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

1.

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

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

Orgány Nadácie VÚB
Správna rada:

Správkyňa:
Revízorka:

Alexander Resch (predseda správnej rady)
Elena Kohútiková
Giovanna Paladino
Martina Slezáková (štatutárna zástupkyňa)
Elena Slaninková
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zdroj Tomáš Kuša

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

Nadácia VÚB sa v roku 2019 zameriavala 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 2019 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 bola aj v roku 2019 držiteľom Certiﬁkátu transparentnej nadácie,
ktorý udeľuje Asociácia ﬁremných nadácií a nadačných fondov na Slovensku
(ASFIN) 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 ﬁremnej nadácie, a s cieľom
posilniť transparentnosť v prostredí tretieho sektora.
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2.

Prehľad podporených subjektov
a aktivít realizovaných v roku 2019
s uvedením vzťahu
k verejnoprospešnému účelu
Nadácie VÚB
Schéma projektov podporených v roku 2019 bola nasledovná:
Projekty

pre VZDELANIE

Dlhodobé projekty

pre UMENIE

Partnerské projekty

pre KOMUNITU
Nová Cvernovka
Dobrý trh

Kalvária v Banskej Štiavnici

Otvorená grantová schéma

Hosťujúci profesor
granty

granty

Zamestnanecké projekty
Súťaže

pre NÁDEJ

granty

granty
granty

Economicus

Výročná správa Nadácie VÚB 2019

Maľba
Poklady Slovenska

200 000 € pre komuntity,
kde to žije
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zdroj Martina Mlčuchová

pre
VZDELANIE

pre
UMENIE

pre
NÁDEJ

pre
KOMUNITU

• VŠ ekonomického
a ﬁnančného zamerania
• výchova umením

• záchrana
kultúrneho dedičstva
• súťaž pre mladých
maliarov

• pomoc
hendikepovaným
• pomoc deťom
a sociálne slabším

• dobrovoľníctvo
• komunitné projekty
• enviro projekty

Podporené projekty podľa oblastí (počet projektov)

9

8

4

52

V roku 2019 bolo podporených spolu 73 projektov.
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zdroj Martina Mlčuchová

Rozdelené ﬁnančné prostriedky podľa oblastí podpory, spolu 859 418,16 (v EUR)
15 %
Vzdelanie

39 %

Umenie
Nádej
38 %

Komunitu

8%

Rozdelené ﬁnančné prostriedky podľa regionálneho členenia, spolu 859 418,16 (v EUR)
26 % Bratislavský
1 % Trnavský
1 % Nitriansky
1 % Trenčiansky
3 % Žilinský
20 % Banskobystrický
13 % Prešovský
7 % Košický
28 % Slovensko (projekty celoslovenského charakteru)
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Nadačný program
pre Vzdelanie
Budúcnosť našej krajiny stojí na vzdelaných ľuďoch. Nadácia venuje svoje prostriedky na podporu mladých
ľudí, ktorí majú ambíciu naplno využiť svoj potenciál a rozvíjať svoj talent. Zároveň podporuje inštitúcie, ktoré sa
venujú vzdelávaniu a zvyšovaniu kvality vzdelania a pripravujú pre študentov výnimočné a invenčné projekty.
Podporujeme vzdelanie a orientujeme sa na vzdelávacie projekty so zameraním na:
• VŠ ekonomického a ﬁnančného zamerania,
• vzdelávanie marginalizovaných skupín,
• výchovu umením.
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Kam smerovala naša podpora v roku 2019
Typ projektov

Počet projektov

Suma v EUR vyplatená v roku 2019

Dlhodobé partnerstvo

–

–

Otvorená grantová schéma

2

47 643,56

Partnerské projekty

6

69 701,26

Zamestnanecké projekty

–

–

Súťaže

1

10 000,00

SPOLU

9

127 344,82
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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 ﬁnančného 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 2019 pôsobil na Ekonomickej univerzite v Bratislave prof. Alexandru Minea z University Clermont Auvergne.
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 ﬂuktuácií
v ekonomike (teórie obchodného cyklu). Ďalším hosťujúcim profesorom na tej istej univerzite bol holandský odborník
na experimentálnu ekonómiu v oblasti energetiky Silvester van Koten.
Rok 2019 bol posledným ročníkom tohto vzdelávacieho programu, ktorý za desať rokov svojej existencie splnil
účel v celom plánovanom rozsahu.
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Prehľad projektov podporených v roku 2019

Príjemca

Názov projektu/účel

Ekonomická univerzita v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave

SPOLU

2 643,56

celoslovenský
projekt

45 000,00

celoslovenský
projekt

A. Minea

Hosťujúci profesor

2
Národohospodárska fakulta

Kraj

Hosťujúci profesor

1
Národohospodárska fakulta

Suma vyplatená
v 2019 (eur)

S. van Koten

47 643,56
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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, oceňovala mladých vedcov
– ekonómov. Súťaž vedeckých prác v oblasti ekonomických vied Economicus – Cena Nadácie VÚB pre
mladých ekonómov bola spojená s ocenením za najlepšiu publikovanú vedeckú prácu v oblasti ekonómie
a ﬁnancií, uverejnenú v karentovaných zahraničných časopisoch, a ﬁnančnou odmenou 10 000 eur. V roku
2019 bola udelená cena za rok 2018 a získala ju doktorandka z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach Katarína Lučivjanská. Autorka vo svojej práci rozoberala modely, ktorými je
možné predpovedať výnosy z investovania do akcií a dlhopisov. Vo výskume ukazuje, že táto téma sa týka
každého, nielen ﬁnančníkov. Hlavne ak ide o dlhodobé osobné investície, akými je sporenie na dôchodok.
Je dôležité vedieť čo najviac o potenciálnom zisku aj riziku, ktoré so sebou prináša. A práve jej výskum
vnáša do tejto oblasti celkom inovatívny pohľad. Práca bola uverejnená v renomovanom odbornom časopise
Journal of Financial Econometrics.
V roku 2019 sa ocenenie v desiatom ročníku projektu odovzdávalo poslednýkrát.
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Partnerské projekty
Prehľad projektov podporených v roku 2019

Názov projektu/účel

Suma vyplatená
v 2019 (eur)

Kraj

VÚB ambasádor /
vzdelávacie aktivity a štipendiá

21 701,26

celoslovenský
projekt

Ako sa digitálne médiá a rok 1968 stretli:
medzigeneračný dialóg /
kultúrne podujatia a diskusie

5 000,00

celoslovenský
projekt

Veľvyslanectvo mladých 2019 – 2020 /
súťaž pre stredoškolákov

5 000,00

celoslovenský
projekt

Učíme sa učiť sa / výuka FIE metódou
pre žiakov z rómskych osád vo Veľkej Ide

13 000,00

Košický

Majstrovské lekcie svetoznámych husľových
virtuózov / 7. ročník vzdelávacích kurzov

15 000,00

celoslovenský
projekt

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

10 000,00

celoslovenský
projekt

Príjemca

1

Fakulta elektrotechniky
a informatiky STU v Bratislave

2

Záujmové združenie žien ASPEKT

3

STAR production, s.r.o.

4

ETP Slovensko
– Centrum pre udržateľný rozvoj

5

Sinfonietta Bratislava

6

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

SPOLU

69 701,26
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Inšpiratívne projekty
Deti z chudobných osád nemajú pri vzdelávaní rovnakú štartovaciu čiaru ani možnosti ako ich rovesníci.
Organizácia ETP Slovensko pracuje s rómskymi deťmi a využíva pritom Fuersteinovu metódu
Inštrumentálneho obohacovania (FIE) vo vzdelávaní žiakov vo veku 6 – 15 rokov vo Veľkej Ide. Ich projekt
Učíme sa učiť sa vychádza z tejto metódy a venuje sa deťom v popoludňajšom klube. Základným pilierom
metódy je práca s pracovnými listami, ktoré sú zamerané na rozvoj kognitívnych funkcií detí. Pomáhajú im
v rozvoji slovnej zásoby, učia sa vďaka nim pracovať s emóciami či zlepšovať orientáciu. Žiaci ZŠ vo Veľkej
Ide pochádzajú z osady (geta), ktoré im poskytuje iné podnety, ako sú tie, ktoré sú kľúčové pre úspech
v škole. Ich rodičia vyrástli v tom istom gete a podobne zažívali v škole málo úspechov a preto nedokážu
deti podporiť pri príprave na vyučovanie. Popoludňajší FIE klub s prepracovanými pedagogickými stratégiami
tieto hendikepy pomáha odstraňovať.
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. Nadácia VÚB podporila projekt po druhýkrát v rámci 3-ročnej spolupráce.
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V roku 2019 zorganizovalo občianske združenie Sinfonietta Bratislava už 7.ročník umelecko-vzdelávacieho
projektu Majstrovské lekcie svetoznámych husľových virtuózov. Jeho podstatou sú majstrovské lekcie
(tzv. „master class“) pre konkurzom 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 2019 sa slovenským talentom venoval slávny izraelský husľových virtuóz
Schlomo Mintz.
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Nadačný program
pre Umenie
Slovensko patrí medzi krajiny s bohatou kultúrnou históriou. Jednou z priorít Nadácie VÚB je záchrana kultúrneho
a prírodného dedičstva Slovenska a tvorba nových kultúrnych hodnôt pre ďalšie generácie. Nadačný program
pre Umenie umožňuje poskytovať podporu na zachovanie a reštaurovanie konkrétnych pamiatok a pomáhať
pri rozvoji talentu mladých výtvarných umelcov:
• Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov,
• dlhodobý projekt záchrany a obnovy Banskoštiavnickej Kalvárie,
• obnova kultúrnych pamiatok v programe Poklady Slovenska,
• reštaurovanie pamiatok a iné projekty na tvorbu a záchranu kultúrneho dedičstva Slovenska.
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Kam smerovala naša podpora v roku 2019
Typ projektov

Počet projektov

Suma v EUR vyplatená v roku 2019

Dlhodobé partnerstvo

1

100 000,00

Otvorená grantová schéma

–

–

Partnerské projekty

5

160 000,00

Zamestnanecké projekty

–

–

Súťaže
Maľba 2019
Poklady Slovenska

1
1

SPOLU

8

Výročná správa Nadácie VÚB 2019
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Dlhodobý projekt
Jednou z mnohých pamiatok, ktoré Nadácia VÚB pomohla zachrániť, je barokový skvost – Kalvária v Banskej
Štiavnici. Po 13 rokoch spolupráce je obnova Kalvárie dokončená na 90 %. 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 2019 Nadácia VÚB poskytla ﬁnančný príspevok vo výške 100 000 eur. Z grantu boli zrealizované
tieto aktivity:
• Horný kostol, dominanta Kalvárie – sochárska výzdoba,
• Stredný kostol – reštaurovanie fresiek a fasádnych malieb, elektriﬁkácia kostola, ochranný
kamerový systém,
• pokračovanie obnovy areálu – kamenné schodiská, chodníky, zábradlia, oporné múry.
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zdroj Martina Mlčuchová

Partnerské projekty
Prehľad projektov podporených v roku 2019

Názov projektu/účel

Suma vyplatená
v 2019 (eur)

Kraj

Dolce vitaj 2019 /
festival talianskej kultúry a umenia

15 000,00

celoslovenský
projekt

Reštaurovanie zbierky portrétov richtárov
spišských miest / reštaurovanie obrazov

50 000,00

Košický

Biela noc 2019 /
festival moderného umenia

35 000,00

Bratislavský
a Košický

Sanácia a reštaurovanie sochárskej výzdoby
atiky priečelia Primaciálneho paláca v Bratislave /
reštaurovanie sôch

50 000,00

Bratislavský

Prezentácia slovenskej zborovej hudby
a vokálneho umenia v zahraničí
– interpret Bratislavský chlapčenský zbor /
podpora speváckeho zboru

10 000,00

Bratislavský

Príjemca

1

Taliansky kultúrny inštitút
v Bratislave

2

Múzeum Spiša
v Spišskej Novej Vsi

3

Biela noc, o.z.

4

Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava

5

Občianske združenie BChZ

SPOLU

160 000,00
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Inšpiratívne projekty
Bratislava je charakteristická početným zastúpením hodnôt kultúrneho
dedičstva, ktoré je potrebné chrániť a zveľaďovať. Primaciálny palác a historické
sochy na atike jeho priečelia patria k najvýznamnejším architektonickým
pamiatkam mesta. Skulpturálna výzdoba priečelia paláca však bola značne
deštruovaná, miestami až dezolátna a tento stav – okrem hrozby postupného
zhoršovania stavu pamiatky tiež predstavoval vážne ohrozenie bezpečnosti ľudí
prechádzajúcich v blízkosti paláca. Monumentálne alegorické sochy s prvkami
antickej mytológie aj kresťanskej vierouky vznikli v rokoch 1779 – 1780, sú
vytesané z pieskovca a sú dielom dvoch viedenských umelcov – Phillippa Jakoba
Prokoppa a Matthäusa Kőglera. Predstavujú: Minervu (Štúdium a vzdelávanie),
Múdrosť, Skromnosť, Mlčanlivosť, Čistotu srdca a Božiu múdrosť.
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Spišské múzeum sa môže pochváliť unikátnou zbierkou obrazov z 18. storočia.
Portréty znázorňujú richtárov spišských miest združených vo vtedy unikátnom
mestskom zväze, vytvorenom v tejto oblasti Uhorska. Spiš patril v minulosti
k hospodársky a kultúrne najvyspelejším regiónom strednej Európy a v rokoch
1774 – 1876 na tomto území fungoval jedinečný mestský zväz, ktorý združoval
16 spišských miest. Na čele miest stáli richtári a na čele provincie gróf a dvaja či
traja prísediaci, ktorí svoje poslanie vykonávali v Provinčnom dome na námestí
v Spišskej Novej Vsi. Práve k tomuto obdobiu a miestu sa viaže aj vzácna zbierka
obrazov richtárov a funkcionárov provincie, ktoré viseli v rokovacej miestnosti.
Vďaka pomoci od Nadácie VÚB sa podarilo zreštaurovať posledných 5 obrazov
a všetky diela sa tak mohli vrátiť na svoje pôvodné miesto po 150 rokoch.
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zdroj Martina Mlčuchová

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 2019 ponúkla návštevníkom množstvo pôsobivých interiérových
i exteriérových svetelných a multimediálnych inštalácií, performancií a
videoumenie – 44 v Košiciach a 58 v Bratislave. Ďalším cieľom bolo podporiť
kultúrny turizmus v oboch mestách, rozvoj kreatívneho priemyslu, zviditeľniť
netradičné, nepoznané, ale aj významné miesta Košíc a Bratislavy, edukovať
publikum každej vekovej kategórie, šíriť interpretáciu umenia pre detského
diváka. Pre návštevníkov boli pripravené rôzne trasy komentovaných prehliadok,
niektoré z nich špeciálne pre rodiny s deťmi.
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Súťaže
Maľba 2019 – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov
Súťaž Maľba je dlhočným projektom Nadácie VÚB na podporu súčasného slovenského umenia, dotovaná
sumou 20 000 eur pre víťazov. 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 2019 sa konal 14. ročník súťaže; prihlásilo sa do nej 96 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: maliar, vizuálny umelec a pedagóg
Daniel Balabán z Čiech, francúzska historička umenia a kurátorka Róna Kopeczky, galeristka a vydavateľka
Rózsa Farkas z Veľkej Británie a za Slovensko Dorota Kenderová, kurátorka, kultúrna manažérka a riaditeľka
Východoslovenskej galérie.
Víťazmi 14. ročníka sa stali:
1. miesto – Lucia Oleňová (10 000 eur)
2. miesto – Eva Hettmer (6 500 eur)
3. miesto – Jana Zatvarnická (3 500 eur)
Vyhlásenie víťazov, odovzdanie ﬁnančných cien a vernisáž výstavy najlepších diel sa uskutočnili 26. septembra
2019 v bratislavskej Galérii Nedbalka. Mesiac trvajúca výstava dvadsiatich ﬁnalistov ako sprievodná akcia súťaže
je už tradične jedným z vrcholov umeleckej sezóny. K výstave bol vydaný aj katalóg, ktorý bol distribuovaný
počas trvania výstavy.
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Poklady Slovenska
Hlasovací projekt 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 osvetový projekt a verejné on-line hlasovanie za objekt, ktorý si zaslúži našu pozornosť a najmä
ﬁnancovanie svojej obnovy a reštaurovania. Je špeciﬁcký tým, že o osude nominovaných pamiatok rozhodujú
svojimi hlasmi priamo obyvatelia Slovenska.
V roku 2019 sa konal 10-ty ročník a takmer 46-tisíc hlasov rozhodlo, že grant vo výške 50 000 eur získala
obec Oravská Poruba na rekonštrukciu Bajčiovskej veže. Kamenná veža zo 17. storočia, situovaná v bývalej
zemianskej osade Gäceľ, ktorá je považovaná za najstaršiu časť obce Oravská Poruba, je pozostatkom kúrie
rodiny Bajčiovcov. Pre naše dejiny má význam v súvislosti s udalosťami, ktoré na Orave v roku 1848 naštartovali
„Žiadosti oravského ľudu“. Tu v Bajčiovskej veži oravskí národovci spísali v 7 bodoch svoje požiadavky, v ktorých
požadovali napríklad zrovnoprávnenie maďarčiny a slovenčiny, aby mal ľud z Oravy svojich zástupcov v sneme
alebo zastúpenie slovenských učiteľov na vysokých školách.
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Nadačný program
pre Nádej
V rámci nadačného programu pre Nádej sa Nadácia VÚB angažuje v oblasti charity a klasickej ﬁlantropie.
V snahe pomáhať a dosiahnuť výraznejšiu zmenu v živote ľudí prioritne venuje pozornosť:
• mentálne a telesne postihnutým spoluobčanom,
• pomoci deťom a sociálne slabším.
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Kam smerovala naša podpora v roku 2019
Typ projektov

Počet projektov

Podpora v EUR vyplatená v roku 2019

Dlhodobé projekty

–

–

Otvorená grantová schéma

–

–

Partnerské projekty

4

67 000,00

Zamestnanecké projekty

–

–

Súťaže

–

–

SPOLU

4

67 000,00
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Partnerské projekty
Prehľad projektov podporených v roku 2019

Názov projektu / účel

Suma vyplatená
v 2019 (eur)

Kraj

Na polceste k domovu /
program integrácie ľudí bez domova

10 000,00

Bratislavský

Díky moc za pomoc /
tréning informačno-komunikačných technológií
pre seniorov

12 000,00

Bratislavský

Príjemca

1

Depaul Slovensko n.o.

2

Šedý medveď

3

Asociácia pomoci postihnutým – APPA

Pomáhame k pohybu II. / úhrada rehabilitácií
a terapií pre hendikepované deti

20 000,00

celoslovenský
projekt

4

SOCIA
– nadácia na podporu sociálnych zmien

Staroba sa nás dotýka /
Informačná a mediálna gramotnosť seniorov

25 000,00

Bratislavský

SPOLU

67 000,00
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zdroj Jozef Kákoš

Inšpiratívne projekty
Projekt Na pol ceste k domovu je jednou z aktivít známej organizácie
Depaul Slovensko. Je určený na pomoc ľuďom bez domova s cieľom
dostať sa z ulice; je súčasťou programu integrácie, využíva aktivity na rozvoj
pracovných zručností a systém beneﬁtov na posilnenie motivácie. Jeho
unikátnym prvkom je prepojenie rozvoja pracovných zručností s bývaním.
Podarilo sa zrealizovať sériu 20 pracovných skupín, ktorých úlohou bolo
čistenie verejných priestorov. Za odpracovanú dobu dostal každý účastník
nocľah v nocľahármi na 7 nocí zdarma, lístky na MHD, príspevok na stravu
a stravnú poukážku. V rámci osobnostného rozvoja absolvovali účastníci
tréningy, ktoré boli prípravou na samostatný život, napríklad základy ﬁnančnej
gramotnosti alebo ﬁnančné poradenstvo.
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zdroj Kamila Adamkovičová

Projekt Díky moc za pomoc vytvorili a zorganizovali nadšenci z organizácie
Šedý medveď. Je zameraný na sociálnu inklúziu a medzigeneračnú spoluprácu
v oblasti nových médií a informačno-komunikačných technológií, a unikátnym
spôsobom spája dve cieľové skupiny – seniorov a mládež. Formou interaktívnych
workshopov priniesol riešenie a motiváciu pre seniorov ako sa dostať zo
sociálnej izolácie - seniori sa hravou formou naučili základným zručnostiam
v oblasti nových médií a informačno-komunikačných technológií, a získali chuť
a odvahu podeliť sa o svoje celoživotné vášne či skúsenosti s okolitým svetom
– za pomoci „mentorov“ (mládežníci), ktorí ich na tejto novej a vzrušujúcej
ceste sprevádzali. Výnimočnosť projektu spočíva nielen v jeho téme, ale aj
v schopnosti spojiť dve cieľové skupiny – seniorov a mládež – spôsobom,
ktorý efektívne rozvíja medzigeneračný dialóg, búra zaužívané predsudky
a stereotypy, mení pohľad na seniorov zo strany mládeže a motivuje mládež
k aktívnej participácii na báze dobrovoľníctva.
Pomôcť seniorom zorientovať sa v často zložitom online prostredí sa rozhodla
SOCIA. Kampaň Staroba sa nás dotýka bola v roku 2019 edukatívna, vystríhala
seniorov pred nástrahami internetu a učila ich ako odhaliť hoaxy. Seniori
a online prostredie je vážna téma, pretože mnohí z nich sa narodili ešte počas
2. svetovej vojny, ďalší o čosi neskôr. Veľkú časť života prežili v komunistickom
režime, v ktorom fungovala štátna televízia, rozhlas a noviny. Existovala jedna
pravda a o nej sa nediskutovalo. V posledných rokoch sa veľká časť životov
presunula do online prostredia a týka sa to aj seniorov. Sú skupinou, ktorá
je výrazne zasahovaná množstvom informácií, dezinformácií či internetových
hoaxov. Pomocou mediálnej výchovy môžu starší ľudia formovať svoje praktické
zručnosti, ale aj kritický prístup pri interpretácii mediálnych obsahov.
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Nadačný program
pre Komunitu
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.
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Kam smerovala naša podpora v roku 2019
Typ projektov

POČET projektov

Suma v EUR vyplatená v 2019

Dlhodobé partnerstvo

2

130 000,00

Súťaž (on-line hlasovanie)

29

176 138,25

–

–

21

28 935,09

52

335 073,34

Partnerské projekty
Zamestnanecké projekty
SPOLU
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Dlhodobé projekty
Nadácia VÚB je hrdý „partner živej kultúry v Novej Cvernovke“ a má za sebou tretí rok svojho strategického
partnerstva s Nadáciou Cvernovka. Nová Cvernovka ako najväčšie kultúrno-kreatívne centrum na Slovensku zažila
v roku 2019 ďalší posun dopredu a stalo sa z nej epicentrum súčasného mladého umenia a alternatívnej kultúry
s celospoločenským presahom.
V roku 2019 boli ﬁnančné prostriedky z grantu vo výške 100 000 eur použité nasledovne:
1. Rozvoj infraštruktúry a investície do komunitných a verejných priestorov (30% grantu)
a. náklady spojené s prípravnou fázou transformácie bývalého školského areálu na verejný park,
b. náklady spojené s prípravnou fázou transformácie bývalej telocvične na Centrum performatívnych umení,
c. náklady spojené s dobudovaním infraštruktúry letnej terasy,
d. náklady spojené s dovybavením komunitných priestorov na 5. poschodí – tzv. Komunitnej kuchynky
a oddychovej zóny,
e. náklady spojené s vypracovaním prvej časti ekologickej štúdie, ktorá slúži ako podklad prípravu projektovej
dokumentácie nevyhnutnej pre energetickú transformáciu budovy.
2. Programové náklady nevyhnutné na zabezpečenie a realizáciu kultúrnych podujatí a multižánrového verejného
programu (70 % grantu)
a.
b.
c.
d.
e.

hudobné a klubové akcie,
2 festivaly – 1. máj Deň otvorených ateliérov a NaSuti – festival o eko-umení a ekologickej udržateľnosti,
letné podujatia pod názvom Leto pod Palmou (koncerty, premietanie ﬁlmov, literárne čítačky a diskusie,
divadelné podujatia Letný Apokabaret,
diskusie v rámci formátov TABULA, History Kabinet a La Urba.

Finančné prostriedky boli použité na produkčné zabezpečenie podujatí, prenájom techniky, autorské honoráre,
odmeny, mzdy, cestovné a ubytovacie náklady a pod.
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Nadácii VÚB záleží na rozvoji miestnych komunít, ktoré prinášajú do spoločnosti
pridanú hodnotu a preto sa stala dlhodobým partnerom OZ PUNKT, organizátora
známeho bratislavského podujatia Dobrý trh. Dobrý trh je jedno z najväčších
komunitných podujatí, 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. Rok 2019 bol zameraný
na partnerskú komunitnú spoluprácu a priniesol špeciálny program s miestnymi
obyvateľmi. V roku 2019 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).
V roku 2019 bola organizácia podporená grantom vo výške 30 000 eur.
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Súťaž
Nadácia VÚB opätovne vyhlásila grantový program zameraný na komunitné aktivity
a v roku 2019 sa realizovali projekty pod názvom 200 000 eur pre komunity,
kde to žije. Ide o dvojkolovú súťaž: v prvom kole hodnotila prihlásené projekty
odborná komisia; ňou odporučených 64 projektov (8 projektov pre každý z 8 krajov
Slovenska) postúpilo do verejného celonárodného online hlasovania. 4 projekty,
ktoré získali v tom-ktorom kraji najvyšší počet hlasov, získali od nadácie grant do
výšky 5 000 eur, a najkvalitnejší projekt, t.j. projekt s najvyšším počtom hlasov
verejnosti v každom kraji získal navýšenie grantu o 100 %, čiže až 10 000 eur.
Komunitné iniciatívy a samosprávy pripravili verejnoprospešné a komunitné projekty
z rôznych oblastí: projekty na rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie
dobrých susedských vzťahov, projekty zamerané na zvýšenie kvality života
seniorov, aktivity podporujúce medzigeneračnú spoluprácu seniorov s ostatnými
skupinami obyvateľov, komunitné projekty pre školy, zveľadenie mestských lokalít
a verejných priestranstiev a projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu
podporujúce vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít.
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Prehľad projektov podporených v roku 2019
(projekty ekologického charakteru sú vyznačené zelenou farbou)

Názov projektu / účel

Suma vyplatená
v 2019 (eur)

Kraj

Poznaj rodiča, spoznaj suseda /
komunitná školská záhrada pre deti a seniorov

8 400,00

Bratislavský

Korzo Zálesie – malý amﬁteáter /
komunitné kultúrne centrum

5 000,00

Bratislavský

Family park /
vybudovanie ihriska ako komunintého priestoru

5 000,00

Bratislavský

Turistický prístrešok pod Veľkou Homolou /
vybudovanie turistického prístrešku

5 000,00

Bratislavský

Drevená stodola, Srdce ľudového umenia /
klub ako folklórne centrum a komunitné aktivity

10 000,00

Trnavský

Poď sa hrať a športovať /
športová zóna v areáli školy

4 500,00

Trnavský

Detské ihrisko pre deti a kútik pre rodičov /
vybudovanie ihriska

5 000,00

Trnavský

Príjemca

1

OZ Felix Bratislava

2

Občianske združenie Naše Zálesíčko

3

OZ Mamy Margity

4

Mesto Modra

5

SERMO POPULA

6

Základná škola Andreja Radlinského

7

Obec Kajal

8

Mesto Dubnica nad Váhom

Letná čitáreň pre deti a ekozáhradka /
moderný a zelený areál vhodný pre deti

7 460,00

Trenčiansky

9

Hornonitrianske stopy o.z.

Bojnicko-dubnické cyklotrasy,
ich rozvoj, zveľaďovanie a údržba /
rozvoj cyklistickej lokality v okolí Bojníc

5 000,00

Trenčiansky
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10

Nezisková organizácia Voices

Oﬂajn, moderný mestský kvíz v Trenčíne /
komunitné spoločenské aktivity

5 000,00

Trenčiansky

11

Základná organizácia Jednoty dôchodcov
na Slovensku v Zubrohlave

Láska ide nie len cez žalúdok /
komunitná kuchyňa pre seniorov a mládež

10 000,00

Žilinský

12

Tilia

Učíme sa vonku, učíme sa so starkými /
relax zóna pre deti a seniorov, eko výchovné
programy

4 990,00

Žilinský

13

Obec Necpaly

Náučný chodník v Necpaloch /
vybudovanie náučného chodníka

5 000,00

Žilinský

14

Základná škola s materskou školou
(Čadca)

Detské políčka pre červené líčka /
školská eko záhrada

4 050,00

Žilinský

15

Detská železnica Košice

Zveľadenie a zatraktívnenie konečnej stanice
Alpinka / garáž pre drezíny a vybudovanie
systému pre ekologické cyklo a ručné drezíny

10 000,00

Košický

16

ENJOY THE RIDE

U-rampa pre areál Dirtpark Drábova /
športová zóna pre freestyle BMX

4 924,25

Košický

17

Otvor dvor

Rajský dvor v Kláštore /
komunitný oddychový priestor na nádvorí
kláštora

4 900,00

Košický

18

Michalovský domov seniorov

Návrat k tradíciám /
prepojenie aktívnych seniorov a mládeže,
tradície, tkanie na tkáčskych krosnách

2 040,00

Košický

19

Rímskokatolícka farnosť
Kráľovnej pokoja, Prešov

Záhrada pokoja a života /
bezbariérová relaxačno-oddychová zóna pre
seniorov s medzigeneračným rozmerom

10 000,00

Prešovský
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20

Základná škola Dargovských hrdinov 19

21

Základná škola, SNP 1, Humenné

22

Timoteus n.o.

23

Združenie maďarských rodičov
pri ZŠ Lajosa Pongrácza s VJM

24

ZŠ a MŠ Bánov

25

Šurianski Jazdci

26

OŽIVENÁ

27

STEFANI n.o

28

Občianske združenie AMOS

29

OZ Kreatívna spoločnosť Valava

Vzácne chvíle so starkými /
relaxačno-oddychový kútik a bylinková
záhrada, rozvoj medzigeneračných vzťahov

5 000,00

Prešovský

Adoptuj si svoj kvetináč a skrášli okolie školy
/ skrášlenie priestoru pred budovou školy
na sídlisku

5 000,00

Prešovský

Druhý život /
komunitná záhrada pre seniorov

9 940,00

Nitriansky

Rozprávková vtáčia záhradka, ekodvor /
enviro výchova a vybudovanie záhrady

5 000,00

Nitriansky

Nehádžem do koša, posúvam ďalej /
swap hračiek, odevov a iných predmetov

4 999,00

Nitriansky

Revitalizácia areálu športoviska /
vybudovanie bezbariérového prístupu
do skateparku

4 995,00

Nitriansky

Zlaté časy v Zlatej uličke /
tematické aktivity zamerané na históriu mesta

9 940,00

Banskobystrický

Chillout zóna Žarnovica /
zelená relax zóna v centre Žarnovice

5 000,00

Banskobystrický

Kráľovstvo plné hier a poznania /
komunitná záhrada

5 000,00

Banskobystrický

7 dní tajomstiev mesta /
interaktívne zážitkové a poznávacie aktivity

5 000,00

Banskobystrický

SPOLU

176 138,25
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Inšpiratívne projekty
Medzigeneračný kvíz Oflajn v Trenčíne spája ľudí, ktorí by sa možno bežne
nestretli, a dokáže ich zabaviť natoľko, že zrazu ani nepomyslia na pozeranie
do mobilu. Vedomostný kvíz Oﬂajn organizuje nezisková organizácia Voices,
ktorá sa venuje vzdelávaniu, kultúrnym a voľnočasovým aktivitám. Kvíz je určený
všetkým a neexistujú žiadne podmienky, kto môže a nemôže na Oﬂajn prísť.
Motiváciou je ponúknuť ľuďom príležitosť stretnúť sa, vypnúť mobily, trochu
sa zabaviť a niečo sa naučiť. V účastníkoch podporuje zdravé sebavedomie,
spolupatričnosť, otvorenosť, pozitívny postoj k mestu, ku komunite, k sebe
samému, ale aj k príslušníkom iných generácií (s prípravou kvízu pomáhajú
napríklad aj stredoškoláci). Pozitívna energia tejto aktivity je prínosom pre dobro
celej komunity.
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V obci na Orave vytvorili priestor, ktorý spája generácie. Seniori učia mladých
variť, mladí im vysvetľujú anglické skratky a technológie. Základná organizácia
Jednoty dôchodcov na Slovensku v Zubrohlave prišla s projektom Láska
ide nie len cez žalúdok, ktorý seniorom pomáha zapojiť sa do diania v obci
a do každodenného aktívneho života. Aby neostávali zolovaní za bránami svojich
domov, vytvorili si spoločný priestor – Kuchyňu, v ktorej trávia čas starí i mladí.
Kuchyňa bola na dedine vždy dôležitá, pretože bola najväčšou izbou, v ktorej sa
kedysi odohrával život a dianie v rodine. V nej sa varilo, jedlo, prijímali sa dôležité
rozhodnutia a riešili sa všetky problémy. Kuchyňa bola vždy miestom, kde bolo
teplo, do ktorej svietilo slnko a vždy sa tam niečo našlo pod zub. V zubrohlavskej
Kuchyni sa seniori učia fotografovať alebo používať notebook, mladí zas od
starších obyvateľov zbierajú cenné príbehy o tradičných potravinách, bylinkách
a receptoch, ktoré dnes tvoria históriu obce.
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Na Základnej škole Lajosa Pongrácza s VJM v Šahách dostalo vyučovanie
prírodovedných predmetov nový rozmer. Rozprávková vtáčia záhrada a ekodvor,
ktoré učitelia so žiakmi vytvorili v areáli školy, má u žiakov budovať lepší vzťah
s prírodou, rozvíjať fantáziu a mimo vyučovania slúžiť ako miesto, kde radi
zavítajú s rodičmi či kamarátmi. Deti na hodinách technickej výchovy vytvorili
drevené vtáčie búdky a krmidlá, a tabule s podrobným opisom vtákov a stromov
pripravili ako projekt z biológie. Vybudovali náučný chodník o stromoch a vtákoch
žijúcich pri neďalekej rieke Ipeľ, a tým spestrili výučbu prírodovedy a biológie.
Informačné tabule sú v maďarskom a v slovenskom jazyku a ich súčasťou sú aj
fotograﬁe a mapy.
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V obci Bánov a jej škole existuje komunita ľudí, ktorým záleží na ekologickom
smerovaní ich bežných činností a aktivít. Snažia sa minimalizovať odpad
a využívať nevyužité. Projekt Nehádžem do koša, posúvam ďalej motivuje
obyvateľov k tomu, aby nevyhadzovali zbytočne veľké množstvo odpadu ako
oblečenie, knihy, hračky, a neraz aj trvanlivé potraviny či ovocie a zelenina,
ktoré nevedia spotrebovať, a tak končia v koši. V rámci projektu vytvorili preto
webovú stránku, kde sa ľudia o každej z komodít dozvedia viac. Takto môžu
chovateľovi zvierat darovať suché pečivo, nevyužité kvetináče do záhradkárstva
či knihy do obecnej knižnice. Dozvedia sa, kam so suchým pečivom, starým
olejom, s fľašami zo zaváranín, obalmi z vajíčok či s inými vedľajšími produktmi
bežnej spotreby, ktoré tak nemusia skončiť v koši. Projekt rieši komodity nie
jednorazovo, ale kontinuálne.
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Zamestnanecké projekty
Nadácia VÚB podporuje zapojenie zamestnancov skupiny VÚB do aktivít prospešných pre komunity
a preto aj v roku 2019 pripravila grantový program 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 227 žiadostí o grant a ﬁnančnú podporu získalo 21 z nich.
Hodnota týchto komunitných projektov spočíva v motivácii ľudí svojím úsilím spojiť sily, dať hlavy
dokopy, venovať svoj čas, skúsenosti či odborné poznatky pre dobro svojej komunity a prostredia
v ktorom žijú. 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.
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Prehľad projektov podporených v roku 2019
(projekty ekologického charakteru sú vyznačené zelenou farbou)

Názov projektu / účel

Suma vyplatená
v 2019 (eur)

kraj

M-klub /
vybudovanie komunitného priestoru pre mládež

1 500,00

Trenčiansky

Spájajme srdcia troch generácii a celej komunity /
vybudovanie relaxačno-zábavnej zóny

1 500,00

Banskobystrický

Divadlo spája generácie /
divadelné predstavenia na Kežmarskom hrade
pri príležitosti MDD

1 500,00

Prešovský

Príjemca

1

Centrum voľného času Handlová

2

ŠŤASTNÉ DETSTVO

3

EXTEATRO

4

Základná škola s materskou školou
Vlčkovce

Zelená oddychová zóna /
Vybudovanie oddychovej zóny

1 500,00

Trnavský

5

Dobrý Kameň

Medzizastávka /
Vybudovanie oddychovej zóny

1 490,00

Banskobystrický

6

Obec Bušince

Zbohom smetisko – vitaj náš nový park /
Enviro projekt spojený s vytvorením
oddychovej zóny

1 500,00

Banskobystrický

7

Borinka Zariadenie sociálnych služieb
Nitra

Multigeneračná zóna je dokončená /
zveľadenie mestskej lokality a verejného
priestranstva, 2-generačný projekt

1 500,00

Nitriansky
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8

Obec Lenartov

9

Prešovské dobrovoľnícke centrum

10

Občianske združenie Trochu inak

11

Spojená škola Svätej Rodiny

12

Ži:va

13

Cesta von

14

Scéna pre Devín

15

Občianske združenie Horná Rimava

16

Obec Podhradík

Revitalizácia miestneho parku
živou sochou z kvetín /
zveľadenie mestskej lokality a verejného
priestranstva, 3-generačný projekt

1 000,00

Prešovský

Dobrovoľníci pre Svidník
– Svidník pre dobrovoľníkov /
revitalizácia areálu nemocnice

1 080,00

Prešovský

Sídlisko v akcii /
komunitné umenie a komunitný život na sídlisku

940,00

Prešovský

EKO učebňa v školskom areáli /
vybudovanie eko učebne a záhrady

1 500,00

Bratislavský

Outdoorové letné kino /
komunitné podujatie letného kina

1 050,00

Trenčiansky

Omama – raná starostlivosť
pre deti z vylúčených rómskych komunít /
vzdelávanie rómskych detí

1 500,00

Prešovský

Dokončenie rekonštrukcie priestoru s klubovou
sálou, javiskom, vstupnou halou a zázemím /
rekonštrukcia komunitného kultúrneho priestoru

1 500,00

Bratislavský

Oddychová zóna pri Tureckom moste /
Vytvoremie oddychovej zóny pri historickom
kamennom moste

1 500,00

Banskobystrický

Upracme si v Podhradíku pod hradom /
dobrovoľníctvo, informačné tabule o chránenom
vtáčom území

1 500,00

Prešovský
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17

Občianske združenie Prima

18

HANS

19

Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie
Podjavorina

20

Orchester detí a mládeže Harmónia
Bratislava

21

Útulok pre psíkov Michalovce

Spoločne za krajšie sídlisko /
vyčistenie verejného priestranstva

885,09

Bratislavský

Iné deti v komunite /
podujatie k mesiacu autizmu

1 500,00

Bratislavský

Animoterapia pre celú rodinu /
Hipoterapeutické lekcie pre celé rodiny

1 490,00

Bratislavský

Reprezentácia Slovenska
na Európskom hudobnom festivale mladých /
koncertná činnosť detí

1 500,00

Bratislavský

Pes – najlepší priateľ človeka /
zveľadenie okolia útulku pre psov

1 500,00

Košický

SPOLU

28 935,09
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Inšpiratívne projekty
Združenie Cesta von sa prostredníctvom raného vzdelávania, ktoré prebieha
do troch rokov, snaží deťom vytvárať predpoklady na spokojný a úspešný život.
Projekt Omama je výnimočný aj v tom, že deťom sa venujú omamy, rómske ženy,
ktoré v blízkosti rómskych osád žijú a rodiny poznajú osobne. S rodinami však majú
veľa spoločného: sú to rómske ženy, ktoré učia deti a mamy v domácom prostredí
priamo vo vylúčených komunitách, odkiaľ aj ony samy pochádzajú. Na to, aby
mohli deti vzdelávať, absolvujú špeciálny vzdelávací tréning. Pri ranom vzdelávaní
je nevyhnutné zameriavať sa na prácu s dieťaťom i matkou zároveň. „Keď prebieha
lekcia s dieťatkom, mamička je vždy prítomná, pričom ju postupne podporujeme
v aktívnom zapájaní sa do vedenia lekcie. Takýmto názorným spôsobom získava
praktické znalosti, ktoré posilňujú jej rodičovské zručnosti. Mamičky sa zároveň
stretávajú v rodičovských kluboch, ktoré sú zamerané na široké spektrum tém
od laktácie, vývinovej psychológie, až po oddlžovanie či ľudské práva.“ Dlhodobou
víziou združenia je cesta von zo začarovaného kruhu generačnej chudoby.
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Priestory nového kultúrneho centra v bratislavskom Devíne, v historickej
Žigraiovej kúrii, majú svoju históriu. Kedysi slúžili ako koniareň, neskôr tam bola
kotolňa. Vďaka miestnym nadšencom sa podarilo zrekonštruovať zanedbané
pivničné priestory a vytvoriť tak miesto, ktoré dnes slúži ako multifunkčný
spoločensko-kultúrny priestor pre Devínčanov i návštevníkov a oslovuje ľudí
v rôznom veku a s rôznymi záujmami. Za projektom sú ľudia z občianskeho
združenia Scéna pre Devín. Ich spoločným cieľom bolo zo starej zanedbanej
pivnice vytvoriť divadelnú scénu, kde by sa robili koncerty a hralo divadlo,
organizovali besedy i prezentácie cestovateľov. Je tam aj ﬁlmový klub, detské
divadielko, a v nedeľu doobeda sa hrávajú stolové hry a vedomostné kvízy.

Výročná správa Nadácie VÚB 2019

Prehľad podporených subjektov a aktivít
realizovaných v roku 2019 s uvedením vzťahu
k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

49

Vymysleli projekt Zbohom smetisko – vitaj náš nový park a zo smetiska
naozaj vytvorili park. Bušince je obec, kde sa podarilo spoločnými silami
na miestach čiernych skládok vytvoriť priestor na oddych, a tak zlepšiť život
obyvateľov. Dôležitou súčasťou obce bol kedysi kaštieľ s veľkým parkom.
Neďaleko bývalého kaštieľa sa dnes nachádza oddychová zóna pre občanov,
ale ešte nedávno tu bola čierna skládka, s ktorou vedenie obce zápasilo
niekoľko rokov. V priestore boli umiestnené oddychové lavičky, hracie prvky
pre deti a edukačná tabuľa s informáciami o dĺžke rozkladu jednotlivých typov
odpadu v prírodnom prostredí. V lokalite bola umiestnená aj nádoba na zber
skla a vysadená zeleň, niekoľko stromov vrátane gaštana jedlého.
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Útulok pre psíkov Michalovce opatruje až 250 psov. Pomáhajú im aj
brigádnici a dobrovoľníci, ktorým osud psíkov bez domova nie je ľahostajný.
Pomôcť psom v útulku sa dá aj inak ako adoptovaním. Napríklad vychádzkami
so psíkmi, v lete kúpaním a strihaním psíkov, fotením do inzerátov, prevozmi
k veterinárovi, krmivom a tiež osvetou a propagovaním zdravého vzťahu k psovi.
V michalovskom útulku vytvorili oddychovú zónu, kde môžu ľudia stráviť nejaký
čas so psíkmi, a tak urobiť radosť sebe aj im. „Chceme robiť osvetu o tom, ako
sa starať o živé tvory. Spojili sme príjemné s užitočným. Tráviť čas v prírode, robiť
niečo pre svoje zdravie a pohodu psíkov v útulku, ktorí nemajú takú možnosť
pohybu ako v skutočnom domove.” Osvetu robia aj formou pravidelného
vzdelávania: v školách robia prednášky, usporadúvajú prechádzky so psami
v spojení s konkrétnymi školami, zúčastňujjú sa na rôznych podujatiach.
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Štruktúra príjmov (výnosov)
za rok 2019 podľa zdrojov
Príjmy v EUR

% vyjadrenie

172 547,76

16,76

Zahraničné súkromné zdroje

–

–

Zahraničné vládne zdroje

–

–

Domáce súkromné zdroje

172 512,04

16,76

–

–

35,72

0

–

–

2,83

0

856 711,71

83,24

–

–

1 029 262,30

100

Príspevky
Z toho:

3.

Domáce vládne zdroje
Jednotlivci
Príjmy z činnosti nadácie
Úroky
Výnos z 2 % dane z príjmov FO, PO
Ostatné a mimoriadne výnosy
VÝNOSY SPOLU K 31. 12. 2019
Nepoužité prostriedky z 2 % dane z príjmu
prijatých v roku 2019

861 133,80

Výročná správa Nadácie VÚB 2019 | Štruktúra príjmov (výnosov) za rok 2019 podľa zdrojov
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Prehľad darcov, ktorých hodnota
darov presiahla 331,94 Eur

4.

Donor/názov

Suma v EUR

Individuálny darca
Intesa Sanpaolo

-

VÚB, a.s.

172 512,04

SPOLU

172 512,04

Výročná správa Nadácie VÚB 2019 | Prehľad darcov, ktorých hodnota darov presiahla 331,94 Eur
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Štruktúra nákladov (výdavkov)
za rok 2019
Náklady v EUR

% vyjadrenie

68 876,90

6,69

–

–

Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie

24 674,40

2,40

Prevádzka nadácie

41 026,81

3,99

Odmena za výkon funkcie správcu

–

–

Náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu

–

–

Mzdové náklady

–

–

3 175,69

0,31

57 220,39

5,56

0

0

903 165,01

87,75

66 859,06

6,50

nadačný program pre Vzdelanie

182 861,62

17,77

nadačný program pre Umenie

318 370,99

30,93

nadačný program pre Komunitu

335 073,34

32,55

NÁKLADY SPOLU K 31. 12. 2019

1 029 262,30

100,00

Administratívne náklady (výdavky na správu nadácie)
Z toho:
Ochrana a zhodnotenie majetku

5.

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

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

Výročná správa Nadácie VÚB 2019 | Štruktúra nákladov (výdavkov) za rok 2019
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6.

Výška výdavkov (nákladov)
na správu nadácie
za kalendárny rok 2019
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 2019 v miere nevyhnutnej na zabezpečenie jej činnosti vo výške maximálne do 6 %
zo všetkých výdavkov (nákladov). Administratívne náklady k 31. 12. 2019 boli 6,69 % a boli prekročené z dôvodu nevyhnutného
zabezpečenia propagácie vyhlásených grantových schém, čo Správna rada zobrala na vedomie.
Správkyňa Nadácie VÚB nepoberala za výkon funkcie žiadnu odmenu.
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7.

Zmeny vykonané
v nadačnej listine
a v zložení orgánov
v roku 2019
V roku 2019 nebola uskutočnená žiadna zmena v zápise do registra nadácií na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
Zloženie Správnej rady sa oproti predchádzajúcemu obbobiu nemenilo. Jej členovia Alexander Resch a Elena Kohútiková
boli po uplynutí funkčného obdobia opätovne zvolení na ďalšie 3-ročné obdobie.

Výročná správa Nadácie VÚB 2019 | Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov v roku 2019
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8.

Prehľad o činnosti nadačných
fondov spolu s prehľadom
o prostriedkoch nadačných fondov
Nadácia VÚB v roku 2019 nemala ani nevytvorila žiadny nadačný fond.
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s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov
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Zoznam partnerov
v roku 2019
Zoznam partnerov (v abecednom poradí) – granty, dary a výhry v súťažiach

9.

Asociácia pomoci postihnutým – APPA

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

Biela noc, o.z.

HANS

Borinka Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Hettmer Eva

Centrum voľného času Handlová

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Cesta von

Hornonitrianske stopy o.z

Depaul Slovensko n.o.

Kalvársky fond

Detská železnica Košice

Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Podjavorina

Dobrý Kameň

Lučivjanská Katarína

Ekonomická univerzita v Bratislave

Mesto Dubnica nad Váhom

ENJOY THE RIDE

Mesto Modra

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj

Michalovský domov seniorov

EXTEATRO

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Výročná správa Nadácie VÚB 2019 | Zoznam partnerov v roku 2019
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zdroj Martina Mlčuchová

Nadácia Cvernovka

OZ Mamy Margity

Nezisková organizácia Voices

OZ Kreatívna spoločnosť Valava

Občianske združenie AMOS

OZ PUNKT

Občianske združenie BChZ

OŽIVENÁ

Občianske združenie Horná Rimava

Prešovské dobrovoľnícke centrum

Občianske združenie Naše Zálesíčko

Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja, Prešov

Občianske združenie Prima

Scéna pre Devín

Občianske združenie Trochu inak

SERMO POPULA

Obec Bušince

Sinfonietta Bratislava

Obec Kajal

SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien

Obec Lenartov

Spojená škola Svätej Rodiny

Obec Necpaly

STAR production, s.r.o.

Obec Oravská Poruba

STEFANI n.o.

Obec Podhradík

Šedý medveď

Oleňová Lucia

ŠŤASTNÉ DETSTVO

Orchester detí a mládeže Harmónia Bratislava

Šurianski Jazdci

Otvor dvor

Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave

OZ Felix Bratislava

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

Výročná správa Nadácie VÚB 2019 | Zoznam partnerov v roku 2019
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zdroj Martina Mlčuchová

Iní partneri

Tilia
Timoteus n.o.
Útulok pre psíkov Michalovce

Folk Publishing s.r.o.

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku
v Zubrohlave

Galéria Nedbalka

Základná škola Andreja Radlinského

Grape PR, spol. s.r.o.

Základná škola Dargovských hrdinov 19

Globe production, s.r.o.

Základná škola s materskou školou (Čadca)

KPMG in Slovakia

Základná škola s materskou školou Vlčkovce

Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s.r.o.

Základná škola, SNP 1, Humenné

PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.

Zatvarnická Jana

Promea Communication, spol. s r.o.

Záujmové združenie žien ASPEKT

Sodexo, s. r. o.

Združenie maďarských rodičov pri ZŠ Lajosa Pongrácza s VJM

Soomaja, s. r. o.

Ži:va

WellGiving, o.z.

ZŠ a MŠ Bánov

Všeobecná úverová banka, a. s.

Výročná správa Nadácie VÚB 2019 | Zoznam partnerov v roku 2019
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10.

Správa nezávislého audítora
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Správa nezávislého audítora
Správnej rade a ]DNODGDWHĐRYL Nadácie VÚB:
6SUiYD]DXGLWX~þWRYQHM]iYLHUN\
Názor

=RGSRYHGQRVĢDXGtWRUD]DDXGLW~þWRYQHM]iYLHUN\
1DãRX ]RGSRYHGQRVĢRX MH ]tVNDĢ SULPHUDQp XLVWHQLH þL ~þWRYQi ]iYLHUND DNR FHORN
QHREVDKXMHYê]QDPQpQHVSUiYQRVWLþLXåYG{VOHGNXSRGYRGXDOHERFK\E\DY\GDĢVSUiYX
DXGtWRUDYUiWDQHQi]RUX3ULPHUDQpXLVWHQLHMHXLVWHQLHY\VRNpKRVWXSĖDDOHQLHMH]iUXNRX
WRKR åH DXGLW Y\NRQDQê SRGĐD PHG]LQiURGQêFK DXGtWRUVNêFK ãWDQGDUGRY YåG\ RGKDOt
významné nesprávnosti, ak také existuM~ 1HVSUiYQRVWLP{åX Y]QLNQ~Ģ Y G{VOHGNX SRGYRGX
DOHER FK\E\ D ]D Yê]QDPQp VD SRYDåXM~ YWHG\ DN E\ VD GDOR RG{YRGQHQH RþDNiYDĢ åH
MHGQRWOLYR DOHER Y V~KUQH E\ PRKOL RYSO\YQLĢ HNRQRPLFNp UR]KRGQXWLD SRXåtYDWHĐRY
XVNXWRþQHQpQD]iNODGHWHMWR~þWRYQHM]iYierky.

8VNXWRþQLOL VPH DXGLW ~þWRYQHM ]iYLHUN\ nadácie Nadácia VÚB („Nadácia“), ktorá obsahuje
súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok NRQþLDFLVDNXYHGHQpPXGiWXPXD
SR]QiPN\NWRUpREVDKXM~V~KUQYê]QDPQêFK~þWRYQêFK]iVDGD~þWRYQêFKPHWyG.

9UiPFLDXGLWXXVNXWRþQHQpKRSRGĐDPHG]LQiURGQêFKDXGtWRUVNêFKãWDQGDUGRYSRþDVFHOpKR
DXGLWXXSODWĖXMHPHRGERUQê~VXGRND]DFKRYiYDPHSURIHVLRQiOQ\VNHSWLFL]PXV2NUHPWRKR:

3RGĐDQiãKRQi]RUXSULORåHQi~þWRYQi]iYLHUNDSRVN\WXMHSUDYGLYêDYHUQêREUD]ILQDQþQHM
situácie Nadácie k 31. decembru 2019 a YêVOHGNX MHM KRVSRGiUHQLD ]D URN NRQþLDFL VD N
XYHGHQpPX GiWXPX SRGĐD ]iNRQD þ  = ] R ~þWRYQtFWYH Y znení neskorších
predpisov („zákon o ~þWRYQtFWYH³ 

x

Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti ~þWRYQHM ]iYLHUN\ þL Xå Y
G{VOHGNX SRGYRGX DOHER FK\E\ QDYUKXMHPH D XVNXWRþĖXMHPH DXGtWRUVNp SRVWXS\
UHDJXM~FHQDWLHWRUL]LNiD]tVNDYDPHDXGtWRUVNpG{ND]\NWRUpV~GRVWDWRþQpDYKRGQpQD
poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v
dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže
]DKĚĖDĢ WDMQ~ GRKRGX IDOãRYDQLH ~P\VHOQp Y\QHFKDQLH QHSUDYGLYp Y\KOiVHQLH DOHER
obídenie internej kontroly.

x

Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnêPLSUHDXGLWDE\VPHPRKOLQDYUKQ~Ģ
DXGtWRUVNpSRVWXS\YKRGQp]DGDQêFKRNROQRVWtDOHQLH]D~þHORPY\MDGUHQLDQi]RUXQD
HIHNWtYQRVĢLQWHUQêFKNRQWURONadácie.

x

+RGQRWtPH YKRGQRVĢ SRXåLWêFK ~þWRYQêFK ]iVDG D ~þWRYQêFK PHWyG D SULPHUDQRVĢ
~þWRYQêFK RGKDGRY D XYHGHQLH V QLPL V~YLVLDFLFK LQIRUPiFLt XVNXWRþQHQp ãWDWXWiUQ\P
orgánom.

x

5REtPH ]iYHU R WRP þL ãWDWXWiUQ\ RUJiQ YKRGQH Y ~þWRYQtFWYH SRXåtYD SUHGSRNODG
QHSUHWUåLWpKRSRNUDþRYDQLDYþLQQRVWLDQD]iNODGH]tVNDQêFKDXGtWRUVNêFKG{ND]RY záver
RWRPþLH[LVWXMHYê]QDPQiQHLVWRWDYV~YLVORVWLVXGDORVĢDPLDOHERRNROQRVĢDPLNWRUpE\
PRKOL Yê]QDPQH VSRFK\EQLĢ VFKRSQRVĢ Nadácie QHSUHWUåLWH SRNUDþRYDĢ Y þLQQRVWL $N
GRVSHMHPHN]iYHUXåHYê]QDPQiQHLVWRWDH[LVWXMHVPHSRYLQQtXSR]RUQLĢYQašej správe
DXGtWRUDQDV~YLVLDFHLQIRUPiFLHXYHGHQpY~þWRYQHM]iYLHUNHDOHERDNV~WLHWRLQIRUPiFLH
QHGRVWDWRþQp PRGLILNRYDĢ Qiã Qi]RU 1DãH ]iYHU\ Y\FKiG]DM~ ] DXGtWRUVNêFK G{ND]RY
získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však
P{åXVS{VRELĢåHNadácia SUHVWDQHSRNUDþRYDĢYQHSUHWUåLWHMþLQQRVWL

x

+RGQRWtPHFHONRY~SUH]HQWiFLXãWUXNW~UXDREVDK~þWRYQHM]iYLHUN\YUiWDQHLQIRUPiFLtY
QHMXYHGHQêFKDNRDMWRþL~þWRYQi]iYLHUND]DFK\WiYDXVNXWRþQHQpWUDQVDNFLH a udalosti
spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Základ pre názor
$XGLWVPHY\NRQDOLSRGĐDPHG]LQiURGQêFKDXGtWRUVNêFKãWDQGDUGRY ,QWHUQDWLRQDO6WDQGDUGV
RQ $XGLWLQJ ,6$  1DãD ]RGSRYHGQRVĢ SRGĐD WêFKWR ãWDQGDrdov je uvedená v odseku
=RGSRYHGQRVĢ DXGtWRUD ]D DXGLW ~þWRYQHM ]iYLHUN\. Od Nadácie VPH QH]iYLVOt SRGĐD
ustanovení ]iNRQD þ  = ] R ãWDWXWiUQRP DXGLWH D o zmene a GRSOQHQt ]iNRQD þ
431/2002 Z. z. o ~þWRYQtFWYH Y znení neskorších predpisov („zákon o štatutárnom audite“)
týkajúcich VD HWLN\ YUiWDQH (WLFNpKR NyGH[X DXGtWRUD UHOHYDQWQêFK SUH Qiã DXGLW ~þWRYQHM
závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme
SUHVYHGþHQtåHDXGtWRUVNpG{ND]\NWRUpVPH]tVNDOLSRVN\WXM~GRVWDWRþQý a vhodný základ
pre náš názor.
=RGSRYHGQRVĢ ãWDWXWiUQHKR RUJiQX a osôb poverených správou a riadením ]D ~þWRYQ~
závierku
âWDWXWiUQ\ RUJiQ MH ]RGSRYHGQê ]D ]RVWDYHQLH WHMWR ~þWRYQHM ]iYLHUN\ tak, aby poskytovala
pravdivý a verný obraz SRGĐD]iNRQDR~þWRYQtFWYH a za tie interné kontroly, ktoré považuje za
SRWUHEQpQD]RVWDYHQLH~þWRYQHM]iYLHUN\NWRUiQHREVDKXMHYê]QDPQpQHVSUiYQRVWLþLXåY
dôsledku podvodu alebo chyby.
3UL]RVWDYRYDQt~þWRYQHM]iYLHUN\MHãWDWXWiUQ\RUJiQ]RGSRYHGQê]D]KRGQRWHQLHVFKRSQRVWL
Nadácie QHSUHWUåLWH SRNUDþRYDĢ YR VYRMHM þLQQRVWL ]D RStVDQLH VNXWRþQRVWt WêNDM~FLFK VD
QHSUHWUåLWpKR SRNUDþRYDQLD Y þLQQRVWL DN MH WR SRWUHEQp D ]D SRXåLWLH SUHGSRNODGX
QHSUHWUåLWpKRSRNUDþRYDQLDYþLQQRVWLY~þWRYQtFWYHLEDåHE\PDOY~P\VOHNadáciu ]OLNYLGRYDĢ
DOHERXNRQþLĢMHMþLQQRVĢDOHERE\QHPDOLQ~UHDOLVWLFN~PRåQRVĢQHåWDNXURELĢ
Osoby poverené správou a ULDGHQtP V~ ]RGSRYHGQp ]D GRKĐDG QDG SURFHVRP ILQDQþQpKR
výkazníctva Nadácie.
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S osobami poverenými správou a riadením komunikujeme okrem iného o plánovanom
rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých
významných QHGRVWDWNRYLQWHUQHMNRQWURO\NWRUpSRþDVQiãKRDXGLWX]LVWtPH
6SUiYDNćDOãtPSRåLDGDYNiP]iNRQRYDLQêFKSUiYQ\FKSUHGSLVRY
Správa k LQIRUPiFLiPNWRUpVDXYiG]DM~YRYêURþQHMVSUiYH
âWDWXWiUQ\RUJiQMH]RGSRYHGQê]DLQIRUPiFLHXYHGHQpYRYêURþQHMVSUiYH]RVWDYHQHMSRGĐD
požiadaviek zákona o ~þWRYQtFWYH 1iã Y\ããLH XYHGHQê Qi]RU QD ~þWRYQ~ ]iYLHUNX VD
QHY]ĢDKXMHQDLQpLQIRUPiFLHYRYêURþQHMVSUiYH
9 V~YLVORVWL V DXGLWRP ~þWRYQHM ]iYLHUN\ MH QDãRX ]RGSRYHGQRVĢRX RER]QiPHQLH VD V
LQIRUPiFLDPL XYHGHQêPL YR YêURþQHM VSUiYH D posúdenie þL WLHWR iné informácie nie sú vo
významnom nesúlade s DXGLWRYDQRX~þWRYQRX]iYLHUNRXDOHERQDãLPLSR]QDWNDPLNWRUpVPH
]tVNDOLSRþDVDXGLWX~þWRYQHM]iYLHUN\DOHERVDLQDN]GDM~E\ĢYê]QDPQHQHVSUiYQH
Posúdili VPH þL YêURþQi VSUiYD Nadácie obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje
zákon o ~þWRYQtFWYH
1D]iNODGHSUiFY\NRQDQêFKSRþDVDXGLWX~þWRYQHM]iYLHUN\SRGĐDQiãKRQi]RUX
x

LQIRUPiFLHXYHGHQpYRYêURþQHMVSUiYH]RVWDYHQHM]DURN19 V~YV~ODGHV~þWRYQRX
závierkou za daný rok,

x

YêURþQiVSUiYDREVDKXMHLQIRUPiFLHSRGĐD]iNRQDR ~þWRYQtFWYH

Okrem toho, na základe našich poznatkov o Nadácii a situácii v QHMNWRUpVPH]tVNDOLSRþDV
DXGLWX~þWRYQHM]iYLHUN\VPHSRYLQQtXYLHVĢþLVPH]LVWLOLYê]QDPQpQHVSUiYQRVWLYRYêURþQHM
správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti
neexistujú zistenia, ktoré E\VPHPDOLXYLHVĢ
7. mája 2020
Bratislava, Slovenská republika

$XGtWRUVNiVSRORþQRVĢ
KPMG Slovensko spol. s r.o.
/LFHQFLD6.$8þ

Zodpovedný audítor:
3HWUDýHUQiNRYi
/LFHQFLD8'9$þ 1120
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11.

Účtovná závierka k 31. 12. 2019
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Výkazy ročnej
účtovnej závierky
Súvaha k 31. 12. 2019

A.
1.

2.

STRANA AKTÍV

č. r.

a

b

Brutto 1
v EUR

Korekcia 2
v EUR

Netto 3
v EUR

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Netto 4
v EUR

001

90 592,48

–

90 592,48

83 292,48

002

–

–

–

–

003

–

–

–

–

004

–

–

–

–

005

–

–

–

–

006

–

–

–

–

007

–

–

–

–

008

–

–

–

–

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

Bežné účtovné obdobie

009

90 592,48

–

90 592,48

83 292,48

010
011
012

–
90 592,48
–

x
x
–

–
90 592,48
–

–
83 292,48
–

3.

STRANA AKTÍV

č. r.

a

b

Brutto 1
v EUR

Korekcia 2
v EUR

Netto 3
v EUR

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Netto 4
v EUR

013

–

–

–

–

014

–

–

–

–

015

–

–

–

–

016

–

–

–

–

017

–

–

–

–

018

–

–

–

–

019

–

–

–

–

020

–

–

–

–

021

–

–

–

–

022

–

–

–

–

023

–

–

–

–

024

–

–

–

–

025

–

–

–

–

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

Bežné účtovné obdobie
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B.
1.

2.

3.

STRANA AKTÍV

č. r.

a

b

Brutto 1
v EUR

Korekcia 2
v EUR

Netto 3
v EUR

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Netto 4
v EUR

026

–

–

–

–

027

–

–

–

–

028

–

–

–

–

029

991 600,99

–

991 600,99

687 043,32

Zásoby r. 031 až r. 036

030

–

–

–

–

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

031

–

–

–

–

032

–

–

–

–

033
034
035

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

036

–

–

–

–

037

–

–

–

–

038

–

–

–

–

039

–

–

–

–

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

040

Bežné účtovné obdobie

–

–

–

4.

–
C.

041

–

–

–

–

042

–

–

–

0,00

043

–

–

–

–

1.

STRANA AKTÍV

č. r.

a

b

Brutto 1
v EUR

Korekcia 2
v EUR

Netto 3
v EUR

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Netto 4
v EUR

044

–

–

–

0,00

045

–

x

–

–

046

–

x

–

–

047

–

x

–

–

048

–

–

–

–

049

–

–

–

–

050

–

–

–

–

051
052
053

991 600,99
115,33
991 485,66

–
x
x

991 600,99
115,33
991 485,66

687 043,32
88,28
686 955,04

054

–

x

–

–

055

–

–

–

–

056

–

–

–

–

057

23 596,00

–

23 596,00

29 370,10

058
059

23 596,00
–

–
–

23 596,00
–

29 370,10
–

060

1 105 789,47

–

1 105 789,47

799 705,90

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

Bežné účtovné obdobie
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A.
1.

2.

3.
4.
B.
1.

2.

Bežné
účtovné
obdobie
5
v EUR

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
6
v EUR

061

90 041,48

82 741,48

062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072

90 041,48
90 041,48
–
–
–
–
–
–
–
–
–

82 741,48
82 741,48
–
–
–
–
–
–
–
–
–

073

0,00

0,00

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

2 443,75
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2 462,65
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

STRANA PASÍV

č. r.

a

b

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

3.

4.

C.
1.

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

087
088
089

2 443,75
2 443,75
–

2 462,65
2 462,65
–

090

–

–

091

0,00

0,00

092

–

–

093

–

–

094
095
096
097
098
099
100
101
102
103

–
–
–
–
–
–
–
1 013 304,24
53 967,40
959 336,84

–
–
–
–
–
–
–
714 501,77
15 852,70
698 649,07

104

1 105 789,47

799 705,90
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Výkaz získov a strát
Číslo
účtu

NÁKLADY

č. r.

a

b

c

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

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

Činnosť
Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná

Spolu

1

2

3

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
4

01
02
03
04
05
06
07
08

195,33
–
–
–
133,45
1 214,64
67 254,98
–

–
–
–
–
–
–
–
–

195,33
–
–
–
133,45
1 214,64
67 254,98
–

30,95
–
–
–
67,80
957,12
88 122,24
–

09

–

–

–

–

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

–
–
–
–
–
13,30
–
14,70
–
–
–
–
57 220,39
–
50,50

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
13,30
–
14,70
–
–
–
–
57 220,39
–
50,50

–
–
–
–
–
23,50
–
–
–
–
–
–
107 492,24
–
41,00

25

–

–

–

–

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

26

–

–

–

–

27
28

–
–

–
–

–
–

–
–

29

–

–

–

–

30

–

–

–

–

31

–

–

–

–

32

–

–

–

–

33

–

–

–

–

34

54 013,30

–

54 013,30

88 939,36

35

30 000,00

–

30 000,00

20 000,00

36

819 151,71

–

819 151,71

977 965,25

37

–

–

–

–

38

1 029 262,30

–

1 029 262,30

1 283 639,46
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Číslo
účtu

VÝNOSY

č. r.

a

b

c

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

Činnosť
Hlavná
nezdaňovaná

Zdaňovaná

Spolu

39
40
41

1
–
–
–

2
–
–
–

3
–
–
–

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
4
–
–
–

42

–

–

–

–

43
44
45
46

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–

47

–

–

–

–

48

–

–

–

–

49

–

–

–

–

50
51
52
53
54
55
56
57
58

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
2,83
–
–
–
–
–

–
–
–
2,83
–
–
–
–
–

–
–
–
2,85
–
–
–
–
–

59

–

–

–

–

60

–

–

–

–

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

61

–

–

–

–

62

–

–

–

–

63

–

–

–

–

64

–

–

–

–

65

–

–

–

–

66

–

–

–

–

67

–

–

–

–

68

172 512,04

–

172 512,04

200 234,04

69

35,72

–

35,72

94,52

70

–

–

–

–

71

856 711,71

–

856 711,71

1 083 308,05

72

–

–

–

–

73
74

–
1 029 259,47

–
2,83

–
1 029 262,30

–
1 283 639,46

75

-2,83

2,83

0,00

0,00

76

0,00

0,00

0,00

0,00

77

–

–

–

–

78

-2,83

2,83

0,00

0,00
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Poznámky ročnej účtovnej
závierky k 31. 12. 2019
I. Všeobecné údaje
Názov, sídlo, vznik a zakladateľ účtovnej jednotky
Nadácia VÚB je neziskovou organizáciou, ktorá bola založená 12.12.2003 a bola zapísaná do registra na Ministerstve
vnútra Slovenskej republiky pod číslom 203/Na-2002/741. Organizácia sídli na Mlynských nivách 1, 829 90 Bratislava,
Slovenská republika, identiﬁkačné číslo 308 560 43, daňové identiﬁkačné číslo 2021972392.
Zakladateľom účtovnej jednotky je Všeobecná úverová banka, a. s. so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava.
VÚB má 100 % podiel na nadačnom imaní a tiež 100 % podiel na hlasovacích právach.
Informácie o členoch štatutárnych orgánov
V roku 2019 neboli uskutočnené zmeny v zápise do registra na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
Mená a priezviská členov štatutárnych orgánov nadácie k 31. 12. 2019:
Správna rada: predseda správnej rady
člen správnej rady
člen správnej rady

Alexander Resch
Ing. Elena Kohútiková Csc.
Giovanna Paladino

Správca nadácie:

PhDr. Martina Slezáková

Revízor nadácie:

Ing. Elena Slaninková
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Predmet činnosti nadácie
•
•
•
•
•
•
•
•

rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt
realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov
ochrana a tvorba životného prostredia
zachovanie prírodných hodnôt
ochrana zdravia
ochrana práv detí a mládeže
rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy
plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb,
ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou
pohromou

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za účtovné obdobie
Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

0

0

z toho počet vedúcich zamestnancov

0

0

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou

0

0

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

4

4

Nadácia VÚB nemala k 31. 12. 2019 žiadnych zamestnancov. Štyria zamestnanci Všeobecnej
úverovej banky, vykonávali pre účtovnú jednotku činnosť správcu nadácie, projektového
manažéra, revízora a účtovníka.
Nadácia VÚB nemá organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti.
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II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Dlhodobý hmotný majetok
Účtovná závierka bola zostavená podľa Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti a je zostavená ako
riadna účtovná závierka.

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

Účtovná závierka Nadácie VÚB za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. 12. 2018, bola
schválená revízorom nadácie dňa 20. 05. 2019.

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

V priebehu účtovného obdobia 2019 neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad
a účtovných metód.
V účtovnom období 2019 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 2019 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 obstaraný iným spôsobom sa oceňuje reálnou hodnotou
v prípade bezodplatného nadobudnutia majetku alebo majetku novozisteného pri
inventarizácii.

Dlhodobý ﬁnančný majetok
Dlhodobý ﬁnančný majetok je oceňovaný obstarávacou cenou. Obstarávacia cena
je cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
Zásoby
Zásoby obstarané kúpou sú oceňované obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena,
za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s obstaraním.
Pohľadávky
Pohľadávky vrátane nároku na dary, príspevky a dotácie. Pohľadávky sa oceňujú
menovitou hodnotou. Pri odplatnom nadobudnutí alebo nadobudnutí vkladom
do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. O prijatých a poskytnutých
daroch, príspevkoch a dotáciách sa účtuje ku dňu vzniku nároku na ich plnenie
v menovitej hodnote.
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Krátkodobý ﬁnančný majetok
Krátkodobý ﬁnančný majetok tvoria peniaze v hotovosti a na bankových účtoch.
Je ocenený menovitou hodnotou.
Časové rozlíšenie na strane aktív
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
Záväzky
Dlhodobé i krátkodobé záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov sa vykazujú
pri ich vzniku v menovitých hodnotách, pri prevzatí obstarávacou cenou. Úroky z pôžičiek
a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.
Časové rozlíšenie na strane pasív
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

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

Obdobie (roky)

Ročný odpis

metóda

6 rokov

1/6

rovnomerná

Dopravné prostriedky

4 roky

1/4

rovnomerná

Nehmotný majetok

4 roky

1/4

rovnomerná

Stroje a zariadenia

V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého hmotného majetku sa
tvorí opravná položka vo výške rozdielu jeho zistenej úžitkovej hodnoty a zostatkovej
hodnoty.
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III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

Prehľad o dlhodobom majetku
Pozemky

Umelecké
diela a
zbierky

Stavby

Samostatné
hnuteľné
veci a súbory
hnuteľných
vecí

Dopravné
prostriedky

Pestovateľské
celky trvalých
porastov

Základné
stádo a ťažné
zvieratá

Drobný a
ostatný
dlhodobý
hmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
hmotného
majetku

Poskytnuté
preddavky
na dlhodobý
hmotný
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie – stav na začiatku
bežného účtovného obdobia

–

83 292,48

–

–

–

–

–

–

–

–

83 292,48

prírastky

–

7 300,00

–

–

–

–

–

–

–

–

7 300,00

úbytky

–

0,00

–

–

–

–

–

–

–

–

0,00

presuny

–

0,00

–

–

–

–

–

–

–

–

0,00

Stav na konci bežného účtovného obdobia

–

90 592,48

–

–

–

–

–

–

–

–

90 592,48

Oprávky – stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

úbytky

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

presuny

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Stav na konci bežného účtovného obdobia

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Opravné položky – stav na začiatku bežného
účtovného obdobia

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

úbytky

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

presuny

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Stav na konci bežného účtovného obdobia

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Zostatková hodnota

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia

–

83 292,48

–

–

–

–

–

–

–

–

83 292,48

Stav na konci bežného účtovného obdobia

–

90 592,48

–

–

–

–

–

–

–

–

90 592,48

Umelecké diela v majetku Nadácie VÚB tvoria darované víťazné obrazy zo súťaží Maľba, ktorú od roku 2006 nadácia každoročne organizuje. Jedno umelecké dielo v hodnote 1 551,- EUR
tvorí umelecká mozaika ,,Omaggio AD Apolliner ktorá bola obstaraná v roku 2011.
V roku 2018 nadácia na základe zmluvy zakúpila víťazný obraz súťaže Maľba 2018 v hodnote 6 000,- EUR, ktoré zaradila do svojich umeleckých zbierok. V roku 2019 nadácia zaradila do majetku
bezodplatne nadobudnuté obrazy zo súťaže Maľba 2019 ohodnotené znalcom na sumu 7 300,- EUR.
Nadácia VÚB nemá žiadny dlhodobý hmotný alebo nehmotný majetok, na ktorý by bolo zriadené záložné právo alebo majetok, s ktorým by mala účtovná jednotka obmedzené právo
disponovať. K majetku nie je uzatvorená žiadna poistná zmluva.
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Finančný majetok

Pohľadávky

Informácie o položkách krátkodobého ﬁnančného majetku

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

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

115,33

88,28

0,00

0,00

984 300,30

679 769,70

7 185,36

7 185,34

Bankové účty s dobou viazanosti
dlhšou ako jeden rok

0,00

0,00

Peniaze na ceste

0,00

0,00

991 600,99

687 043,32

Krátkodobý ﬁnančný majetok

Pokladnica
Ceniny
Bežné bankové účty
Termínované účty

Spolu

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

3 714,00

2 727,30

Náklady budúcich období – 2 %

19 882,00

26 642,80

Spolu

23 596,00

29 370,10

V grantových schémach Vzdelávanie a Umenie, boli v roku 2019 zaúčtované zmluvy,
v prípade ktorých je realizácia plánovaná na rok 2020. 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

82 741,48

z toho:
nadačné imanie v nadácii

7 000,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

–

–

–

–

–

75 741,48

7 300,00

0,00

0,00

83 041,48

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu

–

–

–

–

–

Fond reprodukcie

–

–

–

–

–

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

–

–

–

–

–

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín

–

–

–

–

–

Fondy zo zisku

–

–

–

–

–

Rezervný fond

–

–

–

–

–

Fondy tvorené zo zisku

–

–

–

–

–

Ostatné fondy

–

–

–

–

–

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

–

–

–

–

–

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

–

–

–

–

–

82 741,48

7 300,00

0,00

0,00

90 041,48

vklady zakladateľov
umelecké diela a zbierky

Spolu

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

Bankové úvery a ﬁnančné výpomoci
K 31. 12. 2019 nemala nadácia žiadne úvery a ﬁnančné výpomoci.
Stav na konci

Druh záväzkov

Záväzky po lehote splatnosti

bežného účtovného
obdobia

Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

0,00

0,00

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou
splatnosti do jedného roka

2 443,75

2 462,65

Krátkodobé záväzky spolu

2 443,75

Výdavky budúcich období

bežného účtovného
obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Poskytnuté dary nesplnené podmienky 2018

0,00

15 852,70

Poskytnuté dary nesplnené podmienky 2019

53 967,40

0,00

Spolu

53 967,40

15 852,70

2 462,65

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
od jedného do piatich rokov vrátane

0,00

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti
viac ako päť rokov

0,00

0,00

Dlhodobé záväzky spolu

0,00

0,00

2 443,75

2 462,65

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

Stav na konci

0,00

Záväzok pozostáva z faktúr, ktorých úhrada bude zrealizovaná v januári 2020, v lehote
splatnosti.
Rozdiel 67,20 eur predstavujú nevyfakturované dodávky k 31. 12. 2019 za služby súvisiace
s auditom (bankové informácie k účtom poskytnutých VÚB, a. s. a výkon auditu).
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Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období
Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

0,00

0,00

0,00

0,00

Zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane (2 % DzP nepoužité v roku 2018)

677 933,99

10 141,95

688 075,94

0,00

Zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane (2 % DzP nepoužité v roku 2019)

0,00

1 039 911,52

178 777,72

861 133,80

20 715,08

250 000,00

172 512,04

98 203,04

0,00

35,72

35,72

0,00

698 649,07

1 300 089,19

1 038 351,42

959 336,84

Položky výnosov budúcich období z dôvodu

Zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu

Dar Všeobecnej úverovej banky, a.s.
Dar od fyzických osôb
Spolu

V roku 2019 poskytla Všeobecná úverová banka, a. s. Nadácii VÚB dar v celkovej sume 250 000 eur. O použití prostriedkov z daru VÚB rozhoduje správca nadácie.
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Prehľad významných položiek nákladov (okrem poskytnutých príspevkov)

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

Významné položky výnosov (okrem použitých príspevkov)

Popis
Stav na konci

Druh záväzkov

bežného účtovného
obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Hodnota

Služby – správa nadácie

12 600,00

Služby – marketing PR

17 114,40

Služby – agentúrne práce

27 751,20

Úrokové výnosy

2,83

2,85

Služby – posudky

240,00

Spolu

2,83

2,85

Služby – ostatné náklady

242,28

Prehľad prijatých a použitých príspevkov v priebehu bežného účtovného obdobia

Služby – Maľba

7 560,00

Služby – náklady na právne poradenstvo

1 160,40

Služby – náklady na systém E-grant
Stav na konci
Výdavky budúcich období

Finančný príspevok od VÚB

bežného účtovného
obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

172 512,04

200 234,04

0,00

0,00

Ostatné dary od fyzických osôb

35,72

94,52

2 % dane z príjmov v roku 2017

0,00

980 578,04

2 % dane z príjmov v roku 2018

677 933,99

102 730,01

2 % dane z príjmov v roku 2019

178 777,72

0,00

1 029 259,47

1 283 636,61

Finančný príspevok od iných právnických osôb

600,00

Osobitné náklady k projektom Nádej

2 090,00

Osobitné náklady k projektom AFIN

1 500,00

Osobitné náklady k projektom Umenie
Osobitné náklady ku Komunitným grantom
Spolu

45 555,39
8 075,00
124 488,67

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.

Spolu
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Prehľad poskytnutých príspevkov
Názov organizácie
OZ Kalvarský fond

Nadácia Cvernovka

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

Projekt
Záchrana Bansko-Štiavnickej kalvárie.
Kultúrny HUB, kreatívne centrum, dobudovanie
chýbajúcej infraštruktúry, technické vybavenie,
realizácia kultúrnych a edukačných aktivít – zachovanie
kultúrnych hodnôt.
Rozšírenie programu DofE po Slovensku. Realizácia
motivačného a vzdelávacieho programu pre mladých
ľudí.

Hodnota
v EUR

ZŠ Andreja Radlinského Kúty

Poď sa hrať a športovať. Vybudovanie hracej plochy
so športovými prvkami a priestorom na hry.

4 500,00

ZŠ s MŠ Bánov

Nehádžem do koša – posúvam ďalej. Vybudovanie
domčeka za účelom organizovania komunitných akcií.

4 999,00

Nezisková organizácia Voices

Oﬂajn – moderný mestský kvíz v Trenčíne.
Organizovanie mestských kvízov pre širokú verejnosť,
medzigeneračný charakter.

5 000,00

OZ AMOS

Kráľovstvo plné hier a poznania. Vybudovanie ihriska.

5 000,00

OZ Kreatívna spoločnosť Valava

7 dní tajomstiev mesta. Vytvorenie zábavno-náučného
projektu pre obyvateľov Kremnice.

5 000,00

Základná organizácia Jednoty
dôchodcov na Slovensku
v Zubrohlave

Láska ide nie len cez žalúdok. Vybudovanie spoločnej
kuchyne s cieľom prehĺbiť medzigeneračný dialóg.

10 000,00

OZ Tialia

Učíme sa vonku, učíme sa so starkými. Úprava štyroch
lokalít za účelom výučby detí a miestnej komunity.

4 990,00

Obec Necpaly

Náučný chodník v Necpaloch. Vybudovanie náučného
chodníka v obci, podpora vzdelávania.

5 000,00

2 040,00

100 000,00

100 000,00

10 000,00

Ekonomická univerzita
v Bratislave

Hosťovanie prof. Minea.

Univerzita Komenského Bratislava

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

2 357,00

STAR production, s. r .o.

Veľvyslanectvo mladých.

2 727,30

Živena, spolok slovenských
žien o. z.

História Živeny. Vydanie knihy o 150 ročnej histórii
ženského spolku.

5 000,00

Hlavné mesto Slovenskej
republiky

Sanácia a reštaurovanie sochárskej výzdoby atiky
priečelia Primaciálneho paláca v Bratislave.

50 000,00

Michalovský domov seniorov
Michalovce

Návrat k tradíciám. Vytvorenie tkáčskej dielne
v domove seniorov s cieľom viesť mladšiu generáciu
k zachovaniu tradícií.

STU Fakulta elektrotechniky
a informatiky Bratislava

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

62 815,96

Rímskokatolícka farnosť
Kráľovnej pokoja, Prešov

Záhrada pokoja a života. Vybudovanie bezbariérovej
relaxačno-oddychovej zóny v záhrade farského kostola.

OZ Felix Bratislava

Poznaj rodiča, spoznaj suseda. Vybudovanie, úprava
vonkajších priestorov v areáli školy za účelom podpory
pohybových aktivít.

ZŠ SNP Humenné

Adoptuj si svoj kvetináč a skrášli okolie školy.
Revitalizácia priestorov pred budovou ZŠ.

5 000,00

OZ Sermo Popula

Drevená stodola – srdce ľudového umenia.
Vybodovanie priestoru pre aktivity ľudového umenia.

Mesto Modra

Turistický prístrešok pod Veľkou Homoľou. Zveľadenie
turisticky atraktívneho miesta.

5 000,00

18 929,36

8 400,00

10 000,00
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Názov organizácie

Projekt

Hodnota
v EUR

Obec Kajal

Detské ihrisko pre deti a kútik pre rodičov.
Dobudovanie prvkov detského ihriska.

Timoteus n. o.

Druhý život. Vytvorenie komunitnej záhrady v zariadení
pre seniorov.

Združenie maďarských rodičov
pri ZŠ Lajosa Ponhrácza
s VJM Šahy

Rozprávková vtáčia záhradka – ekodvor. Vybudovanie
náučného chodníka o stromoch a vtákoch
s oddychovými zónami.

5 000,00

Hornonitrianske stopy o. z.

Bojnicko- dubnické cyklotrasy, ich rozvoj,
zveľaďovanie a údržba. Rozvíjanie cyklistickej
infraštruktúry v Bojniciach.

5 000,00

OZ Oživená

Zlaté časy v Zlatej uličke. Revitalizácia Zlatej uličky
v Lučenci, vytvorenie zelenej oázy v centre mesta.

9 940,00

Stefani n. o.

Chillout zóna Žarnovica. Vytvorenie trávnatej plochy
v centre Žarnovice, ktorá bude slúžiť na organizovanie
outdoorových cvičení.

5 000,00

ZŠ s MŠ Čadca

Detské políčka pre červené líčka. Vytvorenie malej
oddychovej zóny.

4 050,00

Detská železnica Košice o. z.

Zveľadenie a zatraktívnenie konečnej stanice Alpinka.

Enjoy the ride o. z.

U-rampa pre areál Dirtpark Drábova. Budovanie
komunity inklinujúcej k Freestyle športu.

4 924,25

Rajský dvor v Kláštore. Pretváranie budovy
bývalého františkánskeho kláštora do podoby
Kultúrno-kreatívneho centra Kláštor.

4 900,00

ZŠ Dargovských hrdinov 19,
Humenné

Vzácne chvíle so starkými. Vytvorenie komunitného
centra v domove dôchodcov v Humennom.

5 000,00

ETP Slovensko- Centrum
pre udržateľný rozvoj n. o.

Učíme sa učiť sa – dlhodobé uplatnenie inovatívnej
FIE metódy pre žiakov z rómskych osád vo Veľkej Ide.

Otvor dvor o. z.

Záujmové združenie žien ASPEKT

Ako sa digitálne média rok 1968 stretli:
medzigeneračný dialóg. Podpora činností knižnice,
podujatí s cieľom budovania komunity.

Depaul Slovensko n. o.

Na polceste k domovu. Program integrácie ľudí
bez domova zameraný na rozvoj pracovných zručností.

10 000,00

Múzeum Spiša
v Spišskej Novej Vsi

Reštaurovanie zbierky portrétov richtárov spišských
miest.

50 000,00

Šurianski jazdci o. z.

Revitalizácia areálu športoviska.

4 995,00

Mesto Dubnica nad Váhom

Letná čitáreň pre deti a ekozáhradka, ochrana
životného prostredia.

7 460,00

OZ Naše Zálesíčko

Korzo Zálesie – malý amﬁteáter.

5 000,00

OZ PUNKT

Dobrý trh – rozvoj miestnych komunít r. 2019.

30 000,00

Sinfonietta Bratislava

Majstrovské lekcie svetoznámych husľových virtuózov
7 – 8. ročník r. 2019.

15 000,00

OZ Mamy Margity

Family park. Vytvorenie atypického ihriska s lezeckou
stenou.

5 000,00

OZ Bratislavský chlapčenský zbor
Bratislava

Prezentácia zborovej hudby doma a v zahraničí BCHZ.

Taliansky kultúrny inštitút
Bratislava

Dolce vitaj 2019.

OZ Šťastné detstvo

Spájajme srdcia troch generácií a celej komunity.
Vybudovanie relaxačno – zábavnej zóny v dedine
Pohorelá.

1 500,00

Scéna pre Devín o. z.

Dokončenie rekonštrukcie suterénnych priestorov
pre klubovú sálu s javiskom.

1 500,00

5 000,00

9 940,00

10 000,00

5 000,00

10 000,00
15 000,00

13 000,00
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Názov organizácie

Projekt

Hodnota
v EUR

Exteatro o. z.

Divadlo spája generácie. Organizácia a zabezpečenie
16. ročníka divadelných predstavení v Kežmarku.

1 500,00

OZ Trochu inak

Sídlisko v akcii. Cieľom projektu je spájanie generácií,
zveľadenie okolia.

940,00

Borinka, Zariadenie sociálnych
služieb Nitra

Multigeneračná zóna je dokončená. Park pre
obyvateľov Nitry a klientov zariadenia s cieľom
integrácie do sídliskových komunít.

1 500,00

Spojená škola Svätej Rodiny
Bratislava

EKO učebňa v školskom areáli.

1 500,00

Prešovské dobrovoľnícke
centrum o. z.

Dobrovoľníci pre Svidník – Svidník pre dobrovoľníkov.
Revitalizácia areálu nemocnice vo Svidníku.

1 080,00

Centrum voľného času Handlová

M-klub. Vytvorenie priestoru relaxačno-informatívneho
charakteru vhodného pre mladých ľudí.

1 500,00

Obec Podhradík

Upracme si v Podhradíku pod hradom. Vyčistenie
priestoru vedúceho k hradu a obnova hradných múrov.

1 500,00

Obec Lenartov

Revitalizácia miestneho parku živou sochou s kvetín.

1 000,00

Asociácia pomoci postihnutým
APPA

Pomáhajme k pohybu II. Absolvovanie rehabilitácie
hendikepovaných detí.

20 000,00

Cesta von o. z.

Omama – raná starostlivosť pre deti z vylúčených
rómskych komunít.

1 500,00

Ekonomická univerzita
v Bratislave

Hosťovanie prof. Silvestra van Kotena.

36 746,00

Orchester detí a mládeže
Harmónia Bratislava

Reprezentácia SR na 67. Európskom hudobnom
festivale mladých v Neeerpelte Belgicko.

1 500,00

Útulok pre psíkov Michalovce o. z.

Pes – najlepší priateľ človeka. Zveľadenie okolia útulku
pre psov v Michalovciach.

1 500,00

Ži:va o. z.

Outdoorové letné kino. Šírenie kultúry v malom meste,
podnietiť ľudí žiť v komunite.

1 050,00

OZ Horná Rimava

Oddychová zóna pri Tureckom moste. Vytvorenie
oddychovej zóny.

1 500,00

ZŠ s MŠ Vlčkovce

Zelená oddychová zóna. Premena nevyužitého
školského dvora na zelenú oddychovú zónu.

1 500,00

Obec Oravská Poruba

Renovácia Bajčiovej veže. Obnova interiéru a exteriéru,
reštaurátorský výskum časti fasád.

38 372,00

OZ Prima

Spoločne za krajšie sídlisko. Vyčistenie verejného
priestranstva medzi panelákmi v BA Petržalke.

SOCIA – Nadácia na podporu
sociálnych zmien

Staroba sa nás dotýka – Informačná, mediálna
gramotnosť seniorov. Zvýšenie gramotnosti
seniorov v informačno-mediálnej oblasti a posilnenie
ich ochrany proti zneužívaniu.

25 000,00

Biela noc o. z.

Biela noc 2019.

35 000,00

Star production, s. r. o.

Veľvyslanectvo mladých.

Obec Bušince

Zbohom smetisko – vítaj náš nový park. Zatraktívnenie
verejného priestranstva na mieste kde sa nachádza
čierna skládka.

885,09

1 500,00

Lokálne partnerstvo sociálnej
inklúzie Podjavorina

Animoterapia pre celú rodinu. Vytvorenie zóny
pre verejnosť pre hipoterapiu a animoterapiu.

Dobrý Kameň o. z.

Medzi zastávka. Vytvorenie oddychovej zóny medzi
ZŠ a autobusovou zastávkou v Modrom Kameni.

1 490,00

HANS o. z.

Iné deti v komunite. Podpora talentovaných detí
s autizmom.

1 500,00

1 490,00
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Názov organizácie

Projekt

Hodnota
v EUR

Šedý medveď o. z.

Díky moc za pomoc. Projekt zameraný na sociálnu
inklúziu a medzigeneračnú spoluprácu v oblasti
nových médií a informačných technológií.

12 000,00

Maľba

Odmeny v súťaži maľba 2019.

20 000,00

Economicus

Odmeny v súťaži Economicus 2019.

10 000,00

Spojená škola – Veľké Kapušany

Keď hlina lieči a vyčaruje úsmev na tvári. Pre žiakov
s mentálnym postihnutím ako podporný výukový
a liečebný nástroj, nevyčerpaný GR.

Andoras o.z.

Reštaurovanie, spracovanie a prezentácia stredovekej
knihy mariánskych hodiniek Ilony Andrássyovej,
nevyčerpaný GR.

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

Spolu

-140,94

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

-1,01

903 165,01
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V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

VI. Ďalšie informácie

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

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

Prehľad poskytnutých príspevkov
Názov organizácie

Projekt

Hodnota
v EUR

OZ Kalvarský fond

Projekt záchrany a využitia Kalvárie v Banskej Štiavnici
2020 – 2021

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

10 000,00

OZ PUNKT

Dobrý trh – rozvoj miestnych komunít r. 2020 – 2021

60 000,00

Sinfonietta Bratislava

Majstrovské lekcie svetoznámych husľových virtuózov
7 – 8. ročník r. 2020

15 000,00

STU Fakulta elektrotechniky
a informatiky Bratislava

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

356 000,00

Spolu

150 000,00

Informácie o významných skutočnostiach
Po 31. 12. 2019 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.

591 000,00
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Označenie
položky

Bežné
účtovné
obdobie

Obsah položky

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Z/S

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

0

0

A. 1.

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

304 574

-272 963

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 (+/-)

304 577

-272 960

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

Bežné
účtovné
obdobie

Obsah položky

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.)

A. 2. 1.

Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)

A. 2. 2.

Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)

A. 2. 3.
A. 2. 4.

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

-19

1 345

0

0

-19

1 345

Zmena stavu zásob (-/+)

–

–

Zmena stavu krátkodobého ﬁnančného majetku, s výnimkou majetku, ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov (-/+)

–

–

304 555

-271 618

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-),
(súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)
A. 3.

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

3

3

A. 4.

Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do ﬁnančných činností (-)

–

–

A. 5.

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

–

–

A. 6.

Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do ﬁnančných činností (-)

–

–

304 558

-271 615

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)
A. 7.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných činností alebo ﬁnančných činností (-/+)

–

–

A. 8.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+)

–

–

A. 9.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)

–

–

A.

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)

304 558

-271 615

Peňažné toky z investičnej činnosti

–

–

B. 1.

Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)

–

–

B. 2.

Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)

0

-6 000
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Označenie
položky

Bežné
účtovné
obdobie

Obsah položky

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

B. 3.

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

–

–

B. 4.

Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)

–

–

B. 5.

Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)

–

–

B. 6.

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

–

–

B. 7.

Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)

–

–

B. 8.

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

–

–

–

–

–

–

B. 9.
B. 10.

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

B. 11.

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

–

–

B. 12.

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

–

–

B. 13.

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

–

–

B. 14.

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

–

–

B. 15.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť do investičných činností (-)

–

–

A. 9.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-)

–

–

B. 16.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

–

–

B. 17.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

–

–

B. 18.

Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)

–

–

B. 19.

Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)

–

–
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Označenie
položky
B.

Bežné
účtovné
obdobie

Obsah položky

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

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

0

-6 000

Peňažné toky z ﬁnančnej činnosti

–

–

C. 1.

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

–

–

C. 1. 1.

Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)

–

–

C. 1. 2.

Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)

–

–

C. 1. 3.

Prijaté peňažné dary (+)

–

–

C. 1. 4.

Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)

–

–

C. 1. 5.

Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-)

–

–

C. 1. 6.

Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jednotkou (-)

–

–

C. 1. 7.

Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)

–

–

C.1. 8.

Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-)

–

–

C. 2.

Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov z ﬁnančnej činnost, (súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)

–

–

C. 2. 1.

Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)

–

–

C. 2. 2.

Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)

–

–

–

–

–

–

C. 2. 3.
C. 2. 4.

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

C. 2. 5.

Príjmy z prijatých pôžičiek (+)

–

–

C. 2. 6.

Výdavky na splácanie pôžičiek (-)

–

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

Bežné
účtovné
obdobie

Obsah položky

Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)
Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z ﬁnančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej
časti prehľadu peňažných tokov (+)
Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z ﬁnančnej činnosti účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú
osobitne v inej časti prehľadu peňažných tokov (-)

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

–

–

–

–

–

–

C. 3.

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

–

–

C. 4.

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

–

–

C. 5.

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

–

–

C. 6.

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

–

–

C. 7.

Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť do ﬁnančných činností (-)

–

–

C. 8.

Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na ﬁnančnú činnosť (+)

–

–

C. 9.

Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na ﬁnančnú činnosť (-)

–

–

C.

Čisté peňažné toky z ﬁnančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)

–

–

D.

Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C)

304 558

-277 615

E.

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

687 043

964 658

F.

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

991 601

687 043

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 (+/-)

991 601

687 043
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