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

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

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

Správkyňa:         Martina Slezáková (štatutárna zástupkyňa)

Revízorka:           Elena Slaninková

Nadácia VÚB

Orgány Nadácie VÚB
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Nadácia VÚB bola založená 12. decembra 2003. Jej zakladateľom je Všeobecná úverová banka, a.s.. 
VÚB banka si ako člen medzinárodnej skupiny Intesa Sanpaolo plne uvedomuje spoločenskú zodpovednosť 
a potrebu podporovať projekty a aktivity, ktoré by bez pomoci komerčných partnerov nebolo možné úspešne 
zrealizovať. Nadácia VÚB počas svojej doterajšej existencie podporila stovky projektov celoslovenského 
i lokálneho charakteru. Riadi sa stratégiou, ktorá napĺňa poslanie, víziu a misiu banky.  

Cieľom Nadácie VÚB je v zmysle zákona, plnenia všeobecne prospešného účelu a ustanovení zakotvených
v nadačnej listine podporovať tieto oblasti:

• podpora vzdelávania,

• veda a výskum,

• zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,

• ochrana a podpora zdravia,

• poskytovanie sociálnej pomoci,

• ochrana ľudských práv a iných humanitných cieľov, ochrana práv detí a mládeže,

• ochrana a tvorba životného prostredia,

• dobrovoľnícka činnosť.

Výročná správa Nadácie VÚB 2020  |  Informácie o Nadácii VÚB
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Vízia

Nadácia VÚB je významný, dôveryhodný a moderný fond na podporu verejne prospešných vecí. 
Vytvárame programy a prerozdeľujeme fi nančné zdroje na pomoc koncepčných riešení v oblasti umenia 
a záchrany kultúrneho dedičstva, komunitného života, charity a vzdelávania.

Poslanie

Významnou a dlhodobou úlohou Nadácie VÚB je podporovať oblasti spoločenského života, ktorým chýbajú
fi nančné zdroje na dosiahnutie kvalitnej a stabilnej úrovne. Chceme prispievať k lepšej vzdelanosti ľudí,
uchovávať kultúrne dedičstvo našej krajiny, podporovať talenty v oblasti kultúry a podávať pomocnú ruku 
tým skupinám obyvateľstva, ktoré to najviac potrebujú.

Hodnoty

Základnými myšlienkami a hodnotami, ktorými sa pri svojej práci riadime a ktoré chceme presadzovať
a podporovať, sú odhodlanie pomôcť, transparentnosť a rešpekt.

odhodlanie pomôcť
Naša odhodlanosť a pripravenosť súvisia so stratégiou podporovať dobré veci – podľa možností čo najviac
a najdôslednejšie.

transparentnosť
Tento atribút považujeme za úplne samozrejmý. O realizácii projektov rozhoduje len ich kvalita a pozitívny
účinok na čo najviac ľudí, našich spoluobčanov.

rešpekt
Ľudí a organizácie považujeme za partnerov. Naša pomoc sa spája s uznaním a rešpektom k druhým.

Programová stratégia
a priority
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Nadácia VÚB sa v roku 2020 zameriavala na tieto oblasti:

• vzdelávanie – nadačný program pre Vzdelanie

• umenie a kultúrne dedičstvo – nadačný program pre Umenie

• charita – nadačný program pre Nádej

• aktívne komunity – nadačný program pre Komunitu

• ekológia – nadačný program pre Krajinu

Nadácia VÚB v roku 2020 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 2020 držiteľom Certifi kátu transparentnej nadácie, 
ktorý udeľuje Asociácia fi remných 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 fi remnej nadácie, a s cieľom 
posilniť transparentnosť v prostredí tretieho sektora.

Výročná správa Nadácie VÚB 2020  |  Informácie o Nadácii VÚB

zdroj archív Nadácie Cvernovka 
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Prehľad podporených subjektov 
a aktivít realizovaných v roku 2020 
s uvedením vzťahu 
k verejnoprospešnému účelu
Nadácie VÚB

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2020

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2020     

Schéma projektov podporených v roku 2020 bola nasledovná:

Projekty pre VZDELANIE pre UMENIE pre NÁDEJ pre KOMUNITU pre KRAJINU

Dlhodobé projekty
Kalvária v Banskej 

Štiavnici
Nová Cvernovka

Dobrý trh

Otvorená grantová schéma

Partnerské projekty granty granty granty granty granty

Zamestnanecké projekty  granty

Súťaže
Maľba

Poklady Slovenska
200 000 € pre 

komuntity, kde to žije
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Výročná správa Nadácie VÚB 2020     

Podporené projekty podľa oblastí (počet projektov)

pre 

VZDELANIE

•  ekonómia 
• výchova umením

pre 

UMENIE

• záchrana 
kultúrneho dedičstva
• súťaž pre mladých 

maliarov

pre 

NÁDEJ

• pomoc 
hendikepovaným
• pomoc deťom 

a sociálne slabším

pre 

KOMUNITU

• komunitné projekty
• dobrovoľníctvo

pre 

KRAJINU

• enviro / 
ekologické projekty 

• dobrovoľníctvo

V roku 2020 bolo podporených 92 projektov.

zdroj Marek Jančúch
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Rozdelené fi nančné prostriedky (granty) podľa oblastí podpory, spolu 931 442,10 (v EUR)

Vzdelanie

Umenie

Nádej

Komunita

Ekológia34 %

11 % 8 %

24 %

23 %

45 %  

2 %  

1 %

1 %  

2 %  

29 % 

3 % 

3 %

14 %

Bratislavský

Trnavský

Nitriansky

Trenčiansky

Žilinský

Banskobystrický

Prešovský

Košický

Slovensko (projekty celoslovenského charakteru)

Rozdelené fi nančné prostriedky (granty) podľa regionálneho členenia, spolu 931 442,10 (v EUR)
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Výročná správa Nadácie VÚB 2020     

zdroj archív 
Kto pomôže Slovensku

COVID 19 obmedzenia
Z dôvodu obmedzení a opatrení zapríčinených celosvetovou pandémiou COVID 19 došlo k obsahovej zmene 
niektorých projektov, k ich presunu do on-line priestoru, k zmenám  v ich rozpočte alebo harmonograme, prípadne 
bola ich realizácia (alebo časť) presunutá na rok 2021. V tejto výročnej správe však uvádzame všetky organizácie 
a ich projekty, ktorým bol v roku 2020 vyplatený grant. 

Prehľad zmien:

• zmena termínu ukončenia projektu (presun na 2021)  12 projektov

• zmena obsahu projektu (zmena účelu použitia grantu)    5 projektov

• zmena rozpočtu  27 projektov 

Poznámka k zmenám v harmonogramoch, resp. termínu ukončenia projektov a vyúčtovaní grantov z 2 % daňovej 
asignácie:

• všetky zmeny sú povolené zákonom a Ministerstvom fi nancií Slovenskej republiky

• Národná rada Slovenskej republiky na svojej 6. schôdzi schválila aj zmenu zákona, ktorá umožní 
príjemcom 2 % z dane čerpať prostriedky získané v roku 2019 až do konca roku 2021. T.j. táto novela dáva 
neziskovým organizáciám priestor na použitie prostriedkov asignovanej dane, ktoré im boli poskytnuté 
v roku 2019, až do konca roka 2021. 

• Novela zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo fi nančnej oblasti v súvislosti 
so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. Táto novela 
o.i. tiež ustanovuje možnosť širšieho použitia prijatých prostriedkov z 2 % dane. Podľa aktuálneho 
znenia zákona môže každý prijímateľ asignácie, bez ohľadu na zameranie svojej činnosti: 

 použiť fi nancie aj na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie, 

 použiť fi nancie do konca roku 2021. 

• V nadväznosti na uvedené došlo aj k posunu lehoty zverejnenia špecifi kácie použitia týchto prostriedkov 
do konca mája 2022.

Viac informácií a aktuálne znenie ustanovení zákona k poskytovaniu asignovanej dane:

• https://www.mfsr.sk/sk/koronavirus-informacie/

• http://itretisektor.sk/2_dane_Aktualne_stanovisko_k_poskytovaniu_asignovanej_dane_
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Budúcnosť našej krajiny stojí na vzdelaný ch ľuďoch. Nadácia venuje svoje prostriedky na podporu mladých 
ľudí, ktorí majú ambíciu naplno využiť svoj potenciál a rozvíjať svoj talent. Zároveň podporuje inštitúcie, ktoré sa 
venujú vzdelávaniu a zvyšovaniu kvality vzdelania a pripravujú pre študentov výnimočné a invenčné projekty.

V roku 2020 bolo množstvo plánovaných aktivít z dôvodu COVID obmedzení zrušených 

a preto sme sa orientovali na projekty so zameraním na:

• nadstavbu klasického vzdelávania, 

• inovatívne vzdelávanie,

• výchovu umením.

Nadačný program 
pre Vzdelanie

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2020

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2020     
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Kam smerovala naša podpora v roku 2020

Typ projektov Počet projektov Suma v EUR vyplatená v roku 2020

Dlhodobé partnerstvo – –

Otvorená grantová schéma – –

Partnerské projekty 8 71 000,00

Zamestnanecké projekty – –

Súťaže – –

SPOLU 8 71 000,00

zdroj Marek Jančúch
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Výročná správa Nadácie VÚB 2020     

Partnerské projekty
Prehľad projektov podporených v roku 2020
(projekty ekologického charakteru sú vyznačené zelenou farbou)

Príjemca Názov projektu/účel
Suma vyplatená 

v 2020 (eur)
Kraj

1
Fakulta elektrotechniky 

a informatiky STU v Bratislave

VÚB ambasádor / 
vzdelávacie aktivity a štipendiá

5 000,00
celoslovenský 

projekt

2 Modrý anjel / tím krízovej intervencie, n.o.
Rozšírená aplikácia redukcie dopadu traumatickej 

udalosti / vzdelávanie a vydanie skrípt
4 000,00

celoslovenský 
projekt

3 STAR production, s.r.o.
Veľvyslanectvo mladých 2020 – 2021 / 

študentská súťaž
10 000,00

celoslovenský 
projekt

4 P-Mat, n.o. Trnava sa vzdeláva / komunitná súťaž 5 000,00 Trnavský 

5 Sinfonietta Bratislava
Majstrovské lekcie svetoznámych husľových 

virtuózov / 8. ročník vzdelávacích kurzov
15 000,00

celoslovenský 
projekt
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6
The Duke of Edinburgh’s International 

Award   Slovensko, o.z.

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

program pre stredoškolákov
10 000,00

celoslovenský 
projekt

7 Za trvalo udržateľný rozvoj
Medzinárodný festival fi lmov Ekotopfi lm – 

Envirofi lm 2020 / vzdelávací projekt pre školy
10 000,00

celoslovenský 
projekt

8
Základná škola s materskou školou 

Maximiliána Hella, č. 128

Klíma nás zaujíma / enviroučebňa a systém 
opätovného využívania dažďovej vody

12 000,00 Banskobystrický

SPOLU 71 000,00

zdroj archív DofE
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Inšpiratívne projekty

 

V ZŠ Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach vznikla v rámci projektu Klíma nás zaujíma moderná 
environmentálna učebňa. Táto školu sa zároveň stala príkladom pre celé Slovensko v oblasti opätovného 
využívania dažďovej vody. Vďaka vybudovaným nádržiam a získanej dažďovej vode škola ročne ušetrí 
90 000 litrov pitnej vody. Práve vybudovanie environmentálnej učebne prispieva k efektívnemu začleneniu 
environmentálnej výchovy do edukačného procesu, rozširovaniu informácií o hospodárení s dažďovou vodou 
a upevňovaniu environmentálnych návykov. Slúži aj na praktické cvičenia, ako napríklad analýzu dažďovej 
vody a následné porovnávanie jej kvality s pitnou vodou alebo vodnými zdrojmi – tajchami – v okolí školy. 
Zachytenou dažďovou vodou napájajú jazierka a zavlažujú ňou záhrady v školskom areáli – dažďovú, 
provensalskú, exkluzívnu vertikálnu, tropickú a japonskú. Vodu používajú aj na zavlažovanie trávnikov, čistenie 
prístreškov a voliér pre dravce, kone či papagáje. Ročne zachytia približne 1 300 000 litrov dažďovej vody. 

Program Duke of Edinburgh je medzinárodný projekt organizovaný spoločnosťou The Duke of Edinburgh‘s 

International Award Slovensko, o.z.. Ide o komplexný rozvojový program pre stredoškolákov, ktorý im dáva 
príležitosť 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 študenti 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 tretíkrát v rámci 3-ročnej spolupráce a zapojila 
do nej pracovníkov VÚB banky, ktorí v rámci dobrovoľníckej činnosti pracovali ako mentori.

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2020

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2020     
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Modrý anjel je tím krízovej intervencie, ktorý poskytuje podporu obetiam tragických udalostí a ich príbuzným. 
Ide o tím odborníkov z pomáhajúcich profesií, najmä psychológov. Podieľali sa na likvidácii následkov rôznych 
udalostí s hromadným postihnutím obyvateľstva na území
Slovenska (napr. povodeň v Bratislave Devíne, pád mosta pri Kurimanoch, zrážka osobných vlakov v Bratislave, 
pád stanu na festivale Pohoda v Trenčíne, výbuch v bani v Handlovej). V roku 2020 získali od Nadácie VÚB 
grant na nadstavbové vzdelávanie svojho personálu v americkej metodike Life Stress Reduction a preklad 
a vydanie skrípt ako učebného materiálu v rámci projektu Rozšírená aplikácia redukcie dopadu traumatickej 
udalosti.

Veľvyslanectvo mladých je rozvojový projekt pre študentov stredných a vysokých škôl, ktorý už niekoľko 
rokov úspešne realizuje STAR production, s.r.o.. Jeho cieľom bolo vytvoriť pozíciu „veľvyslanec mladých“ 
na Slovensku. Študent menovaný do tejto funkcie pôsobí ako zástupca mladých ľudí (študentov stredných 
a vysokých škôl) a je víťazom súťaže projektov na rôzne spoločenské témy s cieľom zlepšiť kvalitu života 
na Slovensku a skvalitňovať verejný priestor. Súťaž dáva študentom priestor na pretavenie nápadov a projektov 
do praxe, podnecuje ich ku kreativite, aktivite a k zapájaniu sa do verejného života.

Viac inšpiratívnych projektov a rozhovorov s ich autormi, realizátormi alebo účastníkmi nájdete na našej online 
platforme Srdcovky – www.srdcovky.sk. 

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2020

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2020     

prosim si obrazok
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Slovensko patrí medzi krajiny s bohatou kultúrnou históriou. Jednou z priorít Nadácie VÚB je záchrana kultúrneho 
a prírodného dedičstva Slovenska a tvorba nových kultúrnych hodnôt pre ďalšie generácie. Nadačný program 
pre Umenie umožňuje poskytovať podporu na zachovanie a reštaurovanie konkrétnych pamiatok a pomáhať 
pri rozvoji talentu mladých výtvarných umelcov:

• Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov,

• dlhodobý projekt záchrany a obnovy Banskoštiavnickej Kalvárie,

• obnova kultúrnych pamiatok v programe Poklady Slovenska,

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

Nadačný program 
pre Umenie

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2020

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2020     
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Výročná správa Nadácie VÚB 2020     

Kam smerovala naša podpora v roku 2020

Typ projektov Počet projektov Suma v EUR vyplatená v roku 2020 

Dlhodobé partnerstvo 1 100 000,00

Otvorená grantová schéma – –

Partnerské projekty 3 55 000,00

Zamestnanecké projekty – –

Súťaže 

    Maľba 2020

    Poklady Slovenska

1
1

20 000,00
50 000,00

SPOLU 6 225 000,00

zdroj Soňa Maletz
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Dlhodobý projekt
Prioritným dlhoročným projektom Nadácie VÚB je barokový skvost – Kalvária v Banskej Štiavnici. Po 14 rokoch 
spolupráce je obnova Kalvárie dokončená na 95 %. 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 2020 Nadácia VÚB poskytla fi nančný príspevok vo výške 100 000 eur. Z grantu boli zrealizované 
tieto aktivity:   

• Dolný kostol – sanácia veží,

• Stredný kostol – reštaurovanie fresiek, výmena okien, reštaurovanie rokokových dverí,  reštaurovanie 
barokových mreží, kompletizácia oltárneho priestoru, reštauurovanie kamennej menzy a svätostánku 
na menzu, 

• kaplnka Boží hrob – reštaurovanie svätostánku,

• pokračovanie obnovy areálu – kamenné schodiská, chodníky, zábradlia, oporné múry.

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2020

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2020     



20Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2020

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2020     

Partnerské projekty
Prehľad projektov podporených v roku 2020

Príjemca Názov projektu/účel
Suma vyplatená 

v 2020 (eur) 
Kraj

1
Taliansky kultúrny inštitút 

v Bratislave

Dolce vitaj 2020 / 
festival talianskej kultúry a umenia    

15 000,00
celoslovenský 

projekt

2 Múzeum vo Svätom Antone

Reštaurovanie dvoch veľkorozmerných obrazov 
od nemeckého barokového maliara Johanna 

Heissa / reštaurovanie umeleckých diel
30 000,00 Banskobystrický 

3 Občianske združenie BChZ

Vzdelávací projekt „Príbeh hudby“ 
a reprezentačná koncertná cesta na Slovinsko / 

podpora speváckeho zboru
10 000,00 Bratislavský

SPOLU 55 000,00          
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Inšpiratívne projekty

Bratislavský chlapčenský zbor (BChZ) je známym a významným umeleckým 
telesom, ktoré prezentuje slovenskú vokálnu tvorbu doma aj v zahraničí. 
Slovensko reprezentoval na mnohých festivaloch v Európe, Amerike, Kanade 
a Ázii a na domácej pôde ročne organizuje desiatky koncertov a podujatí. 
Nadácia VÚB v roku 2020 podporila ich hudobno-vzdelávací projekt Príbeh 
hudby, realizovaný v spolupráci so Symfonickým ochestrom Slovenského 
rozhlasu a renomovanými sólistami. Prostredníctvom neho BHcZ sprístupnil 
hudobné umenie deťom na celom Slovensku. Súčasťou projektu bola aj letná 
hudobná škola. Celú činnosť BChZ zabezpečuje Občianske združenie BChZ.

Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2020 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2020     
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Múzeum vo Svätom Antone získalo grant na Reštaurovanie dvoch 
veľkorozmerných obrazov od nemeckého barokového maliara Johanna 
Heissa. Johann Heiss patrí medzi významných barokových maliarov, 
ktorého diela sa nachádzajú v prestížnych galériách ako Ermitáž, Louvre 
či Kunsthistorisches Museum Wien. Predmetné diela – olejomaľby na plátne 
z 2. polovice 17. storočia boli vlastníctvom pôvodných majiteľov kaštieľa 
Coburgovcov. Obrazy sú mimoriadne cenné a bolo potrebné ich odborné 
zreštaurovanie, aby sa ukázala pôvodná farebnosť a krása. 

Viac inšpiratívnych projektov a rozhovorov s ich autormi, realizátormi alebo 
účastníkmi nájdete na našej online platforme Srdcovky – www.srdcovky.sk. 

Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2020 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2020     
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Súťaže
Maľba 2020 – 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 2020 sa konal 15. jubilejný ročník súťaže. Prihlásilo sa do nej až 116 maliarov, medzi ktorými sa opäť 
objavili nové talenty ako prísľub slovenského výtvarného umenia. Ich diela hodnotila medzinárodná odborná 
porota zložená z významných predstaviteľov európskej umeleckej scény: historička umenia, kurátorka 
a riaditeľka Slovenskej národnej galérie Alexandra Kusá, rakúsky historik umenia a kurátor Andreas Hoffer, 
český kurátor, spisovateľ a umelecký publicista Ondřej Horák a maďarský maliar Pál Gerber.

Víťazmi 15. ročníka sa stali: 

1. miesto – Natália Šimonová (10 000 eur)
2. miesto – Ev van Hettmer (6 500 eur)
3. miesto – Miroslav Sandanus (3 500 eur)

Vyhlásenie víťazov 22. októbra sa vzhľadom na covid obmedzenia konalo online. Výstava diel 20 fi nalistov 
bola prístupná nielen in situ v bratislavskej Galérii Nedbalka v období 22. 10. – 23. 11. 2020, ale aj online 
a sprevádzala ju zaujímavá online reklamná kampaň. Tradičný katalóg k výstave bol vydaný v tlačenej aj 
elektronickej forme.

Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2020 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2020     

zdroj Soňa Maletz
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Mimoriadnou aktivitou týkajúcou sa súťaže Maľba v súvislosti s covid obmedzeniami a najmä dôsledkami 
pandémie bola aktivita na zmiernenie dopadov tohto obdobia na mladých umelcov – špeciálna online aukcia 
diel víťazov a fi nalistov súťaže za ostatných 14 rokov. Profesionálna aukcia sa konala v spolupráci s aukčným 
domom SOGA a bola doprevádzaná online stream debatami o umení.

Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2020 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2020     

zdroj Scilla Polak
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Poklady Slovenska

Hlasovací projekt Poklady Slovenska je zameraný na obnovu kultúrneho dedičstva Slovenska a má za cieľ 
prispievať k zvyšovaniu povedomia o stave historických pamiatok na Slovensku a poskytovať konkrétne 
riešenie pre ich záchranu. 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 fi nancovanie svojej obnovy a reštaurovania. Je špecifi cký 
tým, že o osude nominovaných pamiatok rozhodujú svojimi hlasmi priamo obyvatelia Slovenska. 

V roku 2020 sa konal 11-ty ročník a verejnosť rozhodla, že grant vo výške 50 000 eur získala Rímskokatolícka 

cirkev, farnosť Poniky na obnovu vzácnych stredovekých fresiek v kostole sv. Žofi e v obci Dúbravica 
pri Banskej Bystrici. V stredovekom kostole sv. Žofi e v obci Dúbravica na predhorí Poľany boli objavené vzácne 
nástenné maľby pod nánosom vápenných náterov len nedávno. Nový výskum odkryl fragmenty doposiaľ 
neznámej maliarskej výzdoby vytvorenej na prelome gotiky a renesancie (15. – 16. st.) technikou al secco, 
teda maľbou na suchú omietku. Ikonografi cké scény z vrcholového obdobia nástennej maľby vo vidieckom 
sakrálnom umení pokrývajú steny temer v celom objekte. Popri ornamentoch sú odkryté aj fi gurálne biblické 
motívy, na víťaznom oblúku boli objavené heraldické motívy a v sakristii kostola erb Dúbravických. Obnova 
vzácnych fresiek s podporou Nadácie VÚB umožnila rozšíriť zoznam stredovekých nástenných malieb 
na Slovensku a zvýšila historickú hodnotu aj záujem verejnosti o miestny vidiecky kostolík.  

Viac inšpiratívnych projektov a rozhovorov s ich autormi, realizátormi alebo účastníkmi nájdete na našej online 
platforme Srdcovky – www.srdcovky.sk.

Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2020 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2020     
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V rámci nadačného programu pre Nádej sa Nadácia VÚB angažuje v oblasti charity a klasickej fi lantropie. 
V snahe pomáhať a dosiahnuť výraznejšiu zmenu v živote ľudí prioritne venuje pozornosť:

• mentálne a telesne postihnutým spoluobčanom,

• pomoci deťom a sociálne slabším.

V roku 2020 pribudla v súvislosti s pandémiou COVID priama pomoc zdravotníckym a sociálnym zariadeniam 
a organizáciám na pomoc bezdomovcom.

Nadačný program 
pre Nádej

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2020

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2020     



27Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2020

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2020     

Typ projektov Počet projektov Podpora v EUR vyplatená v roku 2020

Dlhodobé projekty – –

Otvorená grantová schéma – –  

Partnerské projekty 12 213 805,60

Zamestnanecké projekty – –

Súťaže – –

SPOLU 12 213 805,60

Kam smerovala naša podpora v roku 2020



28Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2020

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2020    

Partnerské projekty
Prehľad projektov podporených v roku 2020

Príjemca Názov projektu / účel
Suma vyplatená 

v 2020 (eur)
Kraj

1 Surgitech

Covid – Kúpa respirátorov 
a servoventilátorov pre Univerzitnú nemocnicu 

v Bratislave – 4 prístrojov / prístroje
83 985,60 Bratislavský

2 Kto pomôže Slovensku
Covid – fi nančný dar na kúpu prístrojov 

pre UNB Bratislava / prístroje
40 000,00 Bratislavský

3
Asociácia pomoci postihnutým  

–  APPA

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

15 000,00
celoslovenský 

projekt

4
SOCIA 

– nadácia na podporu sociálnych zmien
Staroba sa nás dotýka / semináre pre seniorov 2 820,00 Bratislavský

5 Cesta von

Omama  –  raná starostlivosť 
a rozvoj detí z generačnej chudoby / 

starostlivosť o rómske deti
15 000,00 Banskobystrický
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6 Návrat
Posilnenie systému a služieb pre ohrozené deti 

a rodiny / sociálna pomoc a asistencia
15 000,00

celoslovenský 
projekt

7 Občianske združenie Medzi nami
Nádej v beznádeji / pomoc postihnutým 

a sociálne slabým rodinám
7 000,00

celoslovenský 
projekt

8 Dobrovoľnícka skupina Vŕba
Dobrovoľníci pre onkologických pacientov / 

psychosociálna pomoc onkopacientom
3 000,00 Bratislavský

9 SportInstitute, o.z.
Detský plavecký kurz SportInstitute 2020 / 

kurz pre deti zo sociálne slabých rodín
10 000,00 Bratislavský

10 Občianske združenie STOPA Slovensko

Byť prví tam, kde nás treba – zakúpenie 
automobilu / kúpa automobilu pre streetworking 

– pomoc bezdomovcom
6 000,00 Bratislavský

11 OZ Vagus
Housing Cverna predstavuje druhú šancu 

na dôstojný život / bývanie pre bezdomovcov
10 000,00 Bratislavský

12
Spoločnosť priateľov detí z detských 

domovov Úsmev ako dar

Covid – Vianoce v rodine / 
vianočné darčeky pre deti zo sociálne slabých 

rodín v dôsledku pandémie
5 000,00 Banskobystrický

SPOLU 213 805,60

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2020

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2020    

zdroj Magdaléna Tomalová
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Inšpiratívne projekty

Covid aktivity

Nadácia VÚB zakúpila okamžite po výskyte ochorenia na Slovensku 
respiračné prístroje pre Univerzitnú nemocnicu v Bratislave, ktoré putovali 
na príslušné oddelenie nemocnice na Kramároch. Nadácia VÚB zároveň prispela 
na transparentný účet občianskej iniciatívy Kto pomôže Slovensku. Tieto 
fi nančné prostriedky boli použité na nákup špeciálnych dezinfektorov vzduchu 
pre najrizikovejšie oddelenia v rámci kliník Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

Okrem toho Nadácia VÚB poskytovala pre iniciatívu Kto pomôže Slovensku 
aj každodennú podporu vo forme vlastného know how a kapacít jedného 
projektového manažéra. Tie boli využívané v rámci administratívnej 
a manažérskej práce spojenej s obstarávaním prístrojov a materiálneho 
vybavenia, ako aj na fundraising – získavanie ďalších podporovateľov tejto 
myšlienky spoločnej pomoci nášmu systému zdravotníctva. 

Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2020 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2020     
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Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2020 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2020     

Projekt Omama občianskeho združenia Cesta von je unikátny svojim 
zameraním i výsledkami práce. Rómske dobrovoľníčky – omamy navštevujú 
rodiny v rómskych osadách a vzdelávajú deti. Pôsobia na miestach, kde 
chudoba berie to, čo je pre mnohých samozrejmé. Združenie Cesta von sa 
prostredníctvom raného vzdelávania, ktoré prebieha do troch rokov, snaží 
deťom vytvárať predpoklady na spokojný a úspešný život. Projekt je výnimočný 
aj v tom, že deťom sa venujú rómske ženy, ktoré v blízkosti rómskych osád 
žijú a rodiny poznajú osobne. 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 a ich najbližšou odbornou a ľudskou oporou sú mentorky, ktoré sa 
im dlhodobo venujú.

zdroj archív OZ Cesta von
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Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2020 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2020     

Pobyt onkologických pacientov v nemocnici nie je príjemným zážitkom a zvlášť 
to platí o dlhodobo hospitalizovaných ľuďoch ďaleko od domova. Musia často 
tráviť dlhé hodiny v ambulanciách či na izbe a okrem problémov s chorobou 
ich trápi aj osamelosť. Práve im poskytuje Dobrovoľnícka skupina Vŕba 
psychosociálnu podporu prostredníctvom dobrovoľníkov, ktorí sa im venujú na 
pohľad jednoduchými činmi – podajú im šálku kávy, požičajú knihu alebo sa 
s nimi „len tak“ porozprávajú a dopĺňajú medicínsku starostlivosť o ľudský rozmer. 
Dobrovoľnícui sú pravidelne preškoľovaní. DS Vŕba pôsobí v Onkologickom Ústave 
sv. Alžbety a v Národnom onkologickom ústave s projektom Dobrovoľníci pre 
onkologických pacientov.

Viac inšpiratívnych projektov a rozhovorov s ich autormi, realizátormi alebo 
účastníkmi nájdete na našej online platforme Srdcovky – www.srdcovky.sk.

zdroj archív respondentky
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Komunity na Slovensku fungujú 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 podporujeme ich aktivity prostredníctvom grantových programov pre 
Komunitu. Je určený ľuďom, ktorí majú odvahu a odhodlanie realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite 
a urobiť niečo pre rozvoj svojho regiónu, zlepšenie života na miestnej úrovni, majú záujem budovať krajšie 
prostredie a zlepšovať život v ňom. Nadácia VÚB venuje pozornosť najmä:

• komunitným projektom v regiónoch,

• dobrovoľníctvu,

• environmentálnym aktivitám.

Nadačný program 
pre Komunitu

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2020

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2020     



34Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2020

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2020

Typ projektov POČET projektov Suma v EUR vyplatená v 2020 

Dlhodobé partnerstvo 2 150 000,00

Súťaž (on-line hlasovanie) 25 111 739,93

Partnerské projekty – –

Zamestnanecké projekty 36 50 496,57

SPOLU 63 312 236,50

Kam smerovala naša podpora v roku 2020

zdroj Marek Jančúch
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Dlhodobé projekty
Nadácia VÚB je „partner živej kultúry v Novej Cvernovke“ a má za sebou štvrtý rok svojho strategického 
partnerstva s Nadáciou Cvernovka. Nová Cvernovka ako najväčšie kultúrno-kreatívne centrum na Slovensku 
v roku 2020 takisto zápasila s dôsledkami covid obmedzení a napriek pandemickej situácii sa jej tímu 
podarilo uskutočniť 143 podujatí, či už online alebo fyzicky.

V roku 2020 boli fi nančné prostriedky z grantu vo výške 120 000 eur použité nasledovne:

1. Rozvoj infraštruktúry a investície do komunitných priestorov (27 % grantu)

a. nákup videotechniky
– technika pre živé prenosy a záznamy podujatí (napr. profesionálne mikroporty na nahrávanie 

prednáškových a diskusných formátov, dátové úložisko, zvukové karty na streamovanie podujatí, 
drobná technika na denné točenie videí a malých rozhovorov)

b. nákup Audiotechniky
–  profesionálny PA systém pomohol vylepšiť úroveň zvukového zážitku podujatí, ktoré sa realizujú 

v multifunkčnej sále a v priestore letnej terasy.

2. Programové náklady na zabezpečenie a realizáciu kultúrnych podujatí a verejného programu (55 % grantu)

a. online streamy celého spektra programu – hudobné a klubové akcie, diskusie

b. festivaly – 1. máj Deň zatvorených ateliérov a festival NaSuti realizované výhradne formou online 
streamingu

c. letné podujatie pod názvom Leto pod Palmou (koncerty, premietanie fi lmov,  literárne čítačky 
a diskusie).

 Finančné prostriedky boli použité na produkčné zabezpečenie podujatí a služby súvisiace s realizáciou 
podujatí, ako sú externá produkcia, autorské honoráre, odmeny, mzdy, cestovné a ubytovacie náklady 
a pod.

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2020

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2020     

zdroj archív Nová Cvernovka
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s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2020     

3. Náklady na realizáciu enviro projektu Suťopark (18 % grantu)

 Ekologický projekt triedenia stavebného odpadu, jeho zušľachtenia a opätovného použitia na pobytové 
plochy pri budovaní nového verejného parku v Novej Cvernovke. Podstatou tohto ekologického projektu 
bolo pretvorenie znehodnoteného a vybúraného materiálu (zmiešaný a čiastočne kontaminovaný odpad) 
z rekonštrukcie budovy bývalej školy na prvotnú surovinu, z ktorej bol vytvorený mlat (prírode najbližšia 
spevnená plocha, ktorá dokáže vsakovať, odparovať a čiastočne zadržiavať vodu). Tento materiál sa 
následne využil na vybudovanie pobytových plôch a chodníkov vo verejnom parku Postup založený na 
princípoch cirkulárnej ekonomiky, teda na spracovaní stavebného odpadu priamo na pozemku, výrazne 
znížil environmentálnu záťaž nielen ušetrením na odvoze takmer 1 200 ton odpadu, ale aj na výrobe 
a dovoze nových materiálov a hmôt, ktoré boli potrebné pri budovaní nových pobytových plôch v parku. 

zdroj archív Nová Cvernovka
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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 2020 bol zameraný 
na partnerskú komunitnú spoluprácu a priniesol špeciálny program s miestnymi 
obyvateľmi.  V roku 2020 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 2020 bola organizácia podporená grantom vo výške 30 000 eur.

Viac inšpiratívnych projektov a rozhovorov s ich autormi, realizátormi alebo 
účastníkmi nájdete na našej online platforme Srdcovky – www.srdcovky.sk.

zdroj Marek Jančúch
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Súťaž
V roku 2020 sa realizovali projekty, ktoré zvíťazili v roku 2019 v súťaži 
200 000 eur pre komunity, kde to žije. 3 projekty, ktoré získali v tom – ktorom 
kraji najvyšší počet hlasov, získali od nadácie grant do výšky 5 000 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.

Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2020 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2020
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Prehľad projektov podporených v roku 2020
(projekty ekologického charakteru sú vyznačené zelenou farbou)

  Príjemca Názov projektu / účel
Suma vyplatená 

v 2020 (eur)
Kraj

1 Divadelná fakulta VŠMU

Deti ticha / prvá pôvodná divadelná inscenácia 
v slovenskom posunkovom jazyku – divadlo 

pre nepočujúcich
2 250,00 Bratislavský

2 Aliancia združení na ochranu zvierat o.z.

Detský zvierací ombudsman /
vzdelávanie a výchova detí v oblasti ochrany 

prírody a zvierat
5 000,00 Bratislavský

3 Mestská knižnica v Bratislave

Komunitný priestor pre ľudí prichádzajúcich 
o zrak / poskytnutie špeciálneho vybaveného 

priestoru pre ľudí so zdravotným obmedzením
5 000,00 Bratislavský

4 Senica 2.0

Mladí seniorom /
spojenie dvoch generácii: mladých 

dobrovoľníkov a seniorov v komunitnom 
centre a prepájanie životných poznatkov

5 000,00 Trnavský

5
Rodičovské združenie ZŠ 

s MŠ Suchá nad Parnou

Učíme sa pre prírodu a pomáhame celej 
dedine / školské zeleninové záhony – spojenie 

s vyučovaním biológie a chémie
5 000,00 Trnavský

6 90871.sk občianske združenie
Náučná oáza v škôlke / novo vysadené ovocné 

stromy a zážitkové vzdelávanie
2 260,00 Trnavský

7 Mesto Nová Dubnica
V Novej Dubnici ovocný sad po starom / 

ovocný sad pre všetkých
4 960,00

Trenčiansky
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8 Centrum Naša chalúpka

Pomáhame najzraniteľnejším komunikáciou 
spoznať seba, aj svet okolo nich /

rozvíjanie komunikačných a sociálnych 
zručnosti zdravotne postihnutých detí

4 880,00
Trenčiansky

9 Obec Nitrianske Pravno
Komunitná včelnica a včelia škola v Bôriku / 

interaktívne vyučovanie o včelárstve
5 000,00

Trenčiansky

10
V.I.A.C. 

– Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Odrazový mostík /
vytvorenie inštitútu so špeciálnymi výchovno – 
vzdelávacími potrebami pre deti a ich rodičov

5 000,00 Žilinský

11 Malé veľké veci pre Martin
Tomčianska Alej, II. etapa / premena skládky 

odpadu na prírodnú oddychovú zónu
4 922,76 Žilinský

12
Základná škola, 

Námestie mladosti 1, Žilina

Vysunuté ekozáhrady 
a trieda pod holým nebom /

okolie školy slúžiťace na enviro výučbu
3 048,00 Žilinský

13 Liberta, n.o. Mám na to / letný tábor pre postihnuté deti 4 500,00 Košický

14 ŠK DOBŠINÁ

Seniori na cestách s nordic walkingom / 
spojenie mladšej a staršej generácie 

prostredníctvom spoločnej aktivity
5 000,00 Košický

15
Základná škola Košice – Dargovských 

hrdinov

Zážitkovo na fabke / vybudovanie náučného 
chodníka a zrekonštruovanie terás

4 600,00 Košický

16 Cesta von

Omama: Aby každé dieťa malo šancu uspieť /
rómske ženy (Omamy) učia v chudobných 

rómskych komunitách deti v domácom 
prostredí

5 000,00 Prešovský

17
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 

postihnutím Vranov (Vranov nad Topľou)

Spolupráca nás baví /
kurzy tradičných ľudových remesiel pre 

seniorov a ľudí s mentálnym postihnutím
4 270,00 Prešovský
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18 o. z. Most do duše

Trojgeneračné hlinené umenie / rozvoj 
zručností u ťažko telesne a mentálne 

postihnutých detí
3 960,00 Prešovský

19 ZŠ s MŠ Spišské Bystré

Komunitná záhrada s vtáčím náučným 
chodníkom / ekopark s vtáčím náučným 

chodníkom
5 000,00 Prešovský

20 ZŠ s VJM Eötvösova ul.39 Komárno

Učiaca záhrada na sídlisku /
komunitný priestor s ekologickou záhradou 

a medzigeneračná komunikácia 
obyvateľov sídliska

5 000,00 Nitriansky

21 OZ ŠARKANÍK
Rekreačno – relaxačný pobyt / tábor pre 

hendikepované deti a ich  integrácia
3 148,00 Nitriansky

22
Občianske združenie Ostrov detí 

pri Detskom domove Kolárovo

Podpora zdravého vývinu detí – hra a pohyb 
ako cesta / vybudovanie multifunkčného 

ihriska pre deti bez rodičov
4 999,00 Nitriansky

23
ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej 

Sobote
Oáza oddychu / školská záhrada 5 000,00 Banskobystrický

24
Stredná odborná škola hotelových služieb 

a dopravy

Pomocné labky /
canisterapia pre  deti trpiace autizmom

4 772,17 Banskobystrický

25 Občianske združenie Jablonka
Alej, ktorá spája /

alej z odrôd starých stromov
4 170,00 Banskobystrický

SPOLU 111 739,93  
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Inšpiratívne projekty

V oddelení nevidiacich a slabozrakých v Mestskej knižnici v Bratislave 
vymysleli zmysluplný projekt Komunitný priestor pre ľudí prichádzajúcich 
o zrak. Vytvorili pre nich komunitný priestor, v ktorom organizujú podujatia, 
spoločne hľadajú odpovede na mnohé otázky a navzájom si zlepšujú kvalitu 
každodenného života. Ľudia prichádzajúci o zrak totiž majú často nedostatok 
informácií a keďže v tejto skupine sú mnohí vo vyššom veku, nie je pre nich 
prirodzené vyhľadávať si informácie na internete. Okrem toho začali na diaľku 
poskytovať výpožičky audiokníh pre tých, ktorí na to majú nárok z hľadiska 
zrakového znevýhodnenia, a pripravili návod, ako si môžu vypočuť e-knihy 
vďaka aplikácii  Prevod textu na reč.

Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2020 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2020
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Základná škola Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote sa rozhodla premeniť 
veľkú nevyužívanú záhradu na Oázu oddychu. Víziou bolo vytvoriť miesto, kde 
by sa deti mohli oboznámiť so základmi zdravého hospodárstva, naučili sa 
pestovať rôzne plodiny a liečivé bylinky a starali sa o ovocné a okrasné stromy. 
Záhradu navrhli tak, aby sa stala miestom oddychu a inšpiratívnym priestorom 
na vyučovanie rôznych predmetov. Do plánovania záhrady sa zapojili aj deti 
a súčasťou projektu bola aj súťaž o najkrajší plán oázy oddychu, ktorá spojila 
ľudí naprieč rôznymi generáciami. Okrem detí pomáhali pri budovaní aj ich 
rodičia a starí rodičia.

Dvanásť kilometrov dlhá alej spája lazy v okolí Žarnovice. V roku 2020 na nej 
pribudli nové ovocné stromy vďaka projektu Alej, ktorá spája. Laznícka oblasť 
v Banskobystrickom kraji bola vždy ovocinárska, ale v dnešných časoch sa 
na to pozabudlo. Ľudia si prestali vážiť stromy, ktoré boli odjakživa symbolom 
života. S nápadom pomôcť prírode a vysadiť staré odrody ovocných stromov 
prišlo Občianske združenie Jablonka. Do pôvodnej čerešňovej aleje pribudlo 
85 nových dlhovekých stromov a asi 100 semenáčov na štepenie, ktoré 
pochádzajú od sadárov z ekologického pestovania. Sú medzi nimi jablone, 
hrušky, čerešne, višne, pribudli aj bylinky a nové kvety. Novými ovocnými 
stromami sa rozšíril aj biotop pre mnohých vtákov.

Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2020 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2020 
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Pravnianska dolina, obklopená vencom hôr, je lokalitou so stáročnou tradíciou 
včelárstva. V blízkosti obce Nitrianske Pravno, pod lesom v areáli starej 
lesnej škôlky vznikla nová obecná včelnica a s ňou priestor na vychovávanie 
novej generácie včelárov ako výsledok projektu Komunitná včelnica a včelia 
škola v Bôriku. Priestor lesnej škôlky bol dlho opustený a pustošila ho lesná 
zver. Cieľom bolo vrátiť do areálu život a aktívne ho využiť. Preto vyčistili areál 
a pripravili ho tak, aby včelám vytvorili ideálny priestor. Zakúpili šesť úľov spolu 
so všetkými nástrojmi potrebnými na starostlivosť o ne a postupne ich budú 
dekorovať vzormi pravnianskych výšiviek. V obci sa bude nielen naplno včeláriť, 
ale do areálu prídu aj deti z miestnej spojenej základnej a materskej školy, 
pre ktoré vznikol krúžok Včelia škola.

Tomčany sú rastúcou časťou Martina, kam sa sťahujú mladé rodiny. Poza 
domy sa im prepletajú meandre Sklabinského potoka, ktoré boli prednedávnom 
zamorené čiernou skládkou. Hromadil sa tam stavebný a záhradný odpad, 
kusy asfaltu, betónu, rúry, vyhodené časti domových striech či plechy. Skupina 
miestnych aktivistov z občianskeho združenia Malé veľké veci pre Martin 
sa už odmietala prizerať ničeniu prírody, a tak odpad vypratala (odviezli 
19 veľkokapacitných kontajnerov odpadu) a okolo potoka začala budovať 
rekreačnú zónu Tomčianska alej. Zachraňujú potok a jeho okolie (na jar tam 
možno pozorovať kačky a celoročne počúvať spev vtákov, žijú tam pstruhy 
a sladkovodné slávky), premieňajú zanedbanú zeleň na príjemné prostredie 
slúžiace na relax, prechádzky či piknik. 

Viac inšpiratívnych projektov a rozhovorov s ich autormi, realizátormi alebo 
účastníkmi nájdete na našej online platforme Srdcovky – www.srdcovky.sk.
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Zamestnanecké projekty
Nadácia VÚB podporuje zapojenie zamestnancov skupiny VÚB do aktivít prospešných pre komunity 
a preto aj v roku 2020 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 210 žiadostí o grant a fi nančnú podporu získalo 36 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 dobrovoľníctva, charity, vzdelávania a voľnočasových aktivít pre deti a mládež, 
rozvoj komunitného života, zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev a iné občianske iniciatívy.

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2020

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
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zdroj archív respondenta 
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Prehľad projektov podporených v roku 2020
(projekty ekologického charakteru sú vyznačené zelenou farbou)

  Príjemca Názov projektu / účel
Suma vyplatená 

v 2020 (eur)
kraj

1 Archa, n. o.
Dielne ľudskosti /

tvorivé dielne pre hendikepovaných
600,00 Trenčiansky

2 Neškôlka Ja sám / envirovzdelávanie 1 330,00 Bratislavský

3 Hlava v OBLAKOCH
Ovčia vlna pod Tatrami /

workshopy o tradičnom remesle
1 500,00 Prešovský

4 Spojená škola sv. Uršule
Radosť z pohybu, hravosť v živote /

športovanie detí
1 499,00 Bratislavský

5
Združenie mládeže a sympatizantov 

obce Rudník

Revitalizácia prameňov 
pitnej vody v oddychovej zóne pri Svätej Anne /

vyčistenie a obnovenie prameňov pitnej vody
1 500,00 Košický

6 Základná škola Spišský Štvrtok

Zdravé vzdelávanie a komunitná 
spolupráca s výhľadom na panorámu Tatier /

altánok na výučbu a komunitné akcie
1 465,00 Prešovský

7
Dobrovoľní psovodi záchranárskych 

psov – Search Dogs Slovakia

Súčinnostné cvičenie dobrovoľných záchranných 
zložiek / cvičenie záchranárskych psov

1 483,00 Banskobystrický

8 Náš Devín
Aby nám včely neuleteli /

chov včiel a vzdelávacie aktivity o včelárstve
1 119,57 Bratislavský

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2020

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
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9 Obec Ruská Nová Ves
Kočíková párty pre seniorov /

lavičky pri ceste na Soľnohrad
1 500,00 Prešovský

10
Slovenský skauting, 104. zbor 

Bratislava – Ružinov

Uši si svoj indiánsky stan! /
skautský workshop – šitie stanov

1 500,00 Bratislavský

11 Špeciálna základná škola

Knižnica pre všetkých /
exteriérové skrinky na voľne prístupné knihy  

a lavičky pre čitateľov
1 250,00 Bratislavský

12 Základná škola Jerguša Ferka Košúty
Slovenského rodu som /

osveta o ľudovom kroji, workshopy
1 000,00 Trnavský

13
Domov sociálnych služieb pre deti 

a dospelých KAMPINO

Oddychový park, ktorý spája /
revitalizácia záhrady

1 500,00 Bratislavský

14 Priateľ o.z.

Príroda pre mladých aj seniorov /
oddychovo-edukačná zóna pri komunitnom 

centre
1 490,00 Košický

15 SRRZ-RZ pri Materskej škole
Cesta rozprávkovým lesom /

komunitné podujatie
1 500,00 Bratislavský

16 Cesta za domovom Prestavba kotercov / prestavba psieho útulku 1 500,00 Prešovský

17
Spolok sv. Vincenta de Paul 

na Slovensku

Žijeme tu spolu s vami /
voľnočasové aktivity a kurzy pre seniorov

1 500,00 Bratislavský

18 ZOEE občianske združenie
Zelená izbička – obývačka pre všetkých / 

revitalizácia ihriska
1 500,00 Žilinský

19 CZŠ Narnia
Detská kniha „Statočný rytier Tiler“ / inovatívne 

vzdelávanie aslovenčiny – deti píšu knihu
1 500,00 Bratislavský
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20 Detská tenisová škola Nitra
Vráťme život schátranému športovisku / 

revitalizácia športového areálu
1 500,00 Nitriansky

21 Gymnázium Martina Kukučína
Človeče, poď sa hrať! /

exteriérové spoločenské hry na ihrisku
1 410,00 Bratislavský

22 Mesto Gelnica  / dobrovoľníci
Zelená oáza oddychu /

 výsadba kvetov, drevín, umiestnenie lavičiek
1 500,00 Košický

23 METRO
Ďakujem, sused / výstavba 

a osadenie štyroch búdok verejných knižníc
1 200,00 Žilinský

24 OZ Seniori v pohybe Rozhýb svoj mozog! / podujatie na tréning pamäti 1 500,00 Bratislavský

25 PAREZKA N.O.

Ekozóna s exteriérovými cvičebnými 
prvkami pre deti, mladých a seniorov / 
ekozóna okolo rehabilitačného centra

1 500,00 Košický

26 Rodina a priatelia o.z.
Detský muzikál ČAROVNÁ JABLOŇ /

zakúpenie divadelnej osvetľovacej techniky
1 500,00 Trenčiansky

27 SYTEV

Farebné sídliská / 
pomaľovanie chodníkov a ihrísk na sídliskách 

hrami škôlka, twister, Človeče nehnevaj sa
1 000,00 Žilinský

28 Aetós
Vstaň – Kvetný víkend /

víkendové stretnutie v prírode
1 500,00 Košický

29 Obec Brezovička
Kamarát, poď sa so mnou hrať... / 

rekonštrukcia športovo-relaxačnej zóny
1 500,00 Prešovský

30 SOLAR Hvezdáreň Senec Vesmír pre všetkých / náučno-propagačný fi lm 1 500,00 Bratislavský
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31 Občianske združenie EDUJOY

AJ NAŠA ZEM POTREBUJE NAŠE RUKY / 
vyčistenie školských dvorov, verejných plôch 

a parkov od odpadkov
1 250,00 Žilinský

32 Športový klub Modra Aby deti nesedeli na gauči / fl orbal pre deti 1 500,00 Bratislavský

33 ZRPD Púpava, občianske združenie
Hravá škôlka / exteriérová hracia plocha 

na Človeče nehnevaj sa
1 500,00 Bratislavský

34
Medzinárodná šachová akadémia 

Interchess

Letný šachový tábor Koník 2020 /
šachové sústredenie pre mladé talenty

1 500,00 Bratislavský

35
Športový klub stolného tenisu 

Humenné, občianske združenie

Založenie a udržanie stolnotenisového 
krúžku v osade Podskalka v Humennom /

zakúpenie športového vybavenia
1 500,00 Prešovský

36 Ulita o.z.
Ulita plná zážitkov /

klubové aktivity pre deti z ulice
1 400,00 Bratislavský

SPOLU 50 496,57  
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Inšpiratívne projekty

Občianske združenie Náš Devín pôsobí v bratislavskej mestskej časti Devín. 
Založila ho skupina mamičiek, ktoré si povedali, že chcú svoje deti väčšmi spájať 
s prírodou – napríklad aj cez vnímanie užitočnosti včiel v ekosystéme. Preto 
vymysleli projekt Aby nám včely neuleteli. Na začiatku sa aktívne mamičky 
podujali nájsť vhodnú lokalitu, kde by mohli vysadiť kvetnú lúku pre včely. To 
sa v spolupráci s mestským úradom podarilo a spoločnými silami zrevitalizovali 
starý sad, ktorý slúži ako detské ihrisko. Pri vstupe vysadili nenáročné 
medonosné trvalky, ako sú šalvia, echinacea a mäta. V samotnom sade zasa 
k ovocným stromom pribudol jedlý gaštan, ktorý včely obľubujú. Počas leta sa 
zamerali na osvetu medzi najmenšími. Keďže kvety viac opeľujú včely samotárky 
než včely medonosné, chované v úľoch, rozhodli sa pre tvorbu hmyzích 
domčekov pre včely a motýle, do čoho zapojili aj miestne deti.

Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2020 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2020     
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Nájsť pitnú vodu z prírodného zdroja, ktorému sa dá dôverovať a ktorý 
má aj zdraviu prospešné účinky, je čoraz ťažšie. Tím Združenia mládeže 

a sympatizantov obce Rudník sa rozhodol vyčistiť vzácne pitné pramene 
v rudníckych lesoch a zrealizoval projekt Revitalizácia prameňov pitnej 
vody v oddychovej zóne pri Svätej Anne. Už na prrvej brigáde sa zúčastnilo 
takmer 50 dobrovoľníkov – bolo potrebné obkopať jednotlivé pramene, 
umiestniť zberné nádrže a fólie do zeme, aby sa zabránilo vnikaniu dažďovej 
vody do vody z prameňa, v ďalšej fáze dobrovoľníci postavili oplotenie okolo 
celého ochranného pásma prameňov, ktoré zabraňuje vstupu nepovolaným 
osobám a lesnej zveri. Nasledovalo nainštalovanie bezpečnostných zámkov 
na poklopoch, aby sa predišlo prípadnej kontaminácii vody.

Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2020 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2020     

zdroj Maja Bodnárová
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V menších slovenských mestách sa mladí ľudia často stretávajú s problémom, 
ktorým je nedostatok príležitostí na sebarealizáciu a spoločný priestor 
na stretávanie. Navyše staré sídliská z čias bývalého režimu, s ošúchanými 
preliezačkami medzi sivými panelákmi, nepôsobia najprívetivejšie. To sa 
v Kysuckom Novom Meste snaží zmeniť najmä občianske združenie SYTEV. 
Vďaka mladým dobrovoľníkom ožívajú sivé sídliská a mestské časti farbami 
aj ľuďmi. Vymysleli projekt Farebné sídliská a pomaľovali chodníky a ihriská 
hrami škôlka, twister, Človeče, nehnevaj sa a v Kysuckom Novom Meste si 
na chodníku zahráte dokonca aj šach.

Viac inšpiratívnych projektov a rozhovorov s ich autormi, realizátormi alebo 
účastníkmi nájdete na našej online platforme Srdcovky – www.srdcovky.sk.

Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2020 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2020     
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Životné prostredie, ekológia a udržateľnosť života na našej planéte sú celosvetovými a zároveň 
aj u nás celospoločenskými témami. Nadácia VÚB sa preto v roku 2020 rozhodla začať sa naplno 
venovať aj tejto téme a podporovať ochranu životného prostredia na Slovensku aj svojimi 
grantovými schémami a podporou zaujímavých partnerských projektov.

Nadácia VÚB venuje pozornosť najmä:

• regionálnym i celoslovenským projektom,

• dobrovoľníctvu,

• osvetovým a vzdelávacím aktivitám v oblasti ekológie.
 

Nadačný program 
pre Krajinu

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2020

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2020     
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Typ projektov POČET projektov Suma v EUR vyplatená v 2020 

Dlhodobé partnerstvo – –

Súťaž (on-line hlasovanie) – –

Partnerské projekty 3 109 400,00

Zamestnanecké projekty – –

SPOLU 3 109 400,00

Kam smerovala naša podpora v roku 2020
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Výročná správa Nadácie VÚB 2020    

Partnerské projekty
Prehľad projektov podporených v roku 2020
(projekty ekologického charakteru sú vyznačené zelenou farbou)     

Príjemca Názov projektu / účel
Suma vyplatená 

v 2020 (eur)
Kraj

1
Hlavné mesto Slovenskej republiky 

Bratislava

Revitalizácia Prüger-Wallnerovej záhrady / 
obnova mestského parku a jeho sprístupnenie 

verejnosti
30 000,00 Bratislavský

2
Hlavné mesto Slovenskej republiky 

Bratislava

10 000 stromov pre Bratislavu / 
sadenie stromov

39 400,00 Bratislavský

3 Pre spoločnosť, n.o.
Čistenie slovenských vôd / 

čistenie riek a jazier od odpadkov
40 000,00 Banskobystrický 

SPOLU 109 400,00

zdroj Magdaléna Tomalová
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Inšpiratívne projekty

Stromy robia mestské ulice nielen krajšími, ale v nich plnia aj významnú úlohu. 
V lete ich chránia pred prehrievaním, znižujú hluk, zlepšujú kvalitu ovzdušia 
a zmierňujú následky prívalových dažďov. Zeleň v mestách prináša so sebou 
rôzne podoby života – vtáky, malé cicavce a dôležitý hmyz. Bratislava potrebuje 
nevyhnutne viac stromov v uliciach aj parkoch. A to je dôvod, prečo sa aktuálne 
jedným z najväčších environmentálnych projektov vedenia Hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislava stala myšlienka 10 000 stromov pre Bratislavu. 
Ako banková nadácia sme sa rozhodli ísť príkladom a hneď na začiatku výzvy, 
s ktorou prišiel magistrát hlavného mesta, sme podporili výsadbu prvých stromov. 
Tie zvýšili hodnotu verejného priestoru v blízkosti pobočiek VÚB banky. Už vzrastlé 
mladé duby, liesky a jasene, ktoré sme pomohli vysadiť pre ďalšie generácie, budú 
mať z našej podpory zabezpečenú aj ďalšiu potrebnú dlhodobú starostlivosť.

V spolupráci s Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava pomohla 
Nadácia VÚB uskutočniť aj ďalší významný zelený projekt pre obyvateľov 
a návštevníkov hlavného mesta: Revitalizáciu Prüger – Wallnerovskej záhrady. 
Cieľom je zachovať a verejnosti sprístupniť dlhodobo uzavretú, historickú 
záhradu pri Horskom parku, zrevitalizovať jej plochu o rozmere cca 5 000 m2, 
jej historické objekty a získať tak novú komunitnú mestskú záhradu, vytvorenú 
v súlade s ekologickým a sociálnym hľadiskom. Toto miesto je unikátne: napriek 
tomu, že sa nachádza v tesnej blízkosti Horského parku, má úplne iný charakter. 
V tichom prostredí, ohraničenom okolitými vilami, na mierne členitom teréne rastú 
starobylé stromy, najnižšia časť pozemku je podmáčaná vzácnymi mokraďami. 
Tie sú pre túto lokalitu unikátne a obohacujú biodiverzitu širšieho centra Bratislavy. 
Dojem čarovnej záhrady dotvárajú ruiny starých skleníkov, tehlového domčeka 
a pozostatky storočného kamenného schodiska. V roku 2020 sa zrealizovala prvý 
časť revitalizácie Prügerky.

Viac inšpiratívnych projektov a rozhovorov s ich autormi, realizátormi alebo 
účastníkmi nájdete na našej online platforme Srdcovky – www.srdcovky.sk.

Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2020 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2020     
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3.
Výročná správa Nadácie VÚB 2020  |  Štruktúra príjmov (výnosov) za rok 2020 podľa zdrojov

Príjmy v EUR % vyjadrenie

Príspevky 194 870,80  19,55

Z toho:  

Zahraničné súkromné zdroje – – 

Zahraničné vládne zdroje  –  – 

Domáce súkromné zdroje  194 836,74 19,54

Domáce vládne zdroje  –  – 

Jednotlivci 34,06  0

Príjmy z činnosti nadácie  –  – 

Úroky 2,84 0

Výnos z 2 % dane z príjmov FO, PO 802 116,75 80,45 

Ostatné a mimoriadne výnosy  –  – 

VÝNOSY SPOLU K 31. 12. 2020 996 990,39 100

Nepoužité prostriedky z 2 % dane z príjmu 

prijatých v roku 2020
559 583,27   

Štruktúra príjmov (výnosov) 
za rok 2020 podľa zdrojov
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4.
Prehľad darcov, ktorých hodnota 
darov presiahla 331,94 Eur

Donor/názov Suma v EUR

Individuálny darca 

Intesa Sanpaolo
          -

VÚB, a.s. 194 836,74

SPOLU 194 836,74

Výročná správa Nadácie VÚB 2020  |  Prehľad darcov, ktorých hodnota darov presiahla 331,94 Eur
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5.

Štruktúra nákladov (výdavkov) 
za rok 2020

Náklady v EUR % vyjadrenie

Administratívne náklady (výdavky na správu nadácie) 72 197,52 7,24 

Z toho:

     Ochrana a zhodnotenie majetku – –

     Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie 50 380,00 5,05 

     Prevádzka nadácie 19 584,17 1,96 

     Odmena za výkon funkcie správcu – –

     Náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu – –

     Mzdové náklady – –

     Iné náklady priamo súvisiace s prevádzkou nadácie 2 233,35 0,23

Osobitné projektové náklady 110 053,12 11,04  

Zrážková daň z úrokov 0 0

Granty a projekty 814 739,75 81,72  

Z toho:

     nadačný program pre Nádej 206 148,01 20,68

     nadačný program pre Vzdelanie 13 302,60 1,33   

     nadačný program pre Umenie 216 238,00 21,69  

     nadačný program pre Komunitu 269 859,14 27,07 

     nadačný program pre Krajinu 109 192,00 10,95

NÁKLADY SPOLU K 31. 12. 2020 996 990,39 100,00

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

Výročná správa Nadácie VÚB 2020  |  Štruktúra nákladov (výdavkov) za rok 2020
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6.
Výška výdavkov (nákladov) 
na správu nadácie 
za kalendárny rok 2020
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 2020 v miere nevyhnutnej na zabezpečenie jej činnosti vo výške maximálne do 6 % 
zo všetkých výdavkov (nákladov). Administratívne náklady k 31. 12. 2020 boli 7,24 % 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.

Výročná správa Nadácie VÚB 2020  |  Výška výdavkov (nákladov) na správu nadácie za kalendárny rok 2020
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7.
Zmeny vykonané 
v nadačnej listine 
a v zložení orgánov 
v roku 2020
V roku 2020 nebola uskutočnená žiadna zmena v zápise do registra nadácií na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. 
Zloženie Správnej rady sa oproti predchádzajúcemu obbobiu nemenilo. 

Výročná správa Nadácie VÚB 2020  |  Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov v roku 2020
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8.
Prehľad o činnosti nadačných 
fondov spolu s prehľadom 
o prostriedkoch nadačných fondov
Nadácia VÚB v roku 2020 nemala ani nevytvorila žiadny nadačný fond.

Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu 

s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov
Výročná správa Nadácie VÚB 2020     



63

9.
Výročná správa Nadácie VÚB 2020  |  Zoznam partnerov v roku 2020

Aetós

Aliancia združení na ochranu zvierat o.z.

Archa, n. o.

Asociácia pomoci postihnutým – APPA

Centrum Naša chalúpka

Centrum pre fi lantropiu

Cesta za domovom

Cesta von

CZŠ Narnia

Detská tenisová škola Nitra

Divadelná fakulta VŠMU

Dobrovoľní psovodi záchranárskych psov – Search Dogs Slovakia

Dobrovoľnícka skupina Vŕba

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

Gymnázium Martina Kukučína

Hlava v OBLAKOCH

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Kalvársky fond

Kto pomôže Slovensku

Liberta, n.o.

Malé veľké veci pre Martin

Medzinárodná šachová akadémia Interchess

Mesto Nová Dubnica

Mesto Gelnica  / dobrovoľníci

Mestská knižnica v Bratislave

METRO

Modrý anjel / tím krízovej intervencie, n.o.

Zoznam partnerov 
v roku 2020
Zoznam partnerov (v abecednom poradí) – granty, dary a výhry v súťažiach
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Múzeum vo svätom Antone

Nadácia Cvernovka

Náš Devín

Návrat

Neškôlka

Občianske združenie BChZ

Občianske združenie EDUJOY

Občianske združenie Jablonka

Občianske združenie Medzi nami

Občianske združenie Ostrov detí pri Detskom domove Kolárovo

Občianske združenie STOPA Slovensko

Obec Brezovička

Obec Nitrianske Pravno

Obec Ruská Nová Ves

o. z. Most do duše

OZ PUNKT

OZ Seniori v pohybe

OZ ŠARKANÍK

OZ Vagus

PAREZKA N.O.

P – Mat, n.o.

Pre spoločnosť, n.o.

Priateľ o.z.

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poniky

Rodičovské združenie ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou

Rodina a priatelia o.z

Sandanus Miroslav

Senica 2.0

Sinfonietta Bratislava

Slovenský skauting, 104. zbor Bratislava – Ružinov

SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien

SOLAR Hvezdáreň Senec

Spojená škola sv. Uršule

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku

SportInstitute, o.z.

SRRZ – RZ pri Materskej škole

STAR production, s.r.o.

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy

Surgitech
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SYTEV

Šimonová Natália

ŠK Dobšiná o.z.

Špeciálna ZŠ Banská Štiavnica

Športový klub Modra

Športový klub stolného tenisu Humenné o.z.

Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave

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

Ulita o.z.

Univerzitná nemocnica Bratislava

van Hettmer Ev

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

Za trvalo udržateľný rozvoj

Základná škola Jerguša Ferka Košúty

Základná škola, Námestie mladosti 1, Žilina

Základná škola Košice – Dargovských hrdinov

Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella, č. 128

Základná škola Spišský Štvrtok

Združenie mládeže a sympatizantov obce Rudník

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Vranov 

(Vranov nad Topľou)

ZOEE občianske združenie

ZRPD Púpava, občianske združenie

ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote 

ZŠ s MŠ Spišské Bystré

ZŠ s VJM Eötvösova ul.39 Komárno

90871.sk občianske združenie

Iní partneri

Folk Publishing s.r.o.

Galéria Nedbalka

Grape PR, spol. s.r.o.

KPMG in Slovakia

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

PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.

Promea Communication, spol. s r.o.

WellGiving, o.z.

Všeobecná úverová banka, a. s.
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Výkazy ročnej 
účtovnej závierky
Súvaha k 31. 12. 2020

STRANA AKTÍV č. r. Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

a b
Brutto 1
v EUR

Korekcia 2
v EUR

Netto 3
v EUR

Netto 4
v EUR

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

001 98 292,48  – 98 292,48 90 592,48

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

002  –  –  –  – 

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

003  –  –  –  – 

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

Oceniteľné práva 014 – (074 + 
091 AÚ)

005  –  –  –  – 

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

006  –  –  –  – 

Obstaranie dlhodobého 
nehmotného majetku (041 – 093)

007  –  –  –  – 

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

008  –  –  –  – 

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

009 98 292,48 – 98 292,48 90 592,48

Pozemky (031) 010  – x  –  – 

Umelecké diela a zbierky (032) 011 98 292,48 x 98 292,48 90 592,48

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

STRANA AKTÍV č. r. Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

a b
Brutto 1
v EUR

Korekcia 2
v EUR

Netto 3
v EUR

Netto 4
v EUR

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

013  –  –  –  – 

Dopravné prostriedky 023 – (083 
+ 092 AÚ)

014  –  –  –  – 

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

015  –  –  –  – 

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

016  –  –  –  – 

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

017  –  –  –  – 

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

018  –  –  –  – 

Obstaranie dlhodobého hmotného 
majetku (042 – 094)

019  –  –  –  – 

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

020  –  –  –  – 

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

021  –  –  –  – 

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

022  –  –  –  – 

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

023  –  –  –  – 

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

024  –  –  –  – 

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

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

predchádzajúce 
účtovné obdobie

a b
Brutto 1
v EUR

Korekcia 2
v EUR

Netto 3
v EUR

Netto 4
v EUR

Ostatný dlhodobý fi nančný majetok
(069 – 096 AÚ)

026  –  –  –  – 

Obstaranie dlhodobého fi nančného 
majetku (043 – 096 AÚ)

027  –  –  –  – 

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

028  –  –  –  – 

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

029 577 702,77 – 577 702,77 991 600,99

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

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

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

032  –  –  –  – 

Výrobky (123 – 194) 033  –  –  –  – 

Zvieratá (124 – 195) 034  –  –  –  – 

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

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

036  –  –  –  – 

2.
Dlhodobé pohľadávky 
r. 038 až r. 041

037  –  –  –  – 

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

038  –  –  –  – 

Ostatné pohľadávky (315 AÚ – 391 
AÚ)

039  –  –  –  – 

Pohľadávky voči účastníkom 
združení
(358 AÚ – 391 AÚ)

040  –  –  –  – 

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

041  –  –  –  – 

3.
Krátkodobé pohľadávky 
r. 043 až r. 050

042 – – – 0,00

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

043  – –  –  – 

STRANA AKTÍV č. r. Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

a b
Brutto 1
v EUR

Korekcia 2
v EUR

Netto 3
v EUR

Netto 4
v EUR

Ostatné pohľadávky 
(315 AÚ – 391 AÚ)

044 –  – – 0,00

Zúčtovanie so Sociálnou 
poisťovňou a zdravotnými 
poisťovňami (336)

045 –  x  –  – 

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

047 –  x  –  – 

Pohľadávky voči účastníkom 
združení (358 AÚ – 391 AÚ)

048  –  –  –  – 

Spojovací účet pri združení 
(396 – 391 AÚ)

049  –  –  –  – 

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

050  –  –  –  – 

4. Finančné účty r. 052 až r. 056 051 577 702,77 – 577 702,77 991 600,99
Pokladnica (211 + 213) 052 7,91 x 7,91 115,33
Bankové účty (221 AÚ + 261) 053 577 694,86 x 577 694,86 991 485,66
Bankové účty s dobou viazanosti 
dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)

054 – x  –  – 

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

055 – –  –  – 

Obstaranie krátkodobého 
fi nančného majetku 
(259 – 291 AÚ)

056 – –  –  – 

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

057 84 763,00 – 84 763,00 23 596,00

1. Náklady budúcich období (381) 058 84 763,00 – 84 763,00 23 596,00
Príjmy budúcich období (385) 059 – –  –  –
MAJETOK SPOLU 
r. 001 + r. 029 + r. 057

060 760 758,25 – 760 758,25 1 105 789,47
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STRANA PASÍV č. r.

Bežné 

účtovné 

obdobie

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

a b
5

v EUR

6

v EUR

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

061 97 741,48 90 041,48

1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062 97 741,48 90 041,48
Základné imanie (411) 063 97 741,48 90 041,48
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064 – – 
Fond reprodukcie (413) 065 – – 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066 – – 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067 – – 

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

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

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

073 0,00 0,00

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 074 67,20 2 443,75
1. Rezervy r. 076 až r. 078 075 – –

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

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

3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 087 67,20 2 443,75
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088 67,20 2 443,75
Záväzky voči zamestnancom (331 + 333) 089 – –
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 
(336)

090 – – 

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

092 – – 

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 
(367)

093 – – 

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

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

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103 101 662 949,57 1 013 304,24
1. Výdavky budúcich období (383) 102 0,00 53 967,40

Výnosy budúcich období (384) 103 662 949,57 959 336,84
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU

r. 061 + r. 074 + r. 101
104 760 758,25 1 105 789,47
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Výkaz získov a strát

Číslo 
účtu

NÁKLADY č. r. Činnosť

a b c

Hlavná 
nezdaňovaná

1

Zdaňovaná

2

Spolu
 

3

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

4 

501 Spotreba materiálu 01 197,75 – 197,75 195,33
502 Spotreba energie 02  – – – –
504 Predaný tovar 03  – – – –
511 Opravy a udržiavanie 04  – – – –
512 Cestovné 05 50,00 – 50,00 133,45
513 Náklady na reprezentáciu 06 904,93 – 904,93 1 214,64
518 Ostatné služby 07 70 994,84 – 70 994,84 67 254,98
521 Mzdové náklady 08  – – – –
524 Zákonné sociálne poistenie 

a zdravotné poistenie 09  – – – –

525 Ostatné sociálne poistenie 10  – – – –
527 Zákonné sociálne náklady 11  – – – –
528 Ostatné sociálne náklady 12  – – – –
531 Daň z motorových vozidiel 13  – – – –
532 Daň z nehnuteľností 14  – – – –
538 Ostatné dane a poplatky 15 7,00 – 7,00 13,30
541 Zmluvné pokuty a penále 16  – – – –
542 Ostatné pokuty a penále 17 0,00 – 0,00 14,70
543 Odpísané pohľadávky 18  – – – –
544 Úroky 19  – – – –
545 Kurzové straty 20  – – – –
546 Dary 21  – – – –
547 Osobitné náklady 22 110 053,12 – 110 053,12 57 220,39
548 Manká a škody 23  –  – – –
549 Iné ostatné náklady 24 43,00 – 43,00 50,50
551 Odpisy dlhodobého 

nehmotného majetku 
a dlhodobého hmotného 
majetku

25  –  – – –

552 Zostatková cena predaného 
dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého 
hmotného majetku

26  –  – – –

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

fi nančný majetok 29  –  –  –  – 

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

cenných papierov 31  –  –  –  – 

558 Tvorba a zaúčtovanie 
opravných položiek 32  –  –  –  – 

561 Poskytnuté príspevky 
organizačným zložkám 33  –  –  –  – 

562 Poskytnuté príspevky iným 
účtovným jednotkám 34 20 183.00  – 20 183.00 54 013,30

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

565 Poskytnuté príspevky z podielu 
zaplatenej dane 36 774 556,75  – 774 556,75 819 151,71

567 Poskytnuté príspevky z verejnej 
zbierky 37  –  –  –  – 

Účtovná trieda 5 spolu 

r. 01 až r. 37
38 996 990,39 – 996 990,39 1 029 262,30
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Číslo 
účtu

VÝNOSY č. r. Činnosť

a b c

Hlavná 
nezdaňovaná

1

Zdaňovaná

2

Spolu

3

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

4 

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

611 Zmena stavu zásob 
nedokončenej výroby 42 – – – –

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

622 Aktivácia vnútroorganizačných 
služieb 47 – – – –

623 Aktivácia dlhodobého 
nehmotného majetku 48 – – – –

624 Aktivácia dlhodobého hmotného 
majetku 49 – – – –

641 Zmluvné pokuty a penále 50 – – – –
642 Ostatné pokuty a penále 51 – – – –
643 Platby za odpísané pohľadávky 52 – – – –
644 Úroky 53 – 2,84 2,84 2,83
645 Kurzové zisky 54 – – – –
646 Prijaté dary 55 – – – –
647 Osobitné výnosy 56 – – – –
648 Zákonné poplatky 57 – – – –
649 Iné ostatné výnosy 58 – – – –

651
Tržby z predaja dlhodobého 
nehmotného majetku 
a dlhodobého hmotného majetku

59 – – – –

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

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

654 Tržby z predaja materiálu 62 – – – –

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

656 Výnosy z použitia fondu 64 – – – –

657 Výnosy z precenenia cenných 
papierov 65 – – – –

658 Výnosy z nájmu majetku 66 – – – –

661 Prijaté príspevky od 
organizačných zložiek 67 – – – –

662 Prijaté príspevky od iných 
organizácií 68 194 836,74 – 194 836,74 172 512,04

663 Prijaté príspevky od fyzických 
osôb 69 34,06 – 34,06 35,72

664 Prijaté členské príspevky 70 – – – –

665 Príspevky z podielu zaplatenej 
dane 71 802 116,75 – 802 116,75 856 711,71

667 Prijaté príspevky z verejných 
zbierok 72 – – – –

691 Dotácie 73 – – – –
Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 74 996 987,55 2,84 996 990,39 1 029 262,30

Výsledok hospodárenia

pred zdanením r. 74–r. 38
75 -2,84 2,84 0,00 0,00

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

595 Dodatočné odvody dane 
z príjmov 77 – – – –

Výsledok hospodárenia po zdanení

(r. 75–(r. 76 + r. 77)) (+/–)
78 -2,84 2,84 0,00 0,00
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I. Všeobecné údaje

Názov, sídlo, vznik a zakladateľ účtovnej jednotky

Nadácia VÚB je neziskovou organizáciou, ktorá bola založená 12. 12. 2003 a bola zapísaná do registra na Ministerstve 
vnútra Slovenskej republiky pod číslom 203/Na-2002/741. Organizácia sídli na Mlynských nivách 1, 829 90 Bratislava, 
Slovenská republika, identifi kačné číslo 308 560 43, daňové identifi kačné číslo 2021972392.

Zakladateľom účtovnej jednotky je Všeobecná úverová banka, a. s. so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava. 
VÚB má 100 % podiel na nadačnom imaní a tiež 100 % podiel na hlasovacích právach.

Informácie o členoch štatutárnych orgánov

V roku 2020 neboli uskutočnené zmeny v zápise do registra na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Mená a priezviská členov štatutárnych orgánov nadácie k 31. 12. 2020:

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

 Správca nadácie: PhDr. Martina Slezáková

 Revízor nadácie: Ing. Elena Slaninková

Poznámky ročnej účtovnej 
závierky k 31. 12. 2020
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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. 2020 žiadnych zamestnancov. Štyria zamestnanci Všeobecnej 
úverovej banky, vykonávali pre účtovnú jednotku činnosť správcu nadácie, projektového 
manažéra, revízora a účtovníka.

Nadácia VÚB nemá organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti.
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II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

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

Účtovná závierka Nadácie VÚB za predchádzajúce účtovné obdobie k 31. 12. 2019, bola 
schválená revízorom nadácie dňa 11.05.2020.

V priebehu účtovného obdobia 2020 neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad 
a účtovných metód.

V účtovnom období 2020 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 2020 sú nasledovné:

Dlhodobý nehmotný majetok

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

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými 
nákladmi.

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

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

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

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

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

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

Pohľadávky
Pohľadávky vrátane nároku na dary, príspevky a dotácie. Pohľadávky sa oceňujú 
menovitou hodnotou.
Pri odplatnom nadobudnutí alebo nadobudnutí vkladom do základného imania sa oceňujú 
obstarávacou cenou. O prijatých a poskytnutých daroch, príspevkoch a dotáciách sa 
účtuje ku dňu vzniku nároku na ich plnenie v menovitej hodnote.
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Krátkodobý fi nančný majetok
Krátkodobý fi nančný majetok tvoria peniaze v hotovosti a na bankových účtoch. 
Je ocenený menovitou hodnotou.

Časové rozlíšenie na strane aktív
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá 
je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Záväzky 
Dlhodobé i krátkodobé záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov sa vykazujú 
pri ich vzniku v menovitých hodnotách, pri prevzatí obstarávacou cenou. Úroky z pôžičiek 
a úverov sa účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia.
 
Časové rozlíšenie na strane pasív
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá 
je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

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

Majetok Obdobie (roky) Ročný odpis metóda

Stroje a zariadenia 6 rokov 1/6 rovnomerná

Dopravné prostriedky 4 roky 1/4 rovnomerná

Nehmotný majetok 4 roky 1/4 rovnomerná

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

Prehľad o dlhodobom majetku

Pozemky Umelecké 
diela a 
zbierky

Stavby Samostatné 
hnuteľné 

veci a súbory 
hnuteľných 

vecí

Dopravné 
prostriedky

Pestovateľské 
celky trvalých 

porastov

Základné 
stádo a ťažné 

zvieratá

Drobný a 
ostatný 

dlhodobý 
hmotný 
majetok

Obstaranie 
dlhodobého 

hmotného 
majetku

Poskytnuté 
preddavky 

na dlhodobý 
hmotný 
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie  – stav na začiatku 
bežného účtovného obdobia

– 90 592,48 – – – – – – – – 90 592,48

prírastky  – 7 700,00 – – – – – – – – 7 700,00

úbytky – 0,00 – – – – – – – – 0,00

presuny – 0,00 – – – – – – – – 0,00

Stav na konci bežného účtovného obdobia – 98 292,48 – – – – – – – – 98 292,48

Oprávky – stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia

– – – – – – – – – – –

úbytky – – – – – – – – – – –

presuny – – – – – – – – – – –

Stav na konci bežného účtovného obdobia – – – – – – – – – – –

Opravné položky – stav na začiatku bežného 
účtovného obdobia

– – – – – – – – – – –

úbytky – – – – – – – – – – –

presuny – – – – – – – – – – –

Stav na konci bežného účtovného obdobia – – – – – – – – – – –

Zostatková hodnota – – – – – – – – – – –

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia – 90 592,48 – – – – – – – – 90 592,48

Stav na konci bežného účtovného obdobia – 98 292,48 – – – – – – – – 98 292,48

Umelecké diela v majetku Nadácie VÚB tvoria darované víťazné obrazy zo súťaží Maľba, ktorú od roku 2006 nadácia každoročne organizuje. Jedno umelecké dielo v hodnote 1 551,- EUR 
tvorí umelecká mozaika ,,Omaggio AD Apolliner, ktorá bola obstaraná v roku 2011.
V roku 2020 nadácia zaradila do majetku bezodplatne nadobudnuté obrazy zo súťaže Maľba 2020 ohodnotené znalcom na sumu 7 700,- 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

Informácie o položkách krátkodobého fi nančného majetku

Krátkodobý fi nančný majetok
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného 

obdobia

Pokladnica 7,91 115,33

Ceniny 0,00 0,00

Bežné bankové účty 570 509,49 984 300,30

Termínované účty 7 185,37 7 185,36

Bankové účty s dobou viazanosti 
dlhšou ako jeden rok

0,00 0,00

Peniaze na ceste 0,00 0,00

Spolu 577 702,77 991 600,99

Pohľadávky

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

Časové rozlíšenie nákladov budúcich období a príjmov budúcich období

Stav na konci bežného 

účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného 

obdobia

Náklady budúcich období – DAR 8 531,00 3 714,00

Náklady budúcich období – 2 %    76 232,00    19 882,00

Spolu 84 763,00 23 596,00

Z dôvodu obmedzení a opatrení zapríčinených celosvetovou pandémiou COVID 19 
došlo v niektorých projektov, k presunu doby realizácie na rok 2021. 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 90 041,48

z toho: 
nadačné imanie v nadácii

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

vklady zakladateľov – – – – –

umelecké diela a zbierky 83 041,48 7 700,00 0,00 0,00 90 741,48

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu – – – – –

Fond reprodukcie – – – – –

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov – – – – –

Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín – – – – –

Fondy zo zisku – – – – –

Rezervný fond – – – – –

Fondy tvorené zo zisku – – – – –

Ostatné fondy – – – – –

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov – – – – –

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie – – – – –

Spolu 90 041,48 7 700,00 0,00 0,00 97 741,48

Rezervy

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

Druh záväzkov

Stav na konci

bežného účtovného 

obdobia

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti 0,00 0,00

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou 
splatnosti do jedného roka

67,20 2 443,75

Krátkodobé záväzky spolu 67,20 2 443,75

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
od  jedného  do piatich  rokov  vrátane 

0,00 0,00

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
viac ako päť rokov 

0,00 0,00

Dlhodobé záväzky spolu 0,00 0,00

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 67,20 2 443,75

Záväzok 67,20 EUR predstavujú nevyfakturované dodávky k 31. 12. 2020 za služby súvisiace 
s auditom (bankové informácie k účtom poskytnutých VÚB, a. s. a výkon auditu).

Bankové úvery a fi nančné výpomoci
K 31. 12. 2020 nemala nadácia žiadne úvery a fi nančné výpomoci.

Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období

Výdavky budúcich období

Stav na konci

bežného účtovného 

obdobia

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia

Poskytnuté dary nesplnené podmienky 2019 0,00 53 967,40

Spolu 0,00                     53 967,40
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Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu

Stav na konci bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného 

obdobia

Prírastky Úbytky
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia

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

Zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane (2 % DzP nepoužité v roku 2019) 861 133,80 0,00 802 116,75 59 017,05

Zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane (2 % DzP nepoužité v roku 2020) 0,00 500 566,22 0,00 500 566,22

Dar Všeobecnej úverovej banky, a.s. 98 203,04 200 000,00 194 836,74 103 366,30

Dar od fyzických osôb 0,00 34,06 34,06 0,00

Spolu 959 336,84 700 600,28 996 987,55 662 949,57

V roku 2020 poskytla Všeobecná úverová banka, a. s. Nadácii VÚB dar v celkovej sume 200 000,- EUR. O použití prostriedkov z daru VÚB rozhoduje správca nadácie.
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IV. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Významné položky výnosov (okrem použitých príspevkov)

Druh záväzkov

Stav na konci

bežného účtovného 

obdobia

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia

Úrokové výnosy 2,84 2,83

Spolu 2,84 2,83

Prehľad prijatých a použitých príspevkov v priebehu bežného účtovného obdobia

Výdavky budúcich období

Stav na konci

bežného účtovného 

obdobia

bezprostredne 

predchádzajúceho 

účtovného obdobia

Finančný príspevok od VÚB 194 836,74 172 512,04

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

Ostatné dary od fyzických osôb 34,06 35,72

2 % dane z príjmov v roku 2018 0,00 677 933,99

2 % dane z príjmov v roku 2019 802 116,75 178 777,72

2 % dane z príjmov v roku 2020 0,00 0,00

Spolu 996 987,55 1 029 259,47

Prehľad významných položiek nákladov (okrem poskytnutých príspevkov)

Popis Hodnota

Služby – správa nadácie 12 600,00

Služby – marketing PR 42 820,00

Služby – agentúrne práce 6 360,00

Služby – posudky 240,00

Služby – ostatné náklady 281,84

Služby – Maľba 7 560,00

Služby – náklady na právne poradenstvo 540,00

Služby – náklady na systém E-grant 600,00

Osobitné náklady k projektom Nádej 1 185,00

Osobitné náklady k projektom AFIN 1 500,00

Osobitné náklady k projektom Umenie 52 839, 72

Osobitné náklady k projektom Vzdelávanie 43 502,40

Osobitné náklady ku Komunitným grantom 1 210,00

Osobitné náklady ku Eko grantom 9 816,00

Spolu 181 054,96

Náklady na služby predstavujú administratívne náklady nevyhnutné na zabezpečenie 
správy nadácie. Správa nadácie predstavuje náklady na ochranu a zhodnotenie majetku, 
externý konzultačný a právny servis, externé služby, prevádzku nadácie, propagáciu 
verejnoprospešného účelu nadácie, iné náklady priamo súvisiace s činnosťou nadácie. 

Nadácia nemá mzdové náklady ani náklady na prenájom a energie.
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Prehľad poskytnutých príspevkov

Názov organizácie Projekt
Hodnota 

v EUR

Star production, s. r. o. Veľvyslanectvo mladých 2020 3 714,00

OZ Kalvarský fond Záchrana Bansko-Štiavnickej kalvárie 100 000,00

OZ PUNKT Dobrý trh – rozvoj miestnych komunít r. 2020 30 000,00

Sinfonietta Bratislava
Majstrovské lekcie svetoznámych husľových virtuózov 
8. ročník

7 833,00

Ekonomická univerzita 
v Bratislave

Hosťovanie prof. Silvestra van Kotena 8 254,00

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

11 628,00

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

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

10 000,00

STU Fakulta elektrotechniky 
a informatiky Bratislava

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

5 000,00

Kto pomôže Slovensku
Podpora iniciatívy Kto pomôže Slovensku, ktorá 
vznikla ako reakcia na situáciu s vírusom Korona

40 000,00

Univerzitná nemocnica Bratislava
Darovanie 4 ks servoventilátorov so sadou dýchacích 
okruhov

83 985,60

OZ Medzi nami
Nádej v beznádeji. Pomoc 12 rodinám 
s hendikepovaným členom rodiny

7 000,00

Návrat o. z. Posilnenie systému a služieb pre ohrozené deti a rodiny 15 000,00

P-MAT, n. o.
Festival: Trnava sa vzdeláva. Moderné a kvalitné 
vzdelávanie pre všetky vekové kategórie

5 000,00

Mestská knižnica v Bratislave
Komunitný priestor pre ľudí prichádzajúcich o zrak. 
Vytvorenie komunitného priestoru ,,obývačky“ 
pre stretávanie sa nevidiacich a slabozrakých

5 000,00

ZŠ s vyučovacím jazykom 
maďarským Eötvösová Komárno

Učiaca záhrada na sídlisku. Premena nevyužitého 
priestoru v okolí školy na záhradu s cieľom vzdelávať 
a rozvíjať u detí praktické zručnosti

5 000,00

OZ Šarkaník
Rekreačno-relaxačný pobyt pre 15 hendikepovaných 
detí s rodičmi

3 148,00

OZ Ostrov detí pri detskom 
domove Kolárovo

Podpora zdravého vývinu detí – hra a pohyb ako 
cesta ku zdraviu. Vybudovanie bezpečného priestoru 
pre deti zo sociálne vylúčených rodín

4 999,00

Obec Nitrianske Pravno
Komunitná včelnica a včelia škola v Bôriku. 
Revitalizácia vnútorného priestoru bývalej lesnej škôlky

5 000,00

Mesto Nová Dubnica
V Novej Dubnici ovocný sad po starom. Oživiť 
komunitný život v meste a prinavrátiť starobylé 
bielokarpatské sorty ovocných drevín

4 960,00

Centrum Naša chalúpka

Pomáhame najzraniteľnejším komunikáciou spoznať 
seba, aj svet okolo nich. Zabezpečenie inovatívnych 
pomôcok pre deti s ťažkým telesným, mentálnym 
alebo kombinovaným postihnutím

4 880,00

Senica 2.0 o. z.
Mladí seniorom. Organizácia podujatí v komunitnom 
priestore za účelom zatraktívnenia života seniorov 
mimo priestory zariadení

3 684,00

Rodičovské združenie 
ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou

Učíme sa pre prírodu a pomáhame celej dedine. 3 250,00

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

Odrazový mostík. Vytvorenie podmienok pre deti 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
na účasti v zariadeniach komunitnej poradne

3 944,00
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Názov organizácie Projekt
Hodnota 

v EUR

Malé Veľké veci pre Martin o. z.
Tomčianska alej II. Etapa. Premena skládky na 
prírodnú oddychovú záhradu

4 922,76

OZ Jablonka
Alej, ktorá spája. Vytvorenie aleje starých odrôd 
ovocných stromov v Horných Hámroch

4 170,00

Stredná odborná škola 
hotelových služieb a dopravy

Pomocné labky. Zlepšenie kvality ľudí s telesným, 
mentálnym hendikepom prostredníctvom canisterapie

4 772,17

ZŠ s MŠ Spišské Bystré
Komunitná záhrada s vtáčím náučným chodníkom. 
Premena starej rozľahlej záhrady na komunitný 
ekopoark

5 000,00

Združenie na pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím Vranov

Spolupráca nás baví. Neformálne kurzy remesiel 
a tvorivých dielní pre klientov DSS-PRC

4 270,00

OZ Most do duše
Trojgeneračné hlinené umenie. Rozvoj umeleckých 
zručností, pracovných návykov, jemnej motoriky 
u troch generácií

3 960,00

ŠK Dobšiná Seniori na cestách s nordic walkingom. 3 250,00

ZŠ Fábryho Košice
Zážitkovo na fabke. Obnova a zrekonštruovanie terás 
pred triedami prvého stupňa

4 600,00

Liberta, n. o.
Mám na to. Organizácia zážitkového tábora pre deti 
s postihnutím

4 500,00

Cesta von o. z.
Omama – ranná starostlivosť a rozvoj detí 
z generačnej chudoby. Psychosociálna stimulácia detí 
v chudobných rómskych osadách

15 000,00

Aliancia združení na ochranu 
zvierat, o. z.

Detský zvierací ombudsman. Animačný program 
pre deti v letných táboroch a školách v prírode

5 000,00

VŠMU BA, Divadelná fakulta
Deti ticha – prvá pôvodná divadelná inscenácia 
v slovenskom posunkovom jazyku. Priblíženie divákom 
kultúru nepočujúcich

1 462,00

90871.sk občianske združenie

Náučná oáza v škôlke. Vybudovanie záhradky 
tzv. náučnej oázy v materskej škole v Moravskom 
Svätom Jane, s cieľom vytvoriť miesto pre zážitkové 
vzdelávanie

2 260,00

Základná škola, Námestie 
mladosti 1, Žilina

Vysunuté ekozáhrady a trieda pod holým nebom. 
Miesto pre výučbu, environmentálne konferencie 
a stretnutia s rodičmi

3 048,00

Cesta von o. z.

Omama – Aby každé dieťa malo šancu uspieť. 
Realizácia projektu v siedmych chudobných 
komunitách s cieľom rozvoja detí pomocou 
psychosociálnej stimulácie

5 000,00

Za trvalo udržateľný rozvoj MFF Ekotopfi lm – envirofi lm 2020 10 000,00

Pre spoločnosť, n. o.
Čistenie slovenských vôd. Čistenie najviac 
znečistených tokov na východnom Slovensku

40 000,00

Dobrovoľnícka skupina Vŕba
Dobrovoľníci pre onkologických pacientov. 
Psychosociálna podpora pre onkologických pacientov

1 716,00

ZŠ Pavla Dobšinského 
v Rimavskej Sobote

Oáza oddychu. Premena zanedbanej nevyužívanej 
školskej záhrady na oázu oddychu

5 000,00

Základná škola s materskou 
školou Maximiliána Hella, 
Štiavnické bane

Klíma nás zaujíma. Vybudovanie environmentálnej 
učebne

12 000,00

SportInstitute, o. z.
Detský plavecký kurz SportInstitute 2020 pre deti 
zo znevýhodneného prostredia

4 639,00

Nadácia Cvernovka
Podpora kultúrneho programu a aktivít kreatívnej 
komunity v Novej Cvernovke

85 714,00

Nadácia SOCIA- Nadácia na 
podporu sociálnych zmien

Staroba sa nás dotýka – Informačná/ mediálna 
gramotnosť seniorov. Realizácia šiestich vzdelávacích 
seminárov pre seniorov

2 820,00

Asociácia pomoci postihnutým 
– APPA

Pomáhame k pohybu. Pomoc hendikepovaným deťom 
do 18 rokov zo sociálne slabších rodín absolvovaním 
rehabilitácie

15 000,00
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Občianske združenie STOPA 
Slovensko

Byť prví tam, kde nás treba – Zakúpenie automobilu 
pre efektívne poskytovanie služieb

6 000,00

Občianske združenie BChZ
Vzdelávací projekt ,,Príbeh hudby“ a reprezentačná 
koncertná cesta na Slovinsko

6 149,00

Múzeum vo Svätom Antone
Reštaurovanie dvoch veľkorozmerných obrazov 
od nemeckého barokového maliara Johanna Heissa

25 651,00

Špeciálna základná škola Banská 
Štiavnica

Knižnica pre všetkých. Osadenie lavičiek pre čitateľov 
ako skonštruovanie verejne dostupnej schránky 
s voľným prístupom ku knihám

1 250,00

METRO o. z
Ďakujem sused. Výstavba a osadenie štyroch knižných 
búdok

1 200,00

Spolok sv. Vincenta de Paul 
na Slovensku

Žijeme tu spolu s Vami. Skvalitnenie voľnočasových 
aktivít seniorom z Domu nádeje

1 500,00

Gymnázium Martina Kukučina
Človeče, poď sa hrať. Zvýšenie atraktivity školského 
átria a efektivity jeho využitia umiestnením vonkajšej 
minigolfovej dráhy

1 410,00

Mesto Gelnica
Zelená oáza oddychu. Zveľadenie plochy vedľa 
mestskej knižnice vybudovaním zelenej – rozprávkovej 
oázy

1 500,00

Seniori v pohybe o. z.
Rozhýb svoj mozog. Realizácia podujatia, ktorého 
cieľom je šíriť osvetu o prepojení pamäti, ostatných 
kognitívnych funkcií a pohybu v skupine seniorov

1 500,00

Rodina a priatelia o. z.
Detský muzikál Čarovná jabloň. Zakúpenie 
osvetľovacej techniky k prezentácii multižánrového 
predstavenia

1 500,00

Aétos o. z.

Vstaň – Kvetný víkend. Organizácia a realizácia 
víkendového stretnutia prevažne mladých ľudí 
z východného Slovenska s cieľom ukázať mladým 
ľudom ako žiť aktívne, ukázať im hodnoty života 
o ktoré sa oplatí snažiť sa a bojovať

1 500,00
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Obec Brezovička
Kamarát, poď sa so mnou hrať. Vytvoriť zo starého 
nové, pestré a podnetné prostredie pre rozvoj 
pohybového aparátu

1 130,00

Obec Ruská Nová Ves
Kočíková párty pre seniorov. Sprístupnenie zrúcaniny 
Soľnohrad rodinám s kočíkmi a seniorom vytvorením 
oddychového chodníka, osadením lavičiek

1 500,00

Občianske združenie EDUJOY
Aj naša zem potrebuje naše ruky. Revitalizácia 
a vyčistenie školských dvorov, verejných plôch 
a parkov

1 250,00

Športový klub Modra
Aby deti nesedeli na gauči. Podpora a rozvoj 
športových a pohybových aktivít u detí hrou fl orbal 
a zakúpením tréningových pomôcok

1 500,00

Archa, n. o.
Dielne ľudskosti. Organizácia tvorivých dielní 
pre klientov DSS

600,00

Neškôlka o. z.
Ja sám. Vzdelávanie a motivovanie niekoľkých 
generácií v oblasti ochrany prírody a starostlivosti 
o svoje okolie

1 330,00

Spojená škola sv. Uršule
Radosť z pohybu, hravosť v živote. Zakúpenie 
športových potrieb a náčinia

1 499,00

Združenie mládeže 
a sympatizantov obce Rudník

Revitalizácia prameňov pitnej vody v oddychovej zóne 
pri Svätej Anne

1 500,00

Náš Devín o. z.
Aby nám včely neuleteli. Organizácia podujatí s témou 
chovania včiel

1 119,57

SOLAR Hvezdáreň Senec
Vesmír pre všetkých. Dabingové spracovanie 
náučno-propagačného fi lmu z produkcie Hvezdárne 
a planetária v Brne

1 500,00

Základná škola Jerguša Ferka 
Košúty

Slovenského rodu som. Zvýšenie kultúrneho 
a historického povedomia obyvateľov obce Košúty 
o slovenskom ľudovom odeve – kroji

1 000,00

Domov sociálnych služieb 
pre deti a dospelých KAMPINO

Oddychový park, ktorý spája. Revitalizácia záhrady 
v areáli DSS Kampino

1 500,00

Názov organizácie Projekt
Hodnota 

v EUR
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ZOEE o. z.
Zelená izbička- obývačka pre všetkých. Pretvorenie 
zničeného ihriska na oddychové miesto

994,00

Cirkevná základná škola – Narnia
Detská kniha ,,Statočný rytier Tiler“ zabezpečenie tlače 
a propagácie knihy, ktorú napísali žiaci ZŠ

1 500,00

Detská tenisová škola Nitra
Vráťme život schátranému športovisku. Revitalizácia 
športového ihriska v Nitre

1 500,00

PAREZKA N.O.
Ekozóna s exteriérovými cvičebnými prvkami pre 
deti, mladých a seniorov. Vybudovanie ekozóny okolo 
rehabilitačného centra

1 500,00

SYTEV
Farebné sídliská. Cieľom projektu je pomaľovaním 
chodníkov a ihrisiek na sídliskách hrami ,,škôlka“, 
twister, človeče nehnevaj sa

1 000,00

ZRPD Púpava, občianske 
združenie

Hravá škôlka. Zakúpenie a vybudovanie didaktickej 
pomôcky – exteriérovej hracej plochy Človeče 
nehnevaj sa

1 500,00

Športový klub stolného tenisu 
Humenné, občianske združenie

Založenie a udržanie stolnotenisového krúžku v osade 
Podskalka v Humennom

1 500,00

Ulita o. z
Ulita plná zážitkov. Realizácia športových skupinových 
aktivít zamerané na rozvoj životných zručností detí 
a mladých ľudí v rámci komunitného centra Kopčany

1 400,00

Talianske veľvyslanectvo – 
Taliansky kultúrny inštitút

Dolce vitaj 2020. Taliansky festival na Slovensku 15 000,00

Hlava v oblakoch o. z.

Ovčia vlna pod Tatrami. Organizovanie workshopov 
o ručnom spôsobe spracovania ovčej vlny a tvorby 
výrobkov z nej určených pre žiakov MŠ, ZŠ, SŠ 
a ostatnú verejnosť

1 500,00

Základná škola Spišský Štvrtok

Zdravé vzdelávanie a komunitná spolupráca  
s výhľadom na panorámu Tatier. Výstavba altánku 
ktorý bude slúžiť žiakom na účely vzdelávania 
a organizáciu kultúrnych akcií

1 465,00

Slovenský skauting, 104, zbor 
Bratislava – Ružinov

Uši si svoj indiánsky stan! Medzinárodná spolupráca 
s českými skautmi vzdelávanie a rozvoj vedomostí

1 500,00

Priateľ o. z.
Príroda pre mladých aj seniorov. Vytvorenie 
oddychovo-edukačnej zóny za budovou komunitného 
centra

1 490,00

SRRZ – RZ pri Materskej škole
Cesta rozprávkovým lesom. Organizácia podujatia, 
ktoré by netradičným spôsobom spojilo obyvateľov 
obce, podpora miestnych komunít

1 500,00

Cesta za domovom o. z.
Prestavba kotercov. Prestavba existujúcich kotercov 
v priestoroch útulku vo Švábovciach

1 500,00

Dobrovoľní psovodi 
záchranárskych psov – 
Search Dogs Slovakia

Súčinnostné cvičenie dobrovoľných záchranných 
zložiek. Spolupráca s Horskou službou Poľana 
zameraná na cvičenie na reálne pátracie situácie

1 483,00

Medzinárodná šachová akadémia 
Interchess

Letný šachový tábor Koník 2020. Organizácia 
letného šachového tábora pre mladé talenty z celého 
Slovenska

1 500,00

Rímskokatolícka cirkev, farnosť 
Poniky

Reštaurovanie fresiek v stredovekom kostole sv. Žofi e 
v obci Dúbravica

37 810,00

Modrý anjel tím krízovej 
intervencie, n. o.

Rozšírená aplikácia redukcie dopadu traumatickej 
udalosti. Nadstavbové vzdelávanie k metodike TIR

4 000,00

Vagus o. z.
Housing Cverna predstavuje druhú šancu na dôstojný  
život. Rekonštrukcia a zariadenie  bytových jednotiek 
slúžiacich k ukončovaniu bezdomevectva

10 000,00

Hlavné mesto SR Bratislava
Revitalizácia Prüger-Wallnerovej záhrady, ochrana 
a tvorba životného prostredia

29 792,00

Spoločnosť priateľov detí 
z detských domovov Úsmev 
ako dar

Vianoce v rodine. Materiálna pomoc počas vianočných 
sviatkov rodinám osamelých či týraných žien, rodinám 
v núdzi a ohrození – v rámci Banskobystrického kraja

5 000,00

STAR production, s. r. o Veľvyslanectvo mladých 2020 – 2021 1 469,00

Názov organizácie Projekt
Hodnota 

v EUR
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Názov organizácie Projekt
Hodnota 

v EUR
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Informácie o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky

Nakoľko je Nadácia VÚB prijímateľom podielov zaplatenej dane z príjmov a ročný súhrn 
týchto príjmov je vyšší ako 35 000,- EUR, má nadácia povinnosť overenia účtovnej závierky 
audítorom v zmysle zákona o účtovníctve § 19 ods. 4.

Jednotlivé druhy nákladov za: Suma

overenie účtovnej závierky 1,20

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky 0,00

daňové poradenstvo 0,00

ostatné neaudítorské služby 0,00

Spolu 1,20

Hlavné mesto SR Bratislava
Projekt 10 000 stromov. Systematická obnova 
a zabezpečenie udržateľnosti drevín pre lepšiu 
adaptáciu mesta Bratislava na klimatické zmeny

39 400,00

Maľba Odmeny v súťaži maľba 2020 20 000,00

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 nevyčerpaný grant

-12,59

STU Fakulta elektrotechniky 
a informatiky Bratislava

VÚB Ambasador. Integrácia vzdelávacích aktivít 
na úrovni bakalárskeho a inžinierskeho štúdia 
ukončenie zmluvy vysporiadanie nákladov

-53 967,40

Otvor dvor o. z.

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

-555,36

Spolu 814 739,75
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V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

Nadácia VÚB k 31. 12. 2020 eviduje na podsúvahových účtoch záväzky zo schválených 
a podpísaných zmlúv, ktoré budú realizované v nasledujúcich obdobiach. 

Prehľad poskytnutých príspevkov

Názov organizácie Projekt
Hodnota 

v EUR

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

50 000,00

OZ PUNKT Dobrý trh – rozvoj miestnych komunít r. 2021 30 000,00

Nadácia Cvernovka 
Podpora kultúrneho programu a aktivít kreatívnej 
komunity v Novej Cvernovke 2021 – 2022

180 000,00

Hlavné mesto SR Bratislava
Revitalizácia Prüger-Wallnerovej záhrady, ochrana 
a tvorba životného prostredia 2021

70 000,00

Spolu 330 000,00

VI. Ďalšie informácie

Dane z príjmov

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

Informácie o významných skutočnostiach
Po 31. 12. 2020 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. 
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Označenie 

položky
Obsah položky

Bežné 

účtovné 

obdobie

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

Z/S Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov  (+/-) 0 0

A. 1. Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred  zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1. až A. 1. 13.)  -411 525 304 574

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  (+/-) -411 522 304 577

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

-2 376 -19

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

A. 2. 2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) -2 376 -19

A. 2. 3. Zmena stavu zásob (-/+) – –

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

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

-413 901 304 555

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

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

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

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

 Peňažné  toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A. 1. až A. 6.) -413 898 304 558

A. 7. Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa  začleňujú do investičných činností alebo fi nančných činností (-/+) – –

A. 8. Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (+) – –

A. 9. Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú činnosť (-) – –

A. Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S +  A. 1.  až  A. 9.) -413 898 304 558

 Peňažné toky z investičnej činnosti – –

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

B. 2. Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-) 0 0
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B. 3.
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a 
cenných papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)

– –

B. 4. Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+) – –

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

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

– –

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

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

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

– –

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

– –

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

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

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

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

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

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

 Peňažné toky z fi nančnej činnosti – –

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

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

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

C. 1. 3. Prijaté peňažné dary (+) – –

C. 1. 4. Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+) – –

C. 1. 5. Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií a vlastných obchodných podielov (-) – –

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

C. 1. 7. Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi účtovnej jednotky   a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-) – –

C.1. 8. Výdavky z  iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného imania (-) – –

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

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

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

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

– –

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

– –

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

C. 2. 6. Výdavky na splácanie pôžičiek (-) – –
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C. 2. 7. Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-) – –

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

– –

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

– –

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

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

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

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

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

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

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

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

D. Čisté zvýšenie alebo čisté  zníženie peňažných prostriedkov (+/-), (súčet A + B + C) - 413 898 304 558

E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) 991 601 687 043

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

577 703 991 601

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 (+/-)

577 703 991 601
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