo po celom svete. Vzťah detí 
k prírode sa odráža vo všetkých školských aktivitách. Nadácia VÚB podporila ich projekt Zodpovednosť detí 

je naša budúcnosť, ktorý bol zameraný na ekologickú výchovu a dobudovanie záhrad v areáli školy vrátane 
rozária. Každá rastlina má svoj zavlažovací systém, sú tam zasadené rôzne druhy ruží cez ťahavé, plazivé až po 
kráľovské ruže.V škole sa podarilo vybudovať unikátnu vertikálnu záhradu, provensálsku, japonskú, bylinkovú 
(anglickú) i mokraďovú, ako aj tropický pavilón. Cieľom ich vybudovania bolo priblížiť žiakom a návštevníkom 
školy skutočnú podobu krajín, s ktorými sa stretávajú pri štúdiu geografi e. Záhrady sú zavlažované dažďovou 
vodou zo striech budov školy, čo umožňuje názorne žiakom priblížiť význam a kolobeh vody v ekosystéme. 
Zároveň sa učia, ako správne hospodáriť s vodou (pitnou i dažďovou).

Nezisková organizácia EDUMA v roku 2018 zrealizovala projekt Vnímaví pre zraniteľných – mladí rómski 

lídri ako laickí poradcovia pre rómske deti v náhradných rodinách. Projekt  podporuje spoločenskú 
zodpovednosť jednej zraniteľnej skupiny voči inej zraniteľnej skupine a pomohol čiastočne pokryť rastúci 
dopyt po špecifi ckých vedomostiach, skúsenostiach, zručnostiach samotných Rómov k tomu, ako vysvetliť 
prijatému dieťaťu jeho rómske korene. Zameraný bol na dve špecifi cké cieľové skupiny. Jednou boli mladí 
rómski lídri, ktorí absolvovali program Divé maky a získali možnosť rozvíjať svoj talent a stať sa laickými peer 
mentormi pre rómske deti v náhradných rodinách a „poradcami” pre nerómskych rodičov prijatých rómskych 
detí (alebo vychovávateľov v detských domovoch). Druhou cieľovou skupinou boli rómske deti, ktoré boli prijaté 
do nerómskych rodín (adoptívne, pestúnske alebo profesionálne rodiny).

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2018

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2018     
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V roku 2018 zorganizovalo občianske združenie Sinfonietta Bratislava už 6. ročník oceňovaného umelecko-
vzdelávacieho projektu Majstrovské lekcie svetoznámych husľových virtuózov. Jeho podstatou sú 
majstrovské lekcie (tzv. „master class“) pre vybraných slovenských študentov, ktoré vedie svetovo uznávaný 
virtuóz. Vyučovacie hodiny aj semináre boli vďaka Nadácii VÚB opäť 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. V roku 2018 sa slovenským talentom venoval jeden z najznámejších husľových virtuózov 
sveta Vadim Gluzman. Možnosť osobne sa s ním stretnúť mali desiatky žiakov, študentov a pedagógov 
hudobných odborov z celého Slovenska. Šesť mladých talentov dostalo šancu pred uznávaným umelcom 
a pedagógom aj zahrať a vypočuť si neoceniteľnú kritiku a rady pre svoju profesionálnu dráhu. 

Impact HUB dlhodobo podporuje sociálne inovácie a startupy, pre ktoré organizuje viacero vzdelávacích 
a inkubačných programov. V roku 2018 Nadácia VÚB podporila 2 projekty pre ženy – začínajúce podnikateľky: 
Women Love Digital a Mentoringový blok Impact HUB. Women Love Digital je moderný vzdelávací formát 
(séria workshopov a mentoringov), ktorý prepája expertov na digitálny marketing s podnikavými a aktívnymi 
ženami; organizovaný bol v spolupráci Digitálnou Garážou od Google pre ženy s existujúcim podnikateľským 
zámerom, alebo prospešným projektom. Mentoringový blok Impact HUB bol sériou individuálnych mentoringov 
pre 5 vybraných projektov formou profesionálneho poradenstva v konkrétnych podnikateľských situáciach 
a problémoch. 

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2018

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2018     

zdroj Petra Rusnáková
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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 Slovenska,

• reštaurovanie pamiatok a iné projekty na tvorbu a záchranu kultúrneho dedičstva Slovenska.

Nadačný program 
pre Umenie

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2018

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2018     
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s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2018     

Kam smerovala naša podpora v roku 2018

Typ projektov Počet projektov Suma v EUR vyplatená v roku 2018 

Dlhodobé partnerstvo 1 150 000,00

Otvorená grantová schéma – –

Partnerské projekty 6 210 000,00

Zamestnanecké projekty – –

Súťaže 

    Maľba 2018

    Poklady Slovenska

1
1

10 000,00
30 000,00

SPOLU 9 400 000,00
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Dlhodobý projekt
Obnova banskoštiavnickej Kalvárie

Jednou z mnohých, ale za to najvýznamnejšou pamiatkou, ktorú Nadácia VÚB pomohla zachrániť, je barokový 
skvost – Kalvária v Banskej Štiavnici. Po 11 rokoch spolupráce s Kalvárskym fondom banskoštiavnická 
Kalvária opäť žiarila. Na jeseň 2018 bola ofi ciálne ukončená jej obnova a bola otvorená pre verejnosť. 
Ku koncu roka 2018 bola obnova Kalvárie dokončená na 85 %. Všetky objekty (kaplnky, kostoly, sväté 
schody) sú kompletne zrekonštruované. Majú nové alebo opravené strechy, fasády, dlažby, portály, okná, 
dvere, mreže a vstupné brány a zreštaurované sú aj vzácne stredoveké fresky, sochy, súsošia a oltáre.

V roku 2018 Nadácia VÚB poskytla fi nančný príspevok vo výške 150 000 eur. Z grantu boli zrealizované 
nasledovné aktivity: 

• Horný kostol, dominanta Kalvárie – dokončenie obnovy na 90 % (obnova fasády a portálu, reštaurovanie 
fresiek v interiéri),

• Stredný kostol – dokončenie obnovy „zvonka“ (fasády a fasádne prvky),

• kaplnky – Boží hrob, Posledná večera, č.10 a posledné úpravy na ďalších štrnástich kaplnkách,

• socha Troch ukrižovaných – podarilo sa zreštaurovať jedného z lotrov,

• súsošie Sedembolestnej,

• revitalizácia aleje,

• údržba areálu, Infocentra a parkoviska.

Pri príležitosti ukončenia hlavnej etapy obnovy Nadácia VÚB pripravila dokumentárny fi lm, ktorý bol odvysielaný 
na otvorení Kalvárie a následne v STV.

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2018

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2018     
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s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2018     

Partnerské projekty
Prehľad projektov podporených v roku 2018

Príjemca Názov projektu/účel
Suma v EUR 

vyplatená v roku 2018 
Kraj

1
Taliansky kultúrny inštitút 

v Bratislave

Dolce vitaj 2018 / 
festival talianskej kultúry a umenia    

15 000,00
celoslovenský 

projekt

2
Rímskokatolícka cirkev, 

Biskupstvo Spišské Podhradie

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

80 000,00 Prešovský

3 Biela noc, o.z.
Biela noc 2018 /

festival moderného umenia
60 000,00

Bratislavský 
a Košický

4
ANDORAS 

Občianske združenie

Kniha mariánskych hodiniek Ilony Andrássyovej / 
reštaurovanie vzácnej stredovekej knihy

25 000,00 Košický

5
Vihorlatské múzeum 

v Humenom

Izba uhorských kráľov / 
reštaurovanie zbierky obrazov

20 000,00 Prešovský

6 Občianske združenie BChZ

Prezentácia slovenskej zborovej hudby 
a vokálneho umenia v zahraničí 

– interpret Bratislavský chlapčenský zbor / 
podpora speváckeho zboru

10 000,00 Bratislavský

SPOLU 210 000,00          
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Inšpiratívne projekty

Vihorlatské múzeum, ktoré sídli v kaštieli Humenné, získalo grant na 
reštaurovanie časti unikátnej barokovej zbierky obrazov s názvom Izba 

uhorských kráľov. Celú kolekciu tvorí 46 malieb na plátne, pričom nadácia 
prispela na reštaurovanie 15 z nich. Ich autorom je pravdepodobne 
M. J. Schmidt z Kremsu (Rakúsko). Každá maľba predstavuje jedného 
z uhorských panovníkov; sú vyobrazení vo forme plastických portrétov 
v kruhových medailónoch a vo forme iluzívnych búst v oválnych medailónoch 
po obvode celej miestnosti v chronologickom poradí. Galéria pozostáva 
z vyobrazenia 46 kráľov a 2 kráľovien, od prvého uhorského kráľa Štefana I. 
až po Máriu Teréziu. Popri kráľoch patrí v miestnosti čestné miesto aj kniežaťu 
Gejzovi, otcovi Štefana I. a Jánovi Hunyadimu, gubernátorovi Uhorského 
kráľovstva v rokoch 1446 – 1456.

Spišská Kapitula je ďalšou z významných pamiatok Slovenska zapísaných 
do Zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO, ktorých obnovu Nadácia VÚB 
podporila. V roku 2018 pokračovala obnova gotickej kaplnky Zápoľských, ktorá 
je súčasťou katedrály. Kaplnka inšpirovaná parížskou kráľovskou kaplnkou Saint 
Chapelle návštevníka prekvapí svojou monumentálnosťou, pričom jej priestor 
pôsobí vďaka vysokým a úzkym vitrážovým oknám veľmi vzdušne a odľahčene. 
Témou vitrážovej výplne okien sú obrazy z Nového zákona. Vitrážové okná 
sú vsadené do kamenných ostení, ktoré hrozili zrútením a preto potrebovali 
kompletnú rekonštrukciu.

Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2018 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2018     
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Biela noc je festivalom súčasného umenia na Slovensku. Tento medzinárodný 
projekt má za úlohu priblížiť verejnosti súčasné formy umenia prezentované 
v netradičných priestoroch a na významných miestach Bratislavy a Košíc. Biela 
noc 2018 ponúkla návštevníkom 30 pôsobivých interiérových i exteriérových 
svetelných inštalácií a vizuálne zaujímavých diel, mnohé z nich v európskej 
premiére; pre návštevníkov boli pripravené rôzne trasy komentovaných 
prehliadok, niektoré z nich špeciálne pre rodiny s deťmi.

Tradičnou súčasťou Bielej noci je aj výstava fi nalistov súťaže Maľba, ktorá bola 
otvorená do neskorých nočných hodín.

Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2018 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2018     

zdroj Jaroslav Novák
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Súťaže
Maľba 2018 – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov

Súťaž Maľba je dlhoročnou aktivitou Nadácie VÚB na podporu súčasného slovenského umenia. 
Mladým výtvarníkom dáva priestor prezentovať svoju tvorbu a širokej verejnosti umožňuje spoznať to najlepšie, 
čo u nás v danom roku v odbore maľba vzniklo.

V roku 2018 sa konal 13. ročník súťaže; prihlásilo sa do nej rekordných 128 maliarov. Opäť sa objavili nové 
talenty, ktoré sú prísľubom pre súčasné slovenské výtvarné umenie. Ich diela hodnotila medzinárodná odborná 
porota zložená z významných predstaviteľov európskej umeleckej scény. Mladých slovenských tvorcov 
hodnotili vizuálny umelec a pedagóg Jiří Kovanda z Čiech, historik umenia a kurátor David Fehér z Maďarska, 
riaditeľ Gallerie D’Italia Michele Coppola a Slovensko zastupoval maliar a pedagóg Erik Šille. 

Víťazmi 13. ročníka sa stali:
1.  miesto – nebolo udelené
2.  miesto – Peter Cvik (6 500 eur)
3.  miesto – Jarmila Sabová Džuppová (3 500 eur)

Samuel Paučo získal mimoriadnu cenu za najlepší obraz (ocenenie bolo udelené bez fi nančnej odmeny, 
ale Nadácia VÚB dielo odkúpila a stalo sa súčasťou jej zbierky súčasného slovenského výtvarného umenia).

Vyhlásenie víťazov, odovzdanie fi nančných cien a vernisáž výstavy najlepších diel sa uskutočnili 27. septembra 
v Galérii Nedbalka v Bratislave. Mesiac trvajúca výstava dvadsiatich fi nalistov ako sprievodná akcia súťaže 
je už tradične jedným z vrcholov umeleckej sezóny. K výstave bol vydaný aj katalóg, ktorý bol distribuovaný 
počas trvania výstavy.

Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2018 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2018     
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Poklady Slovenska

Program Poklady Slovenska je zameraný na obnovu kultúrneho dedičstva Slovenska. Prostredníctvom 
neho Nadácia VÚB pomáha obnovovať pamiatky, ktoré sú v narušenom alebo dezolátnom stave. Poklady 
Slovenska je osvetovým projektom a verejným on – line hlasovaním za objekt, ktorý si zaslúži našu pozornosť 
a najmä fi nancovanie svojej obnovy a reštaurovania. Je špecifi cký tým, že o osude nominovaných pamiatok 
rozhodujú svojimi hlasmi priamo obyvatelia Slovenska.

V roku 2018 sa hlasovalo za organy a grant vo výške 30 000 eur na obnovu historického organu v Kostole 

Premenenia Pána v Španej Doline získala Rímskokatolícka cirkev, farnosť Uľanka. Organ v Španej 
doline je jedným z najvýznamnejších organov na území Slovenska.

Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2018 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2018     
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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.

Nadačný program 
pre Nádej

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2018

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2018     
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s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2018     

Typ projektov Počet projektov Suma v EUR vyplatená v roku 2018

Dlhodobé projekty – –

Otvorená grantová schéma 22 29 867,00  

Partnerské projekty 9 223 820,00

Zamestnanecké projekty – –

Súťaže – –

SPOLU 31 253 687,00

Kam smerovala naša podpora v roku 2018
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Otvorená grantová schéma
pre Nádej

V roku 2018 Nadácia VÚB opätovne vyhlásila otvorenú grantovú schému pre projekty zamerané na arteterapiu 
a animoterapiu s podtitulom Umenie lieči a Dotyk lieči. Ich podstatou sú špeciálne terapie pre ľudí s rôznym 
zdravotným a mentálnym postihnutím, pretože ich relaxačné a stres uvoľňujúce činnosti sú významným 
prostriedkom k rozvoju vnímania a vedú k celkovému citovému, intelektuálnemu a duchovnému rozvoju 
osobnosti chorých ľudí.

Do grantovej výzvy sa prihlásilo 133 organizácií, z ktorých granty v celkovej výške 29 867 eur získalo 
22 organizácií poskytujúcich 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. 

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. 

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2018

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2018     
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Prehľad projektov podporených v roku 2018

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2018

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2018    

Príjemca Názov projektu / účel
Suma v EUR 

vyplatená v roku 2018
Kraj

1 OZ Nie sme sami
Arteterapia hlinou / 

arteterapeutická dielnička pre autistické deti
1 400,00 Prešovský

2 Spojená škola – Veľké Kapušany
Keď hlina lieči a vyčaruje úsmev na tvári / 

arteterapia pre mentálne postihnutých žiakov
1 496,00 Košický

3 Centrum Naša chalúpka

Výroba zvieratiek – od ľudí 
s mentálnym postihnutím pre zdravé deti / 

výroba textilných hračiek
1 466,00 Trenčiansky

4 Robinson

Využitie canisterapie na podporu 
zdravia u detí s viacnásobným postihnutím / 

liečba psychických a fyzických ochorení
1 500,00 Košický

5 Dr. Kôň-hipoterapia
Ahoj, ja som kôň / 

hipoterapia pre choré deti
1 500,00 Bratislavský

6 Spojená škola internátna Prakovce
Cez hlinu k rešpektu a tolerancii / 

arterapie a kúpa vypaľovacej pece
1 500,00 Košický

7
Výchova zdravej rodiny Autisti a rómske deti točia hlinou opreteky / 

vybudovanie hrnčiarskej dielne
1 495,00 Prešovský

8
Spojená škola internátna pre telesne 

postihnutých

Arteterapia – nádej hendikepu / 
kúpa pece na vypaľovanie keramiky

1 500,00 Žilinský

9 Prima, n.o.

Labyrint sveta a raj srdca / 
výtvarná a performatívna tvorba pre mentálne 

postihnutých
1 500,00 Bratislavský
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s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2018     

10 Asociácia slovenských arteterapeutov
Umenie liečiť umením alebo umenie byť 

človekom / arteterapie pre 30 odsúdených
1 300,00 Banskobystrický

11 Psychiatrická liečebňa Sučany
Pes, najlepší priateľ človeka / 

canisterapia pre psychicky chorých
620,00 Žilinský

12 Centrum sociálnych služieb Slniečko
Môj priateľ pes / canisterapia 

pre mentálne a telesne postihnutých
1 500,00 Žilinský

13
Spojená škola, Špeciálna základná 

škola internátna pre žiakov s narušenou 

komunikačnou schopnosťou

Arteterapia – Tvorme spolu / arteterapie pre 
autistické deti a kúpa výtvarných pomôcok

1 330,00 Nitriansky

14 Horses Heal
Vytrvalosť, jemnosť a harmónia / 

hipoterapia pre choré deti
1 500,00 Trnavský

15 Liečebno-výchovné sanatórium
Príbehy ukryté v hline / arteterapeutická práca 

s hlinou
1 460,00 Košický

16 ANNOGALLERY
Ako stromy medzi nami / 

modelovanie s hlinou a maľovanie keramiky
1 450,00 Prešovský

17 MARGARÉTKA
Maľujem, čo milujem / 

arteterapie pre klientov denného stacionára
1 500,00 Banskobystrický

18 AnimaMundi

Farebné labky, ktoré liečia dušu / 
spojenia sveta opustených mačiek, výtvarného 

umenia a ľudí s duševným ochorením
1 500,00 Trnavský

19 Nádej pre Rozsutec
Kreatívne spojenie / 

herné pieskovisko a arteterapie
850,00 Bratislavský

20
Spojená škola; 

Partizánska 2, Poprad – 05801

Liečnica – včely pre zdravie / 
multisenzorická relaxačná arteterapia

1 500,00 Prešovský



32Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2018

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2018     

21 OZ Smaragdy
Latte pre Smaragdy / 

tvorivé dielne pre onkologických pacientov
1 450,00 Banskobystrický

22 Domov sociálnych služieb LIBERTAS
Skupinová arteterapia v DSS / 

arteterapie pre seniorov
550,00 Banskobystrický

SPOLU 29 867,00
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Inšpiratívne projekty

Spojená škola, Špeciálna základná škola internátna pre žiakov 

s narušenou komunikačnou schopnosťou v Topoľčanoch získala grant 
na projekt Arteterapia – Tvorme spolu určený 88 žiakom s autizmom, 
mentálnym postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou či 
viacnásobným postihnutím. Ich skupinové zážitkové tvorenie pod vedením 
arteterapeutky a špeciálnych pedagógov prinieslo vynikajúce výsledky. 
Výnimočnosť projektu spočíva aj v spojení dvoch generácií ľudí – žiakov 
a dôchodcov zo Zariadenia sociálnych služieb „Môj domov“ v Topoľčanoch. 
Seniorom tieto stretnutia poskytli možnosť zistiť, čo všetko ešte dokážu, 
vyskúšať niečo, čo ešte nikdy v živote nerobili alebo z rôznych dôvodov robiť 
nemohli.

Hodiny canisterapie zaradili do liečby detí so zdravotným znevýhodnením 
aj členovia Občianskeho zruženia Robinson. Ich projekt Využitie canisterapie 

na podporu zdravia u detí s viacnásobným postihnutím využil účinky 
canisterapie ako alternatívnej liečby psychických a fyzických ochorení pre 
zdravotne znevýhodnené deti. Počas individuálnych a skupinových terapií pod 
dohľadom certifi kovaných terapeutov si deti výrazne zvýšili fyzickú, psychickú 
i sociálnu pohodu.

Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2018 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2018     
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Cez hlinu k rešpektu a tolerancii je názov projektu Spojenej školy 

internátnej v Prakovciach. V škole majú v špeciálnych triedach mnoho 
žiakov s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným typom postihnutia, 
u ktorých v rôznej miere absentuje jemná motorika ako základný predpoklad 
pre rozvíjanie vedomostí, zručností a všestranný rozvoj. Cieľom projektu bol 
rozvoj arteterapeutických techník so zameraním na prácu s hlinou a vybavenie 
školskej hrnčiarskej dielne. Práca s hlinou pomohla rozvíjať u žiakov talent, 
predstavy, fantáziu a hlavne cit a jemnú motoriku.

Umenie liečiť umením alebo umenie byť človekom, tak sa volá 
projekt realizovaný Asociáciou slovenských arteterapeutov v oddiele 
špecializovaného zaobchádzania Ústavu na výkon trestu odňatia slobody 
v Banskej Bystrici – Kráľovej. Arteterapia disponuje jedinečnými možnosťami 
pri práci s rôznorodou klientelou, avšak výkon trestu odňatia slobody je 
špecifi cký priestor vyžadujúci si unikátne techniky a prostriedky predovšetkým 
pri zaobchádzaní s odsúdenými, ktorí sú psychicky, mentálne, či kriminálne 
narušení. Použitie tzv. Arte zošita a metóda kresby dovoľujú odsúdeným 
priestorovo znázorniť a odkryť vnútorné zážitky, a ventilovať emotívne tenzie.
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Hipoterapeutický projekt Ahoj, ja som kôň realizovaný občianskym združením 
Dr. Kôň – hipoterapia mal za cieľ sprostredkovať kontakt s koňmi pre 
deti so špeciálnymi potrebami. Pravidelné hodiny jazdy na koni pomohli 
hendikepovaným deťom vyladiť ich fyzické, psychické, psychologické a sociálne 
schopnosti, a zlepšiť tak kvalitu ich života a schopnosť fungovať v každodennom 
živote. Hodiny terapie viedli kvalifi kovaní terapeuti a dobrovoľníci.
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Partnerské projekty
Prehľad projektov podporených v roku 2018

  Príjemca Názov projektu / účel
Suma v EUR 

vyplatená v roku 2018 
Kraj

1 Dobrý anjel, nezisková organizácia

Transparentná a priama pomoc rodinám
 chorých / fi nančná podpora rodín, kde niektorý 

z členov trpí onkologickým ochorením
100 000,00

celoslovenský 
projekt

2 Návrat, o.z.
Jediný domov pre dieťa je rodina / 

podpora náhradných rodín a technické vybavenie
50 000,00

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 Nemocnica Poprad, a.s.

Modernizácia materiálno – technického 
a prístrojového zabezpečenia Oddelenia 

vnútorného lekárstva s JiS metabolickou, 
Fyziatricko – rehabilitačného oddelenia, Oddelenia 

úrazovej chirurgie Nemocnica Poprad

31 820,00 Prešovský

5 Asociácia pomoci postihnutým – APPA
Pomáhame k pohybu / úhrada rehabilitácií 

a terapií pre hendikepované deti
20 500,00

celoslovenský 
projekt
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6 Občianske združenie WellGiving

Butterfl y efekt v charite: štartovné od Nadácie 
VÚB a „Pošli dobro ďalej“ / pomoc deťom 

v núdzi a výchova k fi lantropii
8 000,00

celoslovenský 
projekt

7 Dobrovoľnícka skupina Vŕba

Pomáhame onkologickým pacientom / 
psychosociálna opora chorých, vzdelávanie 

dobrovoľníkov v nemocniciach 
3 000,00 Bratislavský

8 Nadácia Križovatka
Mamička dýcham / monitory dychu dieťaťa pre 

novorodenecké oddelenia nemocníc
3 000,00 Bratislavský

9
Viera – Láska – Nádej, o.z, 

pobočka Centrum Svetielko Bratislava

Pes terapeut a denné aktivity Svetielkáčov 
/ canisterapia a terapia Snoezelen pre 

hendikepované deti
2 500,00 Bratislavský

SPOLU 223 820,00  
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Inšpiratívne projekty

Asociácia pomoci postihnutým – APPA sa rozhodla v projekte Pomáhame 

k pohybu, ktorý je určený pre ťažko telesne postihnuté deti do 18 rokov 
zo sociálne slabších rodín, sprístupniť a fi nančne podporiť terapie a rehabilitácie 
vo vybraných rehabilitačných strediskách podľa miesta ich bydliska alebo 
prispieť na zakúpenie kvalitnej rehabilitačnej pomôcky, ktorú neprepláca 
zdravotná poisťovňa. Vďaka absolvovaniu špeciálnych rehabilitácií sa 
hendikepovaným deťom nielen zlepšil celkový zdravotný stav, ale zároveň sa 
rodičia dozvedeli, ako sa o dieťa postarať v domácom prostredí, čo zabezpečilo 
ich napredovanie aj po odchode z rehabilitačného pobytu do domáceho 
prostredia. Vďaka kvalitným rehabilitačným pomôckam môžu hendikepované 
deti spojiť príjemné s užitočným. Špeciálne rehabilitačné pomôcky im pomáhajú 
nielen aktívne rehabilitovať, ale zároveň ich podporujú a vedú k športu. Môžu 
cvičiť v domácom prostredí alebo byť na čerstvom vzduchu, kde majú veľa 
podnetov a motivácií.

Občianske združenie WellGiving prevádzkuje darcovský portál 
www.dakujeme.sk zameraný na pomoc rodinám s postihnutým dieťatkom, 
ovdoveným rodinám, rodinám s onkologicky chorým členom a vážne chorým 
ľuďom. Nadácia VÚB v roku 2018 opätovne podporila projekt Štartovné, 

ktorý poskytuje prvý fi nančný dar vo výške 200 eur pre dieťa na rehabilitáciu, 
liečbu alebo náročnú zahraničnú operáciu. Štartovné dáva rodine dáva nádej, 
že dosiahne potrebnú cieľovú sumu, a darcovia zas radi podporia príbeh, 
ktorému dôveruje aj Nadácia VÚB. Druhou podporenou iniciatívou bol projekt 
Pošli dobro ďalej, ktorý inšpiroval deti k všímavosti k potrebám iných detí 
a iných ľudí. Realizoval sa na školách po celom Slovensku a bol vlastne 
výchovou detí k fi lantropii. Deti, ktoré sa rozhodli niekomu pomôcť, neskôr 
dostali príležitosť stretnúť sa s tým, komu pomohli.

Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2018 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2018     
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Náhla zástava dychu v spánku u úplne zdravých novonarodených detí je 
reálna hrozba, ktorá sa môže skončiť smrťou. Tzv. syndróm náhleho úmrtia 
dojčiat (SIDS) je diagnóza, ktorá sa, žiaľ, nedá bezpečne predvídať. Jediná 
možnosť je mať dýchanie dieťatka pod kontrolou a včas zasiahnuť. Práve tu 
pomáhajú špeciálne monitory dychu bábätiek a Nadácia Križovatka, ktorá ich 
v spolupráci s Nadáciou VÚB zabezpečila pre viaceré nemocnice po celom 
Slovensku. V rámci projektu s názvom Mamička, dýcham boli pôrodnícke 
a novorodenecké oddelenia nemocníc vybavené monitormi dychu s cieľom, 
aby nimi bolo vybavené každé lôžko pre novorodencov a dojčatá. Druhou 
časťou poslania projektu je rodičom novorodencov tieto prístroje požičiavať, 
aby aj doma mohli pokojne spať s vedomím, že dych ich dieťatka stráži monitor 
dychu. Podarilo sa zriadiť 37 výpožičných miest, z ktorých si rodičia monitory 
môžu požičať.

Na svete sa stávajú rôzne nehody a 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 likvidácii následkov nehôd s hromadným 
postihnutím osôb na Slovensku a v zahraničí a taktiež na sanácii 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.

Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2018 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2018     
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Pobyt onkologických a dlhodobo hospitalizovaných pacientov v nemocnici 
nie je pre nikoho príjemným zážitkom. Často musia tráviť dlhé hodiny čakaním 
pred ambulanciami alebo na izbe a okrem problémov s chorobou ich trápi 
aj osamelosť. Práve im pomáha Dobrovoľnícka skupina Vŕba na pohľad 
jednoduchými činmi – podajú im šálku kávy, požičajú knihu alebo sa nimi 
jednoducho porozprávajú. Skrátka, dopĺňajú medicínsku starostlivosť o ľudský 
rozmer. DS Vŕba pôsobí v Bratislave v Onkologickom Ústave sv. Alžbety (OÚSA) 
a v Národnom onkologickom ústave (NOÚ). Súčasťou projektu v roku 2018 
bola nielen terénna práca a psychosociálna opora chorých, ale aj odborné 
vzdelávanie dobrovoľníkov v nemocniciach.

Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2018 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2018     
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Komunity na Slovensku ožívajú aj vďaka pomoci od Nadácie VÚB, pretože dobré a prospešné veci si zaslúžia 
podporu. To, že sú dobrovoľníci ochotní dať hlavy dokopy a venovať svoj čas a prácu pre dobro celku, si 
mimoriadne ceníme, a preto sme sa rozhodli podporiť takéto aktivity prostredníctvom grantového 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.

Nadačný program 
pre Komunitu

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2018

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2018     
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Typ projektov POČET projektov Suma v EUR vyplatená v 2018 

Dlhodobé partnerstvo 1 148 000,00

Súťaž on – line hlasovanie 26 78 377,67

Partnerské projekty 6 47 958,57

Zamestnanecké projekty 34 48 071,00

SPOLU 67 322 407,24

Kam smerovala naša podpora v roku 2018
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Dlhodobý projekt
Nová Cvernovka

Nadácia VÚB je hrdý „partner živej kultúry v Novej Cvernovke“ a má za sebou druhý rok svojho strategického 
partnerstva s Nadáciou Cvernovka. Nová Cvernovka ako najväčšie kultúrno – kreatívne centrum na Slovensku 
a rozmáhajúci sa komunitný život okolo nej zažili v roku 2018 výrazný posun dopredu. Prerod Cvernovky, s ktorou 
sa ešte pred pár rokmi spájala len prevažne bratislavská komunita tvorcov umeleckého a priemyselného dizajnu, 
na „epicentrum“ súčasného mladého umenia a alternatívnej kultúry s celospoločenským presahom prirodzene 
vťahuje do svojho diania čoraz väčšiu komunitu ľudí.

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2018

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2018     
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V roku 2018 boli fi nančné prostriedky z grantu vo výške 148 000 eur použité 
nasledovne:

• dokončenie rekonštrukcie, investície do infraštruktúry, renovácia 
priestorov a nevyhnutné technické vybavenie hlavného priestoru, aby 
sa mohli plnohodnotne využívať na realizáciu kultúrneho programu. 
Opravili sa strechy, zničené časti schodísk, nainštalovali rampy pre kočíky 
a hendikepovaných, nové elektrorozvody a bleskozvody, bezpečnostný 
systém a videovrátnici. Boli osadené nové vstupné dvere, zrevidované 
všetky elektronické zariadenia v budove, nainštalované bolo núdzové 
osvetlenie do suterénu a protipožiarne prvky.

• komunitná záhrada – prvá fáza vytvorenia komunitnej záhrady na ovocie, 
zeleninu a bylinky pre obyvateľov centra a komunitnú kuchyňu. Na mieste 
už vzniklo aj detské ihrisko a boli zrevitalizované chodníky.

• kultúrny program – celoročný kultúrny program a nové podujatia a cykly. 
Akcie klasického hudobného, divadelného, fi lmového a výtvarného 
charakteru, a najväčšia akcia pre širokú verejnosť 1. MÁJ – Deň otvorených 
ateliérov. Akcie založené na historicko – spoločenských a vedeckých 
témam s edukatívnym charakterom spojené s prednáškami a diskusiami 
ako napr. History Kabinet, Tabuľa, Okupácia 1968 či Nasuti.

Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2018 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2018     
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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 opätovne 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 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 2017 a 26 dobrých 
nápadov ako vylepšiť život komunít sa realizovalo v roku 2018. Súčasťou súťaže 
bolo aj ocenenie pre 2 start-upové organizácie podnikajúce so sociálnym 
a spoločenským rozmerom.

Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2018 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2018
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Príjemca Názov projektu / účel
Suma v EUR 

vyplatená v roku 2018 
Kraj

1 Mesto Žiar nad Hronom
Oddychová zóna ETAPA Žiar nad Hronom, 

„miesto – kde to žije“ / výsadba aleje
2 998,62 Banskobystrický

2 DysŠanca
Naše vysnívané arborétum / 

náučno-relaxačný chodník
2 997,94 Banskobystrický

3
Spoločnosť na pomoc osobám 

s autizmom (SPOSA BB)

10 minút vnímajme svet autistu 
pomocou simulátora autizmu /

 simulátor autizmu a osveta
3 000,00 Banskobystrický

4 Detská železnica Košice
Ihrisko pre detskú železnicu a živý plot / 

bezpečné ihrisko, oplotenie a živý plot
3 000,00 Košický

5
Rodičovské združenie 

pri ZŠ Ľudovíta Fullu

Full fi tnes / 
športový areál a komunitná záhrada

3 000,00 Košický

6
Spoločnosť priateľov detí z detských 

domovov Úsmev ako dar

Dorka bag – Taška, ktorá má príbeh! / šitie 
tašiek z odpadovej reklamnej banneroviny

2 660,00 Košický

7 Filmový klub Bytča
Detské Hviezdne noci / 

vzdelávanie a fi lmové workshopy pre deti
3 000,00 Žilinský

8 Obec Švošov
Švošovská zvernica / 

priestor pre chov lesných zvierat
3 000,00 Žilinský

Prehľad projektov podporených v roku 2018
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9 Združenie na záchranu Lietavského hradu

Revitalizujme spolu oddychovú zónu 
na Lietavskom hrade! / oprava hradieb 

a terasa s posedením na relax
3 000,00 Žilinský

10 Bezpečné bývanie
Pentagón je náš domov / 

vybudovanie komunitnej miestnosti
3 000,00 Bratislavský

11 Gymnázium L. Novomeského Mladý záchranár / kurzy prvej pomoci 2 903,00 Bratislavský

12 Obecný úrad Chorvátsky Grob
Oddychová zóna Malé Vinice / 
vybudovanie detského ihriska

3 000,00 Bratislavský

13 90871.sk občianske združenie Ihrisko našim deťom / rekonštrukcia ihriska 3 000,00 Trnavský

14 Lovely Experience
Lovely Experience Multimediálny Festival 2018 

/ festival súčasného umenia
3 000,00 Trnavský

15 Pjekné mjestečko
Múzeum a komunitné centrum v Kútoch / 

vybudovanie centra
3 000,00 Trnavský

16 Hornonitrianske stopy o.z.
Turzov fl ow trail / 

vybudovanie cyklistickej trasy
3 000,00 Trenčiansky

17 Rodičia a škola Obnova parku na Kolonke / revitalizácia parku 2 425,00 Trenčiansky

18 Sýkorka Trenčín na korze / kultúrne podujatie 3 000,00 Trenčiansky

19 Čavargy
Revitalizácia vodnej nádrže Sigord / 

obnova a oživenie priestorov pri jazere
3 000,00 Prešovský

20 Karpatské drevené cerkvi, n. o. Aby remeslo žilo / remeselné workshopy 3 000,00 Prešovský
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21 Obec Kapišová

Vytvorenie centra oddychu pre obyvateľov 
obce a návštevníkov údolia smrti / 

oddychová zóna
2 450,00 Prešovský

22 EDU NATURE
Dielničky pre deti a mamičky / Montessori 

dielnička pre deti a krajčírska dielňu pre mamy
2 993,11 Nitriansky

23 Obec Dolná Seč
Ihrisko pre radosť / 

vybudovanie detského ihriska
3 000,00 Nitriansky

24 SVETLO PRE OLICHOV
Podeľme sa o ticho / 

komunité aktivity pre nepočujúcich
2 950,00 Nitriansky

25 Združenie mladých Rómov
United Colors II. / sociálna prevádzka 

práčovne v komunitnom centre
4 000,00 Banskobystrický

26 Pure Junk Design s.r.o.
Pure Junk / výroba dizajnových výrobkov 

z recyklovaného odpadu
4 000,00 Žilinský

SPOLU 78 377,67  
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Inšpiratívne projekty

Priaznivci horskej cyklistiky majú v okolí Bojníc doslova raj. Vďaka občianskemu 
združeniu Hornonitrianske stopy tu existuje hneď niekoľko cyklotrás 
pomenovaných podľa uhorských panovníkov. Vďaka grantu od Nadácie VÚB 
otvorili aj 700 m dlhú trať Turzov fl ow trail, ktorá má špeciálne upravený terén. 
Je to aktuálne jedna z dvoch lesných trás tohto druhu na Slovensku. Na svoje si 
tú prídu profi  aj začínajúci „bikeri“.

Mladý záchranár je projekt zrealizovaný na bratislavskom Gymnáziu 

L. Novomeského. Študentom poskytol kurzy prvej pomoci a pomohol prehĺbiť 
si vedomosti a zručnosti potrebné pre záchranu života v prípade núdze. 
Na konci školského roka zorganizovali pre všetkých študentov Integrovaný 
deň záchrany, v rámci ktorého si mohli mladí záchranári zážitkovou formou 
preskúšať zručnosti pri poskytovaní prvej pomoci. 

Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2018 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2018

zdroj Dominika Behúlová
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Ľudia s autizmom sú súčasťou nášho života, no väčšina z nás sa nedokáže 
vcítiť do ich kože. Aj preto bol na Slovensku vyvinutý svetovo unikátny simulátor 
autizmu s virtuálnou realitou. Za vývojom tejto pomôcky stojí Spoločnosť na 

pomoc osobám s autizmom (SPOSA) Bratislava s pomocou našej nadácie, 
ktorá podporila ich projekt 10 minút vnímajme svet autistu pomocou 

simulátora autizmu. Podstatou projektu je najmä osveta a spoznanie sveta 
autistov pre všetkých, ktorí majú záujem na vlastnom tele pocítiť, ako vnímajú 
svet ľudia s touto špecifi ckou vývinovou poruchou. 

Vďaka Občianskemu združeniu na záchranu Lietavského hradu sa stáva 
táto pamiatka príjemnejším a bezpečnejším miestom pre návštevníkov. V rámci 
projektu Revitalizácia oddychovej zóny podporeného grantom od našej 
nadácie tu vznikla oddychová zóna na dolnom nádvorí hradu, ktorá je dôkladne 
zabezpečená pred padajúcimi kameňmi z hradieb. Organizátori zapojili do 
revitalizácie aj dobrovoľníkov z miestnej komunity.

Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2018 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2018
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Partnerské projekty
Prehľad projektov podporených v roku 2018

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2018

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2018     

  Príjemca Názov projektu / účel
Sumav EUR 

vyplatená v roku 2018 
Kraj

1 PUNKT
Dobrý trh– Rozvoj miestnych komunít / 

komunitno – environmentálny projekt
20 000,00 Bratislavský

2 PUNKT
WhatCity? 2018: Mestské komunity / konferencia 

o komunitnom priestore a urbanistike
5 000,00 Bratislavský

3 Ing. Pavol Lím – Ekotopfi lm, agentúra

Medzinárodný festival fi lmov o trvalo udržateľnom 
rozvoji Ekotopfi lm 2018 / ekologická výchova detí 

a mládeže
5 000,00

celoslovenský 
projekt

4
Štátne lesy Tantranského národného 

parku Tatranská Lomnica

Obnova mosta pri Reinerovej chate a oprava 
okolitých turistických chodníkov / oprava mosta 

po povodni
5 000,00 Prešovský

5 Občianske združenie Naše Zálesíčko
Medzinárodný festival divadla pre deti – Záleská 
divadelná púť – 8.ročník / letný kultúrny projekt

3 000,00 Bratislavský

6 Scéna pre Devín
Nový priestor / vybudovanie kultúrno – 

spoločenského priestoru
9 958,57 Bratislavský

SPOLU 47 958,57  

zdroj Marek Jančúch
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Inšpiratívne projekty

Nadácii VÚB záleží na rozvoji komunít, ktoré prinášajú do spoločnosti pridanú 
hodnotu. Preto sa stala partnerom OZ PUNKT, organizátora známeho 
bratislavského podujatia Dobrý trh. 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 startupom, poctivým a férovým malovýrobcom z celého Slovenska, 
chráneným dielňam, neziskovým organizáciám a v neposlednom rade celým 
rodinám susedov z okolia trhu. Jeho súčasťou je aj ekologická výchova. V roku 
2018 sa konali 3 Dobré trhy, ktorým predchádzali susedské pikniky (Dobrý trh 
na Jakubáku – apríl, Dobrý trh na Panenskej a Podjavorinskej – september 
a Vianočný Dobrý trh v Starej tržnici a na Námestí SNP – december).

Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2018 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2018     

zdroj Marek Jančúch
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V auguste 2018 postihla niektoré oblasti Slovenska ďalšia prírodná katastrofa 
– povodeň. Jej obeťou sa stali aj Vysoké a v nich most pri známej turistickej 
útulni Reinerova chata, ktorý odniesla voda. Povodeň zničila nielen most, ale 
aj široké okolie, ktorému hrozilo, že sa pre turistov nadlho stane nedostupným 
a nebezpečným. Štátne lesy Tantranského národného parku Tatranská 

Lomnica, ktoré sú správcom objektu, preto dostali grant na Obnovu mosta 

pri Reinerovej chate a opravu okolitých turistických chodníkov.

Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2018 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2018     



54

Zamestnanecké projekty
Zamestnanecké granty

Nadácia VÚB podporuje zapojenie zamestnancov skupiny VÚB do aktivít prospešných pre komunity 
a preto v roku 2018 pripravila ďalší ročník grantového programu Pomôžte svojej komunite. Bol určený 
pre zamestnancov, ktorí chcú realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite – vlastnými silami, spoločne 
s priateľmi či susedmi, a s cieľom podporiť ich dobrovoľnícke aktivity. Do Zamestnaneckej grantovej 
schémy bolo predložených celkom 213 žiadostí o grant a fi nančnú podporu získalo 35 z nich v celkovej sume 
48 071 eur. 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. Finančnú podporu získali organizácie, v ktorých sa dobrovoľnícky angažujú zamestnanci: mimovládne 
neziskové organizácie, školy alebo miestne samosprávy. Podporené boli projekty z oblasti charity, vzdelávania 
a voľnočasových aktivít pre deti a mládež, rozvoj komunitného života, zveľadenie mestských lokalít 
a verejných priestranstiev.

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2018

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2018     
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  Príjemca Názov projektu / účel
Suma v EUR 

vyplatená v roku 2018 
Kraj

1 Združenie na záchranu hradu Šášov

Čitáreň Richarda Kafku na hrade Šášov / 
Vytvorenie čitárne, t.j. oddychového 

a vzdelávacieho priestoru
1 500,00 Banskobystrický

2 Kvet Podhradia OZ
Krása kvetom zrodená / výstava 

ľudovoumeleckých výrobkov obyvateľov obce
1 500,00 Žilinský

3 Brasko sport klub
Zveľadenie športoviska nášho klubu / spoločné 

športovanie detí s rodičmi
1 500,00 Bratislavský

4 Obec Horný Kalník Naša zeleň / vybudovanie oddychového areálu 852,00 Žilinský

5 Expression o.z. Fajna rodina / komunitný priestor a športovisko 1 500,00 Prešovský

6 Obec Obišovce

Priveďme ľudí cez oddychovú zónu 
po Drieňovom chodníku na Obišovský hrad / 

značená turistická trasa
1 500,00 Bratislavský

7 O.Z. Oriešky
Funkčné ihrisko / revitalizácia existujúceho 
trávnatého ihriska v parku a lezecká stena

1 500,00 Košický

8
Združenie rodičov a zástupcov 

žiakov na Základnej škole 

Alexandra Dubčeka, o.z.

Rozvoj a obnova športového areálu / fubalové 
ihrisko a iné športoviská so solárnym osvetlením

1 500,00 Bratislavský

9 Mesto Sliač
Sampor sníva o detskom ihrisku / 

mestská oddychová zóna
1 470,00 Banskobystrický

Prehľad projektov podporených v roku 2018
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10 OZ Kreatívna spoločnosť Valava
Kinopríbeh: Kremnický zlatý poklad / 

rodinná poznávacia hra v meste
1 500,00 Banskobystrický

11 OZ Medze
Cestou necestou / 

Vybudovanie rozprávkovo – turistického chodníka
1 490,00 Trenčiansky

12 NABOSO
LEStival Apropó / festival a fantazijno-lesné 

podujatie pre rodiny v parku
1 500,00 Trnavský

13 OZ Náš Devín
Oáza oddychu pri dome kultúry v Devíne / 

rekonštrukcia zchátraného nádvoria domu kultúry
1 500,00 Bratislavský

14 OZ Pedál

Prestavba bikrosovej dráhy v Petržalke 
na Haanovej ulici na pump track / prestavba 

cyklistickej dráhy a jej úprava na tzv. pumptrack
1 500,00 Bratislavský

15 Občianske združenie PECKA

Zorganizovanie celoslovenského stretnutia 
členov občianskeho združenia PECKA / 

stretnutie rodín s hendikepovaným dieťaťom
1 500,00 Žilinský

16 REFLEX Žilina

Vybudovanie multifunkčného 
športovéhe a rekreačného areálu / exteriérová 

multifunkčná plocha s lukostrelnicou
1 500,00 Žilinský

17 ZŠ Železničná 14, Bratislava
SKÁČE CELÁ VRAKUŇA / 

workshopy – športové skákanie cez švihadlo
1 500,00 Bratislavský

18 Dubova Colonorum

Dubova Colonorum / 
dobrovoľníctvo na zveľaďovaní zrúcaniny 

kostolíka sv. Kozmu a Damiána
1 500,00 Žilinský
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19 Viac ako vzdelanie

POĎME SPOLU LIETAŤ DO VESMÍRU: 
podujatie plné zážitkov pre cca 600 detí, 

rodičov, starých rodičov a obyvateľov sídliska 
v Petržalke / Organizácia komunitného 

športovo – vzdelávacieho podujatia

1 500,00 Bratislavský

20 Modrá Sova, o.z.
Menej odpadu, menej dopadu / 

zážitkový enviro kurz
1 450,00 Bratislavský

21 Klub turistov Lozorno A ideme do fi nále / oprava miestneho amfi teátra 1 500,00 Bratislavský

22 Detská organizácia FÉNIX Bratislava
Krok za krokom k II. Maratónu spoločenských hier / 

hry v komunitnom centre
670,00 Bratislavský

23
Základná škola s materskou školou, 

Andreja Kubinu 34 Trnava

Spolu tvoríme miesto v ktorom žijeme / 
úprava okolia školy

1 500,00 Trnavský

24 Obec Čimhová „Čimhovská pivnica“ / vybudovanie letnej knižnice 1 500,00 Žilinský

25 Podpoľanie
Kalamárka – miesto pre všetkých / 

infobody pri archeologickom nálezisku
1 500,00 Banskobystrický

26 TVORIVÉ SLOVENSKO
Tvorivá komunita / 

vybudovanie komunitného centra
1 253,00 Banskobystrický

27
Bratislavská kynologická 

záchranárska brigáda

Nové cvičisko psov pre Rohožník / 
rozšírenie výcvikového centra

1 100,00 Bratislavský

28 Beskydy bez hraníc, o.z.

Sprístupnenie turistickej rozhľadne na Brabírke / 
rozhľadna a stavby pre bežkárov, turistov, 

cyklistov a rodiny
1 486,00 Žilinský
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29 Obec Tichý Potok
Letná škola tkania 2018 / 

škola tkania na tradičných drevených krosnách
800,00 Prešovský

30 Na hrane – občianske združenie

Slnečné hodiny – údržba a lezecká súťaž 1500 / 
Obnova sochy Slnečných hodín, 

kde je umiestnená horolezecká stena
1 500,00 Bratislavský

31 90871.sk občianske združenie
Workoutové ihrisko / 

vybudovanie športovisk v prírode
1 500,00 Trnavský

32 KOSTOLISKO OZ
Kostolisko – archeologické nálezisko / 

terénne úpravy archeologického náleziska
1 500,00 Banskobystrický

33
Združenie na záchranu 

Lietavského hradu

Vzkriesenie farskej pece v Kastelánskej izbe 
hradu Lietava / postavenie kachľovej pece 

v komunitnom priestore
1 500,00 Žilinský

34
Základná škola s materskou školou 

Brehy

Multimediálna knižnica s čitárňou / vybudovanie 
knižnice s funkciou komunitného centra

1 500,00 Banskobystrický

SPOLU 48 071,00  

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2018

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2018     

zdroj: Marek Jančúch
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Inšpiratívne projekty

Špeciálne trénované psy pomáhajú tam, kde človek nestačí, stratených ľudí 
hľadajú v lese alebo v ruinách budov zrútených pri prírodných katastrofách 
alebo nešťastiach. Bratislavská kynologická záchranárska brigáda (BKZB) 
dobudovala vďaka grantu od našej nadácie Nové cvičisko psov pre Rohožník. 
Je to výcvikové centrum, v ktorom trénujú svoje záchranárske psy nielen členovia 
BKZB, ale aj hasiči a iné záchranárske zložky. Cvičisko obsahuje okrem klasických 
prekážok aj tzv. ruinový trenažér na simuláciu ruín budov.

Socha veľkých Slnečných hodín v bratislavskej Petržalke je už niekoľko rokov 
miestom stretávania sa lezeckej komunity v hlavnom mieste. Starajú sa o to 
nadšenci z občianskeho združenia Na hrane, ktorí prišli s projektom Slnečné 

hodiny – údržba a lezecká súťaž 1500. Na slnečných hodinách je umiestnená 
horolezecká stena, kde sa organizujú rôzne podujatia a súťaže. Hodiny aj ich okolie 
však bolo treba zrevitalizovať. Výsledkom práce mnohých dobrovoľníkov bolo 
očistenie umeleckého diela, nanesenie antigraffi ti náteru, montáž nových lezeckých 
úchytov a vytvorenie novej workout zóny v areáli.

Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2018 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2018     



60

Občianske združenie Modrá sova získalo grant na originálny projekt Menej 

odpadu, menej dopadu. Išlo o vzdelávanie obyvateľov Stupavy o tom, prečo 
je dobré znižovať množstvo vyprodukovaného odpadu, a ako na to. Aktivisti 
zorganizovali na miestnej škole Deň bez odpadov a v enviro centre usporiadali 
sériu workshopov na tému „zero – waste“ a najmä zážitkový envirokurz pre deti, 
na ktorom sa učili ako produkovať čo najmenej odpadu. Súčasťou projektu bola 
aj revitalizácia záhrady v lesnom klube.

Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2018 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2018     
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3.
Výročná správa Nadácie VÚB 2018  |  Štruktúra príjmov (výnosov) za rok 2018 podľa zdrojov

Príjmy v EUR % vyjadrenie

Príspevky 200 328,56 15,61%

Z toho:  

Zahraničné súkromné zdroje – – 

Zahraničné vládne zdroje  –  – 

Domáce súkromné zdroje 200 234,04 15,60 %

Domáce vládne zdroje  –  – 

Jednotlivci 94,52 0,01 %

Príjmy z činnosti nadácie  –  – 

Úroky 2,85 0,00 %

Výnos z 2 % dane z príjmov FO, PO 1 083 308,05 84,39 %

Ostatné a mimoriadne výnosy  –  – 

VÝNOSY SPOLU K 31. 12. 2018 1 283 639,46 100,00 %

Nepoužité prostriedky z 2 % dane z príjmu 

prijatých v roku 2018
677 933,99  

Štruktúra príjmov (výnosov) 
za rok 2018 podľa zdrojov
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4.
Prehľad darcov, ktorých hodnota 
darov presiahla 331,94 Eur

Donor/názov Suma v EUR

Individuálny darca 

Intesa Sanpaolo
          -

VÚB, a.s. 200 234,04

SPOLU 200 234,04

Výročná správa Nadácie VÚB 2018  |  Prehľad darcov, ktorých hodnota darov presiahla 331,94 Eur
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5.

Štruktúra nákladov (výdavkov) 
za rok 2018

Náklady v EUR % vyjadrenie

Administratívne náklady (výdavky na správu nadácie) 89 242,61 6,94

Z toho:

     Ochrana a zhodnotenie majetku - -

     Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie 60 510,80 4,71 

     Prevádzka nadácie 24 684,07 1,92

     Odmena za výkon funkcie správcu - -

     Náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu - -

     Mzdové náklady - -

     Iné náklady priamo súvisiace s prevádzkou nadácie 4 047,74 0,31

Osobitné projektové náklady 107 492,24 8,37

Zrážková daň z úrokov 0 0

Granty a projekty 1 086 904,61 84,68

Z toho:

     nadačný program pre Nádej 253 687,00 19,76

     nadačný program pre Vzdelanie 105 096,37 8,19 

     nadačný program pre Umenie 400 000,00 31,17

     nadačný program pre Komunitu 328 121,24 25,56

NÁKLADY SPOLU K 31. 12. 2018 1 283 639,46 100,00 

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

Výročná správa Nadácie VÚB 2018  |  Štruktúra nákladov (výdavkov) za rok 2018
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6.
Výška výdavkov (nákladov) 
na správu nadácie 
za kalendárny rok 2018
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 2018 v miere nevyhnutnej na zabezpečenie jej činnosti vo výške maximálne do 6 % 
zo všetkých výdavkov (nákladov). Administratívne náklady k 31. 12. 2018 boli 6,94 % a boli prekročené z dôvodu nevyhnutného 
zabezpečenia propagácie vyhlásených grantových schém, čo Správna rada schválila. 

Správkyňa Nadácie VÚB nepoberala za výkon funkcie žiadnu odmenu.

Výročná správa Nadácie VÚB 2018  |  Výška výdavkov (nákladov) na správu nadácie za kalendárny rok 2018
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7.
Zmeny vykonané 
v nadačnej listine 
a v zložení orgánov 
v roku 2018
V roku 2018 bola uskutočnená zmena v zápise do registra nadácií na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. 
Dôvodom bola zmena v zložení Správnej rady, ktorej novou členkou sa stala Giovanna Paladino.

Výročná správa Nadácie VÚB 2018  |  Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov v roku 2018
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8.
Prehľad o činnosti nadačných 
fondov spolu s prehľadom 
o prostriedkoch nadačných fondov
Nadácia VÚB v roku 2018 nemala ani nevytvorila žiadny nadačný fond.

Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu 

s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov
Výročná správa Nadácie VÚB 2018     
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9.

Zoznam partnerov 
v roku 2018
Zoznam partnerov (v abecednom poradí) – granty, dary a výhry v súťažiach

Výročná správa Nadácie VÚB 2018  |  Zoznam partnerov v roku 2018

ANDORAS Občianske združenie

AnimaMundi

Annogallery

Asociácia pomoci postihnutým – APPA

Asociácia slovenských arteterapeutov

Beskydy bez hraníc,o.z.

Bezpečné bývanie

Biela noc, o.z.

Brasko sport klub

Bratislavská kynologická záchranárska brigáda

Centrum Naša chalúpka

Centrum sociálnych služieb Slniečko

CFA Society Czech Republic

Cvik Peter

Čavargy

Detská organizácia FÉNIX Bratislava

Detská železnica Košice

Dobrovoľnícka skupina Vŕba

Dobrý anjel, nezisková organizácia

Domov sociálnych služieb LIBERTAS

Dr. Kôň – hipoterapia

Dubova Coloranum

DysŠanca

Edu Nature
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Ekonomická univerzita v Bratislave

Expression o.z.

Filmový klub Bytča

Gymnázium L.Novomeského

Hornonitrianske stopy o.z.

Horses Heal

HUBBA o.z.

Huber Martin

Ing. Pavol Lím – Ekotopfi lm, agentúra

Kalvársky fond

Karpatské drevené cerkvi, n.o.

Klub turistov Lozorno

Kostolisko OZ

Kvet Podhradia OZ

Laffers Lukáš

Liečebno – výchovné sanatórium

Lovely Experience

Margarétka

Mellace Giovanni

Mesto Sliač

Mesto Žiar nad Hronom

Modrá Sova, o.z.

Modrý anjel / tím krízovej intervencie, n.o.

Naboso

Nadácia Cvernovka

Nadácia Križovatka

Nádej pre Rozsutec

Na hrane – občianske združenie

Návrat, o.z.

Nemocnica Poprad, a.s.

Občianske združenie BChZ

Občianske združenie Naše Zálesíčko

Občianske združenie Pecka

Občianske združenie WellGiving

Obec Čimhová

Obec Dolná Seč

zdroj Marek Jančúch
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OZ Fenix

Obec Horný Kalník

Obec Karpišová

Obec Obišovce

Obec Švošov

Obecný úrad Chorvátsky Grob

Od emócií k poznaniu – EDUMA

OZ Kreatívna spoločnosť Valava

OZ Medze

OZ Náš Devín

OZ Nie sme sami

OZ Pedál

OZ Smaragdy

Obec Tichý Potok

O.Z. Oriešky

Pjekné mjestečko

Podpoľanie

Prima, n.o.

Psychiatrická liečebňa Sučany

PUNKT

Pure Junk Design

Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Uľanka

Refl ex Žilina

Robinson

Rodičia a škola

Rodičovské združenie pri ZŠ Ľudivíta Fullu

Sabová Džuppová Jarmila

Scéna pre Devín

Sinfonietta Bratislava

Spojená škola internátna Prakovce

Spojená škola internátna pre telesne postihnutých

Spojená škola, Partizánska 2, Poprad – 05801

Spojená škola, Špeciálna základná škola internátna pre žiakov 

s narušenou komunikačnou schopnosťou

Spojená škola – Veľké Kapušany

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA BB)

zdroj Daniela Benkova
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Spoločnosť priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar

STAR production, s.r.o.

Svetlo pre Olichov

Sýkorka

Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica

Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave

The Duke of Edinburgh’s International Award  Slovensko, o.z.

Tvorivé Slovensko

Viac ako vzdelanie

Univerzita Komenského v Bratislave

Viera – Láska – Nádej, o.z, pobočka Centrum Svetielko Bratislava

Vihorlatské múzeum v Humenom

Výchova zdravej rodiny

Výtvarné kurzy Miró

Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34 Trnava

Základná škola s materskou školou (Brehy)

Združenie mladých Rómov

Združenie na záchranu hradu Šášov

Združenie na záchranu Lietavského hradu

Združenie rodičov a zástupcov žiakov na Základnej škole 

Alexandra Dubčeka, o.z.

ZŠ s MŠ Maximiliána Hella, Štiavnické Bane 128

ZŠ Železničná 14, Bratislava

Živena, spolok slovenských žien, o.z.

90871.sk občianske združenie

Iní partneri

Galéria Nedbalka

Globe production, s.r.o.

Grape PR, spol. s.r.o.

KPMG in Slovakia

Občianske združenie WellGiving

PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.

Promea Communication, spol. s r.o.

WellGiving OZ

Všeobecná úverová banka, a. s.
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10. Správa nezávislého audítora 

Výročná správa Nadácie VÚB 2018  |  Správa nezávislého audítora
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11. Účtovná závierka k 31. 12. 2018 

Výročná správa Nadácie VÚB 2018  |   Účtovná závierka k 31. 12. 2018
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Výkazy ročnej 
účtovnej závierky
Súvaha k 31. 12. 2018

STRANA AKTÍV č. r. Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

a b
Brutto 1
v EUR

Korekcia 2
v EUR

Netto 3
v EUR

Netto 4
v EUR

A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
r. 002 + r. 009 + r. 021

001 83 292,48  – 83 292,48 72 592,48

1.
Dlhodobý nehmotný majetok
r. 003 až r. 008

002  –  –  –  – 

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

003  –  –  –  – 

Softvér 013 – (073 + 091 AÚ) 004  –  –  –  – 

Oceniteľné práva 014 – (074 + 
091 AÚ)

005  –  –  –  – 

Ostatný dlhodobý nehmotný 
majetok
(018 + 019) – (078 + 079 + 091 
AÚ)

006  –  –  –  – 

Obstaranie dlhodobého 
nehmotného majetku (041 – 093)

007  –  –  –  – 

Poskytnuté preddavky na 
dlhodobý nehmotný majetok (051 
– 095 AÚ)

008  –  –  –  – 

2.
Dlhodobý hmotný majetok
r. 010 až r. 020

009 83 292,48 – 83 292,48 72 592,48

Pozemky (031) 010  – x  –  – 

Umelecké diela a zbierky (032) 011 83 292,48 x 83 292,48 72 592,48

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

STRANA AKTÍV č. r. Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

a b
Brutto 1
v EUR

Korekcia 2
v EUR

Netto 3
v EUR

Netto 4
v EUR

Samostatné hnuteľné veci 
a súbory hnuteľných vecí 022 – 
(082 + 092 AÚ)

013  –  –  –  – 

Dopravné prostriedky 023 – (083 
+ 092 AÚ)

014  –  –  –  – 

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

015  –  –  –  – 

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

016  –  –  –  – 

Drobný dlhodobý hmotný 
majetok
028 – (088 + 092 AÚ)

017  –  –  –  – 

Ostatný dlhodobý hmotný 
majetok
029 – (089 + 092 AÚ)

018  –  –  –  – 

Obstaranie dlhodobého hmotného 
majetku (042 – 094)

019  –  –  –  – 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý 
hmotný majetok (052 – 095 AÚ)

020  –  –  –  – 

3.
Dlhodobý fi nančný majetok 
r. 022 až r. 028

021  –  –  –  – 

Podielové cenné papiere a podiely 
v obchodných spoločnostiach v 
ovládanej osobe (061  – 096 AÚ)

022  –  –  –  – 

Podielové cenné papiere a podiely 
v obchodných spoločnostiach 
s podstatným vplyvom
(062  – 096 AÚ)

023  –  –  –  – 

Dlhové cenné papiere držané do 
splatnosti
(065 – 096 AÚ)

024  –  –  –  – 

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

025  –  –  –  – 
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STRANA AKTÍV č. r. Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

a b
Brutto 1
v EUR

Korekcia 2
v EUR

Netto 3
v EUR

Netto 4
v EUR

Ostatný dlhodobý fi nančný majetok
(069 – 096 AÚ)

026  –  –  –  – 

Obstaranie dlhodobého fi nančného 
majetku (043 – 096 AÚ)

027  –  –  –  – 

Poskytnuté preddavky na dlhodobý 
fi nančný majetok (053 – 096 AÚ)

028  –  –  –  – 

B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051

029 687 043,32 – 687 043,32 964 658,30

1. Zásoby r. 031 až r. 036 030  –  –  –  – 

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

Nedokončená výroba a polotovary 
vlastnej výroby (121 + 122) – (192 + 
193)

032  –  –  –  – 

Výrobky (123 – 194) 033  –  –  –  – 

Zvieratá (124 – 195) 034  –  –  –  – 

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

Poskytnuté prevádzkové preddavky 
na zásoby (314 AÚ – 391 AÚ)

036  –  –  –  – 

2.
Dlhodobé pohľadávky 
r. 038 až r. 041

037  –  –  –  – 

Pohľadávky z obchodného styku
(311 AÚ až 314 AÚ) – 391 AÚ

038  –  –  –  – 

Ostatné pohľadávky (315 AÚ – 391 
AÚ)

039  –  –  –  – 

Pohľadávky voči účastníkom 
združení
(358 AÚ – 391 AÚ)

040  –  –  –  – 

Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ 
+ 375 AÚ + 378 AÚ) – 391 AÚ

041  –  –  –  – 

3.
Krátkodobé pohľadávky 
r. 043 až r. 050

042 – – – 0,00

Pohľadávky z obchodného styku
(311 AÚ až 314 AÚ) – 391 AÚ

043  – –  –  – 

STRANA AKTÍV č. r. Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

a b
Brutto 1
v EUR

Korekcia 2
v EUR

Netto 3
v EUR

Netto 4
v EUR

Ostatné pohľadávky 
(315 AÚ – 391 AÚ)

044 –  – – 0,00

Zúčtovanie so Sociálnou 
poisťovňou a zdravotnými 
poisťovňami (336)

045 –  x  –  – 

Daňové pohľadávky (341 až 345) 046 –  x  –  – 
Pohľadávky z dôvodu fi nančných 
vzťahov k štátnemu rozpočtu 
a rozpočtom územnej samosprávy 
(346 + 348)

047 –  x  –  – 

Pohľadávky voči účastníkom 
združení (358 AÚ – 391 AÚ)

048  –  –  –  – 

Spojovací účet pri združení 
(396 – 391 AÚ)

049  –  –  –  – 

Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ 
+ 375 AÚ + 378 AÚ) – 391 AÚ

050  –  –  –  – 

4. Finančné účty r. 052 až r. 056 051 687 043,32 – 687 043,32 964 658,30
Pokladnica (211 + 213) 052 88,28 x 88,28 73,71
Bankové účty (221 AÚ + 261) 053 686 955,04 x 686 955,04 964 584,59
Bankové účty s dobou viazanosti 
dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)

054 – x  –  – 

Krátkodobý fi nančný majetok
(251 + 253 + 255 + 256 + 257) 
– 291 AÚ

055 – –  –  – 

Obstaranie krátkodobého 
fi nančného majetku 
(259 – 291 AÚ)

056 – –  –  – 

C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU
r. 058 a r. 059

057 29 370,10 – 29 370,10 46 435,06

1. Náklady budúcich období (381) 058 29 370,10 – 29 370,10 46 435,06
Príjmy budúcich období (385) 059 – –  –  –
MAJETOK SPOLU 
r. 001 + r. 029 + r. 057

060 799 705,90 – 799 705,90 1 083 685,84
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STRANA PASÍV č. r.

Bežné 

účtovné 

obdobie

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

a b
5

v EUR

6

v EUR

A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073

061 82 741,48 78 041,48

1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062 82 741,48 78 041,48
Základné imanie (411) 063 82 741,48 78 041,48
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064 – – 
Fond reprodukcie (413) 065 – – 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066 – – 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067 – – 

2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 068 – –
Rezervný fond (421) 069 – – 
Fondy tvorené zo zisku (423) 070 – –
Ostatné fondy (427) 071 – – 

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

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

073 0,00 0,00

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 074 2 462,65 1 117,20
1. Rezervy r. 076 až r. 078 075 – –

Rezervy zákonné (451 AÚ) 076 – – 
Ostatné rezervy (459 AÚ) 077 – – 
Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ) 078 – –

2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079 – –
Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080 – –
Vydané dlhopisy (473) 081 – – 
Záväzky z nájmu (474 AÚ) 082 – – 
Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083 – – 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084 – – 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085 – – 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 086 – – 

3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 087 2 462,65 1 117,20
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088 2 462,65 1 117,20
Záväzky voči zamestnancom (331 + 333) 089 – –
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 
(336)

090 – – 

Daňové záväzky (341 až 345) 091 0,00 0,00
Záväzky z dôvodu fi nančných vzťahov k štátnemu rozpočtu 
a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)

092 – – 

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 
(367)

093 – – 

Záväzky voči účastníkom združení (368) 094 – – 
Spojovací účet pri združení (396) 095 – – 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096 – – 

4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 097 – –
Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ) 098 – –
Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ) 099 – –
Prijaté krátkodobé fi nančné výpomoci (241 + 249) 100 – – 

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103 101 714 501,77 1 004 527,16
1. Výdavky budúcich období (383) 102 15 852,70 3 000,00

Výnosy budúcich období (384) 103 698 649,07 1 001 527,16
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU

r. 061 + r. 074 + r. 101
104 799 705,90 1 083 685,84
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Výkaz získov a strát

Číslo 
účtu

NÁKLADY č. r. Činnosť

a b c

Hlavná 
nezdaňovaná

1

Zdaňovaná

2

Spolu
 

3

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

4 

501 Spotreba materiálu 01 30,95 – 30,95 34,14
502 Spotreba energie 02  – – – –
504 Predaný tovar 03  – – – –
511 Opravy a udržiavanie 04  – – – –
512 Cestovné 05 67,80 – 67,80 105,85
513 Náklady na reprezentáciu 06 957,12 – 957,12 610,50
518 Ostatné služby 07 88 122,24 – 88 122,24 40 220,24
521 Mzdové náklady 08  – – – –
524 Zákonné sociálne poistenie 

a zdravotné poistenie 09  – – – –

525 Ostatné sociálne poistenie 10  – – – –
527 Zákonné sociálne náklady 11  – – – –
528 Ostatné sociálne náklady 12  – – – –
531 Daň z motorových vozidiel 13  – – – –
532 Daň z nehnuteľností 14  – – – –
538 Ostatné dane a poplatky 15 23,50 – 23,50 7,00
541 Zmluvné pokuty a penále 16  – – – –
542 Ostatné pokuty a penále 17  – – – –
543 Odpísané pohľadávky 18  – – – –
544 Úroky 19  – – – –
545 Kurzové straty 20  – – – –
546 Dary 21  – – – –
547 Osobitné náklady 22 107 492,24 – 107 492,24 120 790,24
548 Manká a škody 23  –  – – –
549 Iné ostatné náklady 24 41,00 – 41,00 38,11
551 Odpisy dlhodobého 

nehmotného majetku 
a dlhodobého hmotného 
majetku

25  –  – – –

552 Zostatková cena predaného 
dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého 
hmotného majetku

26  –  – – –

553 Predané cenné papiere 27  –  – – –
554 Predaný materiál 28  –  – – –
555 Náklady na krátkodobý 

fi nančný majetok 29  –  –  –  – 

556 Tvorba fondov 30  –  –  –  – 
557 Náklady na precenenie 

cenných papierov 31  –  –  –  – 

558 Tvorba a zaúčtovanie 
opravných položiek 32  –  –  –  – 

561 Poskytnuté príspevky 
organizačným zložkám 33  –  –  –  – 

562 Poskytnuté príspevky iným 
účtovným jednotkám 34 88 939,36  – 88 939,36 111 583,34

563 Poskytnuté príspevky fyzickým 
osobám 35 20 000,00  – 20 000,00 30 000,00

565 Poskytnuté príspevky z podielu 
zaplatenej dane 36 977 965,25  – 977 965,25 878 623,36

567 Poskytnuté príspevky z verejnej 
zbierky 37  –  –  –  – 

Účtovná trieda 5 spolu 

r. 01 až r. 37
38 1 283 639,46 – 1 283 639,46 1 182 012,78

Výročná správa Nadácie VÚB 2018  |  Účtovná závierka k 31. 12. 2018



79

Číslo 
účtu

VÝNOSY č. r. Činnosť

a b c

Hlavná 
nezdaňovaná

1

Zdaňovaná

2

Spolu

3

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

4 

601 Tržby za vlastné výrobky 39 – – – –
602 Tržby z predaja služieb 40 – – – –
604 Tržby za predaný tovar 41 – – – –

611 Zmena stavu zásob 
nedokončenej výroby 42 – – – –

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43 – – – –
613 Zmena stavu zásob výrobkov 44 – – – –
614 Zmena stavu zásob zvierat 45 – – – –
621 Aktivácia materiálu a tovaru 46 – – – –

622 Aktivácia vnútroorganizačných 
služieb 47 – – – –

623 Aktivácia dlhodobého 
nehmotného majetku 48 – – – –

624 Aktivácia dlhodobého hmotného 
majetku 49 – – – –

641 Zmluvné pokuty a penále 50 – – – –
642 Ostatné pokuty a penále 51 – – – –
643 Platby za odpísané pohľadávky 52 – – – –
644 Úroky 53 – 2,85 2,85 2,85
645 Kurzové zisky 54 – – – –
646 Prijaté dary 55 – – – –
647 Osobitné výnosy 56 – – – –
648 Zákonné poplatky 57 – – – –
649 Iné ostatné výnosy 58 – – – –

651
Tržby z predaja dlhodobého 
nehmotného majetku 
a dlhodobého hmotného majetku

59 – – – –

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

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

654 Tržby z predaja materiálu 62 – – – –

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

656 Výnosy z použitia fondu 64 – – – –

657 Výnosy z precenenia cenných 
papierov 65 – – – –

658 Výnosy z nájmu majetku 66 – – – –

661 Prijaté príspevky od 
organizačných zložiek 67 – – – –

662 Prijaté príspevky od iných 
organizácií 68 200 234,04 – 200 234,04 221 379,73

663 Prijaté príspevky od fyzických 
osôb 69 94,52 – 94,52 45,24

664 Prijaté členské príspevky 70 – – – –

665 Príspevky z podielu zaplatenej 
dane 71 1 083 308,05 – 1 083 308,05 960 584,96

667 Prijaté príspevky z verejných 
zbierok 72 – – – –

691 Dotácie 73 – – – –
Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 74 1 283 636,61 2,85 1 283 639,46 1 182 012,78

Výsledok hospodárenia

pred zdanením r. 74–r. 38
75 -2,85 2,85 0,00 0,00

591 Daň z príjmov 76 0,00 0,00 0,00 0,00

595 Dodatočné odvody dane 
z príjmov 77 – – – –

Výsledok hospodárenia po zdanení

(r. 75–(r. 76 + r. 77)) (+/–)
78 -2,85 2,85 0,00 0,00
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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, identifi kačné číslo 308 560 43, daňové identifi kačné 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 2018 boli uskutočnené zmeny v zápise do registra na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
Od 1. 1. 2018 bola nominovaná nová členka správnej rady Giovanna Paladino.

Mená a priezviská členov štatutárnych orgánov nadácie k 31. 12. 2018:

Správna rada: predseda správnej rady Alexander Resch
 člen správnej rady Ing. Elena Kohútiková Csc.
 člen správnej rady Giovanna Paladino

 Správca nadácie: PhDr. Martina Slezáková

 Revízor nadácie: Ing. Elena Slaninková

Poznámky ročnej účtovnej 
závierky k 31. 12. 2018
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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. 2018 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. nformácie 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.

Účtovná závierka Nadácie VÚB za predchádzajúce účtovné obdobie k 31.12.2017, bola 
schválená revízorom nadácie dňa 10. 05. 2018.

V priebehu účtovného obdobia 2018 neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad 
a účtovných metód.

V účtovnom období 2018 Nadácia VÚB nevykonala žiadne opravy významných chýb 
minulých účtovných období.

Účtovné zásady, metódy a spôsoby oceňovania, ktoré Nadácia VÚB používala pri 
zostavení účtovnej závierky za rok 2018 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.

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.

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.

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.

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

Dlhodobý fi nančný majetok
Dlhodobý fi nančný majetok  je oceňovaný obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je 
cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

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

Pohľadávky
Pohľadávky vrátane nároku na dary, príspevky a dotácie. Pohľadávky sa oceňujú 
menovitou hodnotou.

Pri odplatnom nadobudnutí alebo nadobudnutí vkladom do základného imania sa 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 fi nančný majetok
Krátkodobý fi nančný 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

Stroje a zariadenia 6 rokov 1/6 rovnomerná

Dopravné prostriedky 4 roky 1/4 rovnomerná

Nehmotný majetok 4 roky 1/4 rovnomerná

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa 
tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej 
hodnoty.
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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

– 72 592,48 – – – – – – – – 72 592,48

prírastky  – 10 700,00 – – – – – – – – 10 700,00

úbytky – 0,00 – – – – – – – – 0,00

presuny – 0,00 – – – – – – – – 0,00

Stav na konci bežného účtovného obdobia – 83 292,48 – – – – – – – – 83 292,48

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 – 72 592,48 – – – – – – – – 72 592,48

Stav na konci bežného účtovného obdobia – 83 292,48 – – – – – – – – 83 292,48

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 ktorá bola obstaraná v roku 2011.
V roku 2018 nadácia na základe zmluvy zakúpila víťazný obraz súťaže Maľba v hodnote 6 000 eur, ktoré zaradila do svojich umeleckých zbierok. 
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

Informácie o položkách krátkodobého fi nančného majetku

Krátkodobý fi nančný majetok
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného 

obdobia

Pokladnica 88,28 73,71

Ceniny 0,00 0,00

Bežné bankové účty 679 769,70 957 399,27

Termínované účty 7 185,34 7 185,32

Bankové účty s dobou viazanosti 
dlhšou ako jeden rok

0,00 0,00

Peniaze na ceste 0,00 0,00

Spolu 687 043,32 964 658,30

Pohľadávky

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.

Časové rozlíšenie nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Stav na konci bežného 

účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného 

obdobia

Náklady budúcich období – DAR 2 727,30 9 561,66

Náklady budúcich období – 2 %   26 642,80               36 873,40

Spolu 29 370,10 46 435,06

V grantových schémach Nádej, Vzdelávanie a Umenie, boli v  roku 2018 zaúčtované zmluvy, 
v prípade ktorých je realizácia plánovaná na rok 2019. 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

Imanie a fondy

Základné imanie 78 041,48

z toho: 
nadačné imanie v nadácii

7 000,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00

vklady zakladateľov – – – – –

umelecké diela a zbierky 71 041,48 4 700,00 0,00 0,00 75 741,48

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 – – – – –

Spolu 78 041,48 4 700,00 0,00 0,00 82 741,48

Rezervy

Nadácia VÚB nemala na začiatku ani na konci bežného účtovného obdobia zaúčtované žiadne rezervy. 
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Záväzky

Druh záväzkov

Stav na konci

bežného účtovného 

obdobia

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti 0,00 0,00

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou 
splatnosti do jedného roka

2 462,65 1 117,20

Krátkodobé záväzky spolu 2 462,65 1 117,20

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
od  jedného  do piatich  rokov  vrátane 

0,00 0,00

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
viac ako päť rokov 

0,00 0,00

Dlhodobé záväzky spolu 0,00 0,00

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 2 462,65 1 117,20

Záväzok pozostáva z faktúr, ktorých úhrada bude zrealizovaná v januári 2019, v lehote 
splatnosti. 
Rozdiel 67,20 eur predstavujú nevyfakturované dodávky k 31. 12. 2018 za služby súvisiace 
s auditom (bankové informácie k účtom poskytnutých VÚB, a. s. a výkon auditu).

Bankové úvery a fi nančné výpomoci
K 31. 12. 2018 nemala nadácia žiadne úvery a fi nančné výpomoci.

Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Výdavky budúcich období

Stav na konci

bežného účtovného 

obdobia

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia

Poskytnuté dary nesplnené podmienky 2017 0,00 3 000,00

Poskytnuté dary nesplnené podmienky 2018                  15 852,70 0,00

Spolu 15 852,70                    3 000,00
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Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu

Stav na konci bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného 

obdobia

Prírastky Úbytky
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia

Zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu 0,00 0,00 0,00 0,00

Zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane (2% DzP nepoužité v roku 2017) 980 578,04 39 764,05 1 020 342,09 0,00

Zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane (2% DzP nepoužité v roku 2018) 0,00 780 664,00 102 730,01 677 933,99

Dar Všeobecnej úverovej banky, a.s. 20 949,12 200 000,00 200 234,04 20 715,08

Dar od fyzických osôb 0,00 94,52 94,52 0,00

Spolu 1 001 527,16 1 020 522,57 1 323 400,66 698 649,07

V roku 2018 poskytla Všeobecná úverová banka, a. s. Nadácii VÚB dar v celkovej sume 200 000 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

Významné položky výnosov (okrem použitých príspevkov)

Druh záväzkov

Stav na konci

bežného účtovného 

obdobia

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia

Úrokové výnosy 2,85 2,85

Spolu 2,85 2,85

Prehľad prijatých a použitých príspevkov v priebehu bežného účtovného obdobia

Výdavky budúcich období

Stav na konci

bežného účtovného 

obdobia

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia

Finančný príspevok od VÚB 200 234,04 221 378,23

Finančný príspevok od iných právnických osôb 0,00 1,50

Ostatné dary od fyzických osôb 94,52 45,24

2% dane z príjmov v roku 2016 0,00  938 894,93  

2% dane z príjmov v roku 2017 980 578,04 21 690,03

2% dane z príjmov v roku 2018 102 730,01 0,00

Spolu 1 283 636,61 1 182 009,93

Prehľad významných položiek nákladov (okrem poskytnutých príspevkov)

Popis Hodnota

Služby – správa nadácie 12 600,00

Služby – marketing PR 60 510,80

Služby – vedenie účtovníctva 477,96

Služby – agentúrne práce 10 557,60

Služby – SW podpora 2 355,62

Služby – posudky 240,00

Služby – ostatné náklady 803,76

Služby – náklady na systém E-grant 600,00

Osobitné náklady k projektom Nádej 7 805,00

Osobitné náklady k projektom Vzdelávanie 26 712,00

Osobitné náklady k projektom Umenie 60 696,24

Osobitné náklady ku Komunitným grantom 12 279,00

Spolu 195 637,98

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 nemá mzdové náklady ani náklady na prenájom a energie.
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Názov organizácie Projekt
Hodnota 

v EUR

OZ Kalvarský fond Záchrana banskoštiavnickej Kalvárie 150 000,00

Nadácia Cvernovka
Kultúrny HUB, kreatívne centrum, realizácia kultúrnych 
a edukačných aktivít

148 000,00

Vihorlatské múzeum 
v Humennom

Izba uhorských kráľov. Záchrana 15 malieb na plátne 20 000,00

Andoras o. z.
Reštaurovanie, spracovanie a prezentácia stredovekej 
knihy mariánskych hodiniek Ilony Andrássyovej

25 000,00

Nemocnica Poprad, a. s.
Modernizácia materiálno-technického a prístrojového 
zabezpečenia odd. vnútorného lekárstva s JIS

31 820,00

Mesto Žiar nad Hronom
Oddychová zóna ETAPA Žiar nad Hronom. Alejová 
výsadba, ochrana životného prostredia

2 998,62

DySŠanca o. z.
Naše vysnívané arborétum. Vytvorenie náučno- 
relaxačného chodníka pre žiakov a verejnosť

2 997,94

OZ Spoločnosť na pomoc 
osobám s autizmom Banská 
Bystrica

10 minút vnímajme svet autistu pomocou simulátora 
autizmu

3 000,00

Detská železnica Košice o. z. Ihrisko pre detskú železnicu a živý plot 3 000,00

Obec Švošov
Švošovská zvernica. Vybudovanie bezpečného 
priestoru pre chov lesných zvierat

3 000,00

Bezpečné bývanie o. z.
Pentagón je náš domov. Vybudovanie komunitnej 
miestnosti- bezpečného a príjemného miesta pre život

3 000,00

Gymnázium L. Novomeského
Mladý záchranár. Vzdelávanie študentov ako 
poskytovať prvú pomoc

2 903,00

Obecný úrad Chorvátsky Grob
Oddychová zóna Malé Vinice. Vybudovanie 
oddychovej zóny spojenú s detským ihriskom

3 000,00

Pjekné mjestečko o. z.
Múzeum a komunitné centrum v Kútoch. Vybudovanie 
centra pre organizáciu multigeneračných aktivít

3 000,00

Prehľad poskytnutých príspevkov

Hornonitrianske stopy o. z.
Turzov fl ow trail. Prepojenie Bojníc s cyklistickou 
trasou

3 000,00

Čavargy o. z.
Revitalizácia vodnej nádrže Sigord, vybudovanie 
náučného chodníka, infotabúl a lavičiek

3 000,00

Edu Nature o. z.
Dielničky pre deti a mamičky. Zriadenie Montessori 
dielničky pre deti a krajčírskej dielne pre mamy 
za účelom spojenia viacerých generácií

2 993,11

Obec Dolná Seč
Ihrisko pre radosť. Premena trávnatej plochy na ihrisko 
pre deti

3 000,00

Svetlo pre Olichov o. z.
Podeľme sa o ticho. Vytvorenie oddychovej zóny 
pre nepočujúcich, rozvoj komunitného života

2 950,00

The Duke of Edinburgh’s 
International Award Slovensko o. z.

Rozšírenie programu DofE po Slovensku. Realizácia 
motivačného a vzdelávacieho programu pre mladých 
ľudí

10 000,00

Punkt o. z. Dobrý trh – Rozvoj miestnych komunít 20 000,00

Rodičovské združenie pri ZŠ 
Ľudovíta Fullu, Košice

Full fi tnes. Vytvoriť priestory pre voľnočasové aktivity 
detí na školskom dvore

3 000,00

Spoločnosť priateľov detí 
z detských domovov Úsmev ako 
dar

Dorka bag – Taška, ktorá má príbeh! Rozšírenie šitia 
nákupných či plážových tašiek osamelými matkami 
s deťmi v priestoroch krízového centra

2 660,00

Združenie na záchranu 
Lietavského hradu

Revitalizujeme spolu oddychovú zónu na Lietavskom 
hrade

3 000,00

90871. sk. Občianske združenie
Ihrisko našim deťom. Dobudovanie kvalitnejšieho 
a bezpečnejšieho ihriska pre deti v Moravskom 
Svätom Jáne

3 000,00

Lovely Experience o. z. Lovely Experience Multimediálny Festival 2018 3 000,00

Rodičia a škola o. z. Púchov
Obnova parku na Kolonke. Revitalizácia parku 
v Púchove

2 425,00

Sýkorka o. z.
Trenčín na korze. Organizácia kultúrneho podujatia, 
oživenie ,,zabudnutého“ verejného priestoru

3 000,00
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Karpatské drevené cerkvi, n. o.

Aby remeslo žilo. Organizácia remeselných 
workshopov zameraných na drevo, kameň a slamu. 
Zamerané na záchranu vybraných pamiatok v regióne 
Snina

3 000,00

Pure Junk Design, s. r. o.
Pure Junk. Organizácia workshopov venovaných 
recyklácii dreveného odpadu

4 000,00

Ekonomická univerzita 
v Bratislave

Hosťovanie prof. Minea 25 714,20

Obec Kapišová
Vytvorenie centra oddychu pre obyvateľov 
a návštevníkov obce

2 450,00

Filmový klub Bytča
Detské hviezdne noci. Organizácia vzdelávacieho 
festivalu

3 000,00

Nadácia Križovatka
Mamička dýcham. Zakúpenie monitorov dychu 
na novorodeneckom a neontologickom oddelení 
nemocníc

3 000,00

Združenie mladých Rómov o. z.
Unites Colors II. Rozšírenie kapacít práčovne 
v Komunitnom centre

4 000,00

CFA Society Czech Republic
Partnerstvo CFA Society Czech Republic. Vzdelávanie 
fi nančných profesionálov a študentov

2 000,00

Taliansky kultúrny inštitút 
v Bratislave

Dolce Vitaj – 11. ročník talianskeho festivalu na 
Slovensku

15 000,00

Wellgiving o. z.
Butterfl y efekt v charite: štartovné. Pošli dobro ďalej. 
Pomoc pre deti s postihnutím v krízovej situácii

8 000,00

ZŠ s MŠ Maximiliána Hella 
Štiavnické Bane

Zodpovednosť detí je naša budúcnosť. Vybudovanie 
a výsadba talianskej záhrady, environmentálne 
vzdelávanie

10 000,00

Basko sport klub Zveľadenie športoviska nášho klubu 1 500,00

Združenie rodičov a zástupcov 
žiakov na ZŠ a. Dubčeka, o. z. 
Bratislava

Rozvoj a obnova športového areálu 1 500,00

OZ Medze Bzince pod Javorinou
Cestou necestou. Vybudovanie rozprávkovo- 
turistického chodníka pre deti a rodiny

1 490,00

OZ Pedál
Prestavba bikrosovej dráhy v Petržalke pre širokú 
verejnosť

1 500,00

OZ Dubová Colonorum
Dubova Colonorum. Zveľaďovanie zrúcaniny kostolíka 
sv. Kozmu a Damiána, obnova kultúrnej historickej 
pamiatky

1 500,00

Viac ako vzdelanie, o. z.
Poďme spolu lietať do vesmíru: podujatie plné zážitkov 
pre 600 detí, rodičov, starých rodičov a obyvateľov 
sídliska v Petržalke

1 500,00

Bratislavská kynologická 
záchranárska brigáda o. z.

Nové cvičisko psov pre Rohožník 1 100,00

Na hrane o. z.
Slnečné hodiny – údržba a lezecká súťaž. Obnova 
sochy slnečných hodín

1 500,00

EDUMA n. o. – Od emócií 
k poznaniu

Vnímaví pre zraniteľných – mladý rómski lídri ako laickí 
poradcovia pre rómske deti v náhradných rodinách

10 000,00

Združenie na záchranu hradu 
Šášov, o. z.

Čitáreň Richarda Kafku na hrade Šášov. Vytvorenie 
oddychového a vzdelávacieho priestoru

1 500,00

Kvet Podhradia o. z.

Krása kvetom zrodená. Organizácia jubilejného ročníka 
výstavy kvetov s prehliadkou tvorivosti a úspechov 
drobnopestovateľov, fotografov, umelcov amatérov 
regiónu Turiec

1 500,00

Obec Obišovce
Priveďme ľudí cez oddychovú zónu po Drieňovskom 
chodníku na Obišovský hrad

1 500,00

OZ Oriešky
Funkčné ihrisko. Revitalizácia trávnatého ihriska 
v miestnom parku Lieskovanoch

1 500,00

OZ Kreatívna spoločnosť Valava Kinopríbeh: Kremnický zlatý poklad 1 500,00

OZ Naboso
LEStival Apropó. Organizácia festivalu a fantazijno- 
lesného podujatia pre rodiny v parku

1 500,00

OZ Náš Devín
Oáza oddychu pri dome kultúry v Devíne. 
Zrekonštruovanie zchátraného nádvoria domu kultúry

1 500,00

OZ Pecka
Zorganizovanie celoslovenského stretnutia členov 
OZ Pecka. Stretnutie rodín

1 500,00

Názov organizácie Projekt
Hodnota 

v EUR
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ZŠ Železničná, Bratislava
Skáče celá Vrakuňa. Organizácia workshopu pre 
rodičov, deti a mládež, podpora vzdelávania

1 500,00

Modrá Sova o. z.
Menej odpadu, menej dopadu. Zážitkový enviro kurz 
pre deti, kde sa naučia praktické kroky ako prispievať 
k Zero waste

1 450,00

Klub turistov Lozorno A ideme do fi nále. Vybudovanie prekrytia na amfi teátri 1 500,00

Detská organizácia FÉNIX 
Bratislava

Krok za krokom k II. maratónu spoločenských hier. 
Budovanie komunity

670,00

ZŠ s MŠ a. Kubinu, Trnava
Spolu tvoríme miesto, v ktorom žijeme. Vytvorenie 
príjemného priestoru pre trávenie voľného času 
v blízkosti školy

1 500,00

Obec Čimhová
Čimhovská pivnica. Revitalizácia priestoru historickej 
kamennej pivnice s cieľom vytvoriť letnú knižnicu

1 500,00

Tvorivé Slovensko o. z. Tvorivá komunita. Vytvorenie komunitného priestoru 1 253,00

Obec Tichý Potok
Letná škola tkania. Zachovanie ľudového remesla     
„tkanie pokrovcov na drevených krosnách“

800,00

ZŠ s MŠ Brehy
Multimediálna knižnica s čitárňou, vybudovanie 
modernej knižnice s čitárňou, ktorá bude zároveň 
jazykovou učebňou

1 500,00

Scéna pre Devín o. z.
Nový priestor. Zrekonštruovanie pivničných priestorov 
a ich premena na klubovú scénu

9 958,57

OZ Bratislavský chlapčenský 
zbor

Prezentácia slovenskej zborovej hudby a vokálneho 
umenia v zahraničí

10 000,00

Hubba o. z.
Podpora a rozvoj inovatívnych a prospešných 
projektov, startupov a začínajúcich podnikateľov 
s dôrazom na cieľovú skupinu ženy- podnikateľky

10 000,00

Obec Horný Kalník
Naša zeleň. Vybudovanie oddychového areálu na 
trávenie spoločných chvíľ komunít

852,00

Expression o. z.
Fajna rodina. Vytvorenie priestoru pre trávenie 
spoločného času rodín

1 500,00

OZ Refl ex Žilina
Vybudovanie multifunkčného športového 
a rekreačného areálu

1 500,00

Beskydy bez hraníc, o. z. Sprístupnenie turistickej rozhľadne na Brabírke 1 486,00

OZ Kostolisko
Kostolisko – archeologické nálezisko. Terénne úpravy 
archeologického náleziska v Dolných Strhároch

1 500,00

90871, sk o. z.
Workoutové ihrisko. Vybudovanie miesta pre realizáciu 
kruhového tréningu

1 500,00

OZ Podpoľanie
Kalamárka – miesto pre všetkých. Zatraktívnenie 
prírodnej pamiatky prostredníctvom vytvorenia 
infobodu

1 500,00

Rímskokatolícka cirkev farnosť 
Uľanka

Poklady môjho srdca – obnova orgánu v kostole 
v Španej doline

30 000,00

Viera-Láska-Nádej, o. z. 
Centrum Slniečko

Pes terapeut a denné aktivity Svetielkáčov. 
Canisterapia pre deti s viacnásobným postihnutím

2 500,00

Združenie na záchranu 
Lietavského hradu o. z.

Vzkriesenie farskej pece v Kastelánskej izbe hradu 
Lietava

1 500,00

OZ Nie sme sami
Arteterapia hlinou. Vytvorenie arteterapeutickej 
dielničky pre deti a mládež s poruchou autistického 
spektra a s mentálnym postihnutím

1 400,00

Spojená škola – Veľké Kapušany
Keď hlina lieči a vyčaruje úsmev na tvári. Pre žiakov 
s mentálnym postihnutím ako podporný výukový 
a liečebný nástroj

1 496,00

Centrum Naša chalúpka o. z.
Výroba zvieratiek ľudí s mentálnym postihnutím pre 
zdravé deti

1 466,00

Robinson o. z.
Využitie canisterapie na podporu zdravia u detí 
s viacnásobným postihnutím

1 500,00

Spojená škola internátna 
Prakovce

Cez hlinu k rešpektu a tolerancii. Rozvoj 
arteterapeutických techník u hendikepovaných detí

1 500,00

Spojená škola internátna 
pre telesne postihnutých 
Žilina

Arteterapia – nádej hendikepu. Terapia s hlinou pre 
mládež s telesným postihnutím

1 500,00

Názov organizácie Projekt
Hodnota 

v EUR
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Prima, n. o.
Labyrint sveta a raj srdca. Arteterapeutické stretnutia 
pre ľudí s mentálnym postihnutím

1 500,00

Asociácia slovenských 
arteterapeutov o. z.

Umenie liečiť umením alebo umenie byť človekom. 
Arteterapia pre 30 odsúdených, umiestnených v cele 
špecializovaného zaobchádzania

1 300,00

Psychiatrická liečba Sučany
Pes, najlepší priateľ človeka. Canisterapia pre 
pacientov trpiacich psychickým ochorením

620,00

Centrum sociálnych služieb 
Slniečko

Môj priateľ pes. Canisterapia pre klientov vo veku 19- 
48 rokov

1 500,00

Spojená škola, Špeciálna ZŠ 
internátna pre žiakov s narušenou 
komunikačnou schopnosťou 
Topoľčany

Arteterapia – Tvorme spolu. Arteterapia pre 88 žiakov 
ŠZŚ s autizmom, mentálnym postihnutím alebo 
viacnásobným postihnutím

1 330,00

Horses Heal o. z.
Vytrvalosť, jemnosť a harmónia. Nákup bezpečného 
povrchu proti nárazu pre potreby hipoterapie

1 500,00

Liečebno – výchovné sanatórium
Príbehy ukryté v hline. Arteterapia pre psychosociálne 
a emocionálne narušené deti

1 460,00

Annogallery o. z.
Ako stromy medzi nami. Rozvoj tvorivých 
a poznávacích spôsobilostí zdravotne znevýhodnených 
detí

1 450,00

Margarétka o. z.
Maľuje, čo milujem. Arteterapia klientov denného 
stacionára

1 500,00

Nádej pre Rozsutec
Kreatívne spojenie. Arteterapeutické stretnutia pre 
klientov sociálneho zariadenia

850,00

DSS Libertas
Skupinová arteterapia v DSS. Rozvoj jemnej motoriky 
klientov

550,00

Ekotopfi lm – Lím Pavol Ing. Medzinárodný festival fi lmov o TUR Ekotopfi lm 2018 5 000,00

Mesto Sliač
Sampor sníva o detskom ihrisku. Zatraktívnenie 
existujúcej oddychovej zóny doplnenie preliezok

1 470,00

Dr. Kôň – hipoterapia o. z.
Ahoj, ja som kôň. Hipoterapia pre deti so špeciálnymi 
potrebami

1 500,00

Výchova zdravej rodiny o. z.
Autisti a rómske deti točia hlinou opreteky. Arteterapia, 
vybudovanie hrnčiarskej dielne

1 495,00

Anima Mundi o. z.
Farebné labky, ktoré liečia dušu. Arteterapia 
a animoterapia pre ľudí s duševným ochorením

1 500,00

Spojená škola Partizánska 
Poprad

Vnímaj – relaxuj – tvor – pomôž, multisenzorická 
arteterapia s participáciou rodičov

1 500,00

Občianske  združenie Smaragdy
Latte pre Smaragdy. Vytvorenie 6 tvorivých dielní 
určených pre onkologických pacientov

1 450,00

Biela noc, o. z. Biela noc 2018 60 000,00

OZ Naše Zálesíčko Medzinárodný festival divadla pre deti 3 000,00

Rímskokatolícka cirkev 
Biskupstvo Spišské Podhradie

Obnova exteriéru Kaplnky Zápoľských Katedrály 
sv. Martina v Spišskej Kapitule

80 000,00

OZ Výtvarné kurzy Moró
Chcel by som byť umelcom – lektorské vedenie detí 
ZŠ a SŠ so sociálne znevýhodnených rodín 
k výtvarnému umeniu

5 000,00

OZ Dobrovoľnícka skupina Vŕba
Pomáhame onkologickým pacientom. Dobrovoľnícky 
program psychosociálnej pomoci pre dospelých onko 
pacientov

3 000,00

Modrý anjel tím krízovej 
intervencie n. o.

Prídeme k tebe. Poskytovanie 24-hodinovej krízovej 
intervencie formou krízovej linky

5 000,00

Star production, s. r. o. Veľvyslanectvo mladých 8 939,36

Návrat o. z.
Jediný domov pre dieťa je rodina. Poskytovanie 
intenzívnej dlhodobej pomoci rodinám v ktorých žijú 
ohrozené deti

50 000,00

Asociácia pomoci postihnutým 
– APPA

Pomáhame k pohybu. Podpora rehabilitačných 
pohybov a zakúpenie rehabilitačných pomôcok 
pre ŤZP

20 500,00

Dobrý anjel, n. o.
Transparentná a priama pomoc rodinám chorých. 
Pomoc 95 rodinám s deťmi, kde jeden z členov má 
vážne ochorenie

100 000,00

Názov organizácie Projekt
Hodnota 

v EUR
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Informácie o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtvnej 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

ostatné neaudítorské služby 0,00

Spolu 1,20

PUNKT o. z.
WhatCity? 2018: Mestské komunity, konferencie  
o využití komunitného priestoru

5 000,00

Štátne lesy Tatranského 
národného parku Tatranská 
Lomnica

Obnova mosta pri Reinerovej chate a oprava okolitých 
turistických chodníkov

5 000,00

Univerzita Komenského Bratislava
Moderné metódy vo výučbe bankového manažmentu. 
Vzdelávanie 20 – 25 študentov v oblasti strategického 
manažmentu

643,00

Slovenská technická univerzita, 
Fakulta elektrotechniky 
a informatiky Bratislava

VÚB Ambasádor. Integrácia vzdelávacích aktivít na 
úrovni bakalárskeho a inžinierskeho štúdia

12 852,70

Maľba 2018 Odmeny v súťaži Maľba 10 000,00

Economicus 2018 Odmeny v súťaži Economicus 10 000,00

Stredoeurópska nadácia
Dunajský fond – rozvoj verejnoprospešných aktivít 
a verejne prístupných priestranstiev

5 714,00

Ekonomická univerzita 
v Bratislave

Hosťovanie Edwarda M. Bergmana emeritného 
univerzitného profesora

4 387,71

Sinfonietta Bratislava o. z. Majstrovské lekcie svetoznámych husľových virtuózov 11 115,00

Univerzita Komenského, Fakulta 
managementu

Hosťovanie prof. Billa Schwarza PhD. -15 555,60

Spolu 1 086 904,61

Názov organizácie Projekt
Hodnota 

v EUR
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V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

Nadácia VÚB k 31. 12. 2018 eviduje na podsúvahových účtoch záväzky zo schválených 
a podpísaných zmlúv, ktoré budú realizované v nasledujúcich obdobiach. 

Prehľad poskytnutých príspevkov

Názov organizácie Projekt
Hodnota 

v EUR

OZ Kalvarský fond
Projekt záchrany a využitia Kalvárie v Banskej Štiavnici 
2019 – 2021

250 000,00

Nadácia Cvernovka

Kultúrny HUB, kreatívne centrum, dobudovanie 
chýbajúcej infraštruktúry, technické vybavenie, realizácia 
kultúrnych a edukačných aktivít – zachovanie kultúrnych 
hodnôt 2019

100 000,00

The Duke of Edinburgh’s 
International Award Slovensko o. z.

Rozšírenie programu DofE po Slovensku. Realizácia 
motivačného a vzdelávacieho programu pre mladých 
ľudí 2019 – 2020

20 000,00

Hlavné mesto Slovenskej republiky
Sanácia a reštaurovanie sochárskej výzdoby atiky 
priečelia Primaciálneho paláca v Bratislave 2019

50 000,00

STU Fakulta elektrotechniky a 
informatiky Bratislava

VÚB Ambasádor. Integrácia vzdelávacích aktivít na 
úrovni bakalárskeho a inžinierskeho štúdia 2019 – 2023

377 147,30

Spolu 797 147,30

VI. Ďalšie informácie

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).  

Informácie o významných skutočnostiach
Po 31. 12. 2018 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.



96Výročná správa Nadácie VÚB 2018  |  Poznámky ročnej účtovnej závierky k 31. 12. 2018

Označenie 

položky
Obsah položky

Bežné 

účtovné 

obdobie

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.)  -272 963 8 955

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  (+/-) -272 960 8 958

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 -3

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
Obsah položky

Bežné 

účtovné 

obdobie

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.)

1 345 2 966

A. 2. 1. Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+) 0 5 057

A. 2. 2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) 1 345 -2 091

A. 2. 3. Zmena stavu zásob (-/+) – –

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

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

-271 618 11 921

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

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

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

A. 6. Výdavky na vyplatené dividendy  a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do fi nančných činností  (-) – –

 Peňažné  toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.) -271 615 11 924

A. 7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa  začleňujú do investičných činností alebo fi nančných 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.) -271 615 11 924

 Peňažné toky z investičnej činnosti – –

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

B. 2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) -6 000 0



98Výročná správa Nadácie VÚB 2018  |  Poznámky ročnej účtovnej závierky k 31. 12. 2018

Označenie 

položky
Obsah položky

Bežné 

účtovné 

obdobie

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

– –

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

– –

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

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

B. 13. Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky z fi nančnej  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 fi nančnej 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
Obsah položky

Bežné 

účtovné 

obdobie

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

B. Čisté  peňažné toky z investičnej  činnosti (súčet B. 1. až B. 19.) -6 000 0

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

– –

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

– –

C. 2. 5. Príjmy z prijatých pôžičiek (+) – –

C. 2. 6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-) – –
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účtovné obdobie

C. 2. 7. Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) – –

C. 2. 8.
Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z fi nančnej činnosti  účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne  v inej 
časti prehľadu peňažných tokov (+)

– –

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

– –

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

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

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

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

C. 7. Výdavky na daň z príjmov   účtovnej jednotky, ak ich možno  začleniť do fi nančných činností (-) – –

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

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

C. Čisté peňažné  toky  z fi nančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.) – –

D. Čisté zvýšenie alebo čisté  zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C) -277 615 11 924

E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) 964 658 952 734

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

687 043 964 658

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 (+/-)

687 043 964 658
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