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

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

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

Správkyňa:         Martina Slezáková (štatutárna zástupkyňa)

Revízorka:           Elena Slaninková

Nadácia VÚB

Orgány Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2021  |  Informácie o Nadácii VÚB
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Nadácia VÚB bola založená 12. decembra 2003. Jej zakladateľom je Všeobecná úverová banka, a.s.. 
VÚB banka si ako člen medzinárodnej skupiny Intesa Sanpaolo plne uvedomuje spoločenskú zodpovednosť 
a potrebu podporovať projekty a aktivity, ktoré by bez pomoci komerčných partnerov nebolo možné úspešne 
zrealizovať. Nadácia VÚB počas svojej doterajšej existencie podporila stovky projektov celoslovenského 
i lokálneho charakteru. Riadi sa stratégiou, ktorá napĺňa poslanie, víziu a misiu banky.  

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

• ochrana a tvorba životného prostredia,

• zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,

• poskytovanie sociálnej pomoci,

• ochrana a podpora zdravia,

• dobrovoľnícka činnosť,

• podpora vzdelávania.

Výročná správa Nadácie VÚB 2021  |  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 2021 zameriavala na tieto oblasti:

• ekológia – nadačný program pre Krajinu

• umenie a kultúrne dedičstvo – nadačný program pre Umenie

• charita – nadačný program pre Nádej

• iné – rôzne (vzdelávanie, komunita, dobrovoľníctvo apod.)

Nadácia VÚB v roku 2021 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 získala aj v roku 2021 Certifi kát transparentnej nadácie, 
ktorý udeľuje Asociácia fi remných nadácií a nadačných fondov na Slovensku 
(ASFIN) v spolupráci s audítorskou spoločnosťou KPMG Slovensko.

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 2021  |  Informácie o Nadácii VÚB
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Prehľad podporených subjektov 
a aktivít realizovaných v roku 2021 
s uvedením vzťahu 
k verejnoprospešnému účelu
Nadácie VÚB
VÚB banka je druhá najväčšia banka na Slovensku. Plne si uvedomuje, že s takou pozíciou prichádza zodpovednosť 
nielen v oblasti poskytovania služieb klientom a udržateľného spravovania fi nančných zdrojov. Chce, aby bolo stopy VÚB 
vidieť naplno aj za hranicami sveta bankovníctva – v mnohých ďalších oblastiach, kde sa môže odzrkadliť jej vplyv na našu 
krajinu a spoločnosť. Preto sa prostredníctvom svojej nadácie usiluje zodpovedne prerozdeľovať svoju pomoc a podporu. 

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2021

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2021     



8

Schéma projektov podporených v roku 2021 bola nasledovná:

Projekty pre KRAJINU pre UMENIE pre NÁDEJ INÉ

Dlhodobé projekty Kalvária v Banskej Štiavnici
Nová Cvernovka

Dobrý trh

Otvorená grantová schéma granty

Partnerské projekty granty granty granty granty

Zamestnanecké projekty  granty

Súťaže ATLAS
Maľba

Poklady Slovenska

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2021

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2021     
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s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2021     

Podporené projekty podľa oblastí (počet projektov)

pre 

UMENIE

• záchrana 
kultúrneho dedičstva

• výtvarné umenie

pre 

KRAJINU

• enviro projekty 

pre 

NÁDEJ

• pomoc 
hendikepovaným
• pomoc deťom 

a sociálne slabším

INÉ

• komunitné projekty
• dobrovoľníctvo

• vzdelávanie

7 %

41 %

4 2324

43 %

9 %

5
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s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2021     

Rozdelené fi nančné prostriedky (granty) podľa oblastí podpory, spolu 567 766 (v EUR)

Ekológia

Umenie

Nádej

Iné

44 %  

1 %  

0 %

4 %  

1 %  

26 % 

6 % 

4 %

14 %

Bratislavský

Trnavský

Nitriansky

Trenčiansky

Žilinský

Banskobystrický

Prešovský

Košický

Slovensko (projekty celoslovenského charakteru)

Rozdelené fi nančné prostriedky (granty) podľa regionálneho členenia, spolu 567 766 (v EUR)

6 %

23 %

27 %

44 %
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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 rozhodla začať sa tejto téme venovať naplno a podporovať 
ochranu životného prostredia na Slovensku aj svojimi grantovými schémami, súťažou o najužitočnejšie enviro 
projekty a fi nancovaním 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 2021

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2021     
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Výročná správa Nadácie VÚB 2021

Typ projektov POČET projektov Suma v EUR vyplatená v 2021 

Dlhodobé partnerstvo – –

Súťaž 13 39 776,65 

Otvorená grantová schéma 9 102 246,04

Partnerské projekty 2 105 000,00

Zamestnanecké projekty – –

SPOLU 24 247 022,69  

Kam smerovala naša podpora v roku 2021
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Súťaž
ATLAS

Nadácia VÚB sa rozhodla objavovať, vyzdvihovať a širokej verejnosti predstavovať jedinečné projekty v oblasti 
ochrany životného prostredia, teda aktivít, ktoré si zaslúžia úctu a publicitu, a každoročne im udeľovať cenu ATLAS 
– enviro ocenenie Nadácie VÚB pre tých, ktorí nesú osud našej planéty na svojich pleciach.

V roku 2021 bol s veľkým úspechom vyhlásený 1. ročník súťaže. Ocenenie sa udeľovalo v 6 kategóriách: 

1. Biodiverzita (ochrana a podpora biodiverzity – lesy, vody, biotopy) 

2. Klíma (zmena klímy a ochrana ovzdušia)

3. Osveta (environmentálne povedomie a vzdelávanie)

4. EKO Startupy 

5. Zelená ekonomika (podnikanie s environmentálnym dosahom, eko riešenia v biznise a cirkulárnej 
ekonomike)

6. Najlepší projekt Miestnej samosprávy.

Svoje súťažné projekty prihlásili rôzne organizácie od neziskových organizácií, občianskych iniciatív, cez obce, 
školy, eko-startupy, až po fi rmy založené na princípoch zelenej ekonomiky. 

Projekty hodnotila nezávislá odborná komisia zložená z uznávaných odborníkov z oblasti životného prostredia: 
environmentalista a jeden zo zakladateľov občianskej iniciatívy My sme les Erik Baláž, odborníčka na bezodpadové 
hospodárstvo z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky Petra Csefalvayová, poslanec Európskeho parlamentu a 
environmentálny konzultant Martin Hojsík, riaditeľ Nadácie Ekopolis Peter Medveď a greenfl uencer a klimatický 
aktivista Michal Sabo.

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2021

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2021
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Porota spomedzi 177 nominácií vybrala v každej kategórii troch fi nalistov a napokon rozhodla o víťazoch 
nasledovne:

• Biodiverzita – Združenie Slatinka – za projekt Zachránený „riekoles” pri Slatinke 

• Klíma – Iniciatíva Klíma ťa potrebuje – za projekt Petícia Za klímu, za budúcnosť (petícia Klíma ťa potrebuje) 

• Osveta – Centrum environmentálnych aktivít – za projekt Mladí reportéri pre životné prostredie 

• EKO-startupy – sobi, o.z. – za projekt sobi.eco 

• Zelená ekonomika – JRK Slovensko s.r.o – za projekt ELWIS – elektronická evidencia odpadu 

• Najlepší projekt miestnej samosprávy – Obec Kladzany – za projekt Adaptácia na klimatické zmeny 
a vodozádržné opatrenia v Kladzanoch 

Ocenenia boli odovzdané 22. apríla 2021, symbolicky na Deň zeme. 

Toto ocenenie sa stáva našou tradíciou pre budúcnosť. Laureátov ceny Atlas sme predstavili originálne – 
prostredníctvom špeciálneho dokumentu, ktorého premiéra takisto prebehla na Deň Zeme, a to na sociálnych 
sieťach VÚB banky. Tento dlhometrážny dokumentárny fi lm bol neskôr bol odvysielaný v Slovenskej televízii.

Všetci víťazi dostali ako symbol pocty sošku vytvorenú slovenským sochárom M. Piačkom a víťazi nebiznisových 
kategórií (prvé štyri) získali fi nančnú odmenu 10 000 eur vo forme grantu na ďalší rozvoj činnosti, pokračovanie 
a udržateľnosť svojho projektu.

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2021

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2021     
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3 víťazi sa rozhodli o fi nančné ocenenie veľkoryso podeliť s ostatnými fi nalistami vo svojej kategórii 

a preto bola suma 40 000 eur napokon rozdelená medzi 13 organizácií nasledovne:

(projekty ekologického charakteru sú vyznačené zelenou farbou)     

Príjemca Názov projektu / účel
Suma vyplatená 

v 2021 (eur)
Kraj

1 Združenie Slatinka

Zachránený „riekoles“ pri Slatinke  / ochrana 
biodiverzity, ktorá je ohrozená výstavbou 

plánovaného vodného diela
4 000,00 Banskobystrický

2
Bratislavské regionálne ochranárske 

združenie (BROZ)

Obnova a podpora biodiverzity vo vnútrozemskej 
delte Dunaja / dunajské lužné ekosystémy 

a obnova biodiverzity lúk, pasienkov a mokradí
2 000,00 Bratislavský

3 Občianske združenie Naše Zálesíčko

Korzo Zálesie – Revitalizácia nábrežia 
Malého Dunaja / pretvorenie zanedbané 

nábrežie v meandri Malého Dunaja 
na živú dedinskú promenádu

2 000,00 Bratislavský 

4
SZOPK, Základná organizácia 

Slovenský raj (Slovenský zväz 

ochrancov prírody a krajiny)

Ochrana netopierov a vtákov 
pred usmrtením pri zatepľovaní budov, 

vytváranie podmienok pre ich život na Spiši / 
záchrana netopierov pred usmrtením

2 000,00 Košický

5 Centrum environmentálnych aktivít

Mladí reportéri pre životné prostredie / enviro 
program, ktorý kombinuje vzdelávanie o životnom 

prostredí so žurnalistickými zručnosťami a 
miestnym aktivizmom

7 000,00 Trenčiansky

6 Cuketa o.z.
Priestory pre tvory / 

komunitné záhrady a prednášky
1 000,00 Nitriansky

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2021

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2021     
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7 Cyklokoalícia Do školy na bicykli / aktívna školská mobilita 1 000,00
celoslovenský 

projekt

8
Základná škola s materskou školou 

Maximiliána Hella

Klíma nás zaujíma / praktická enviro výchova, 
školské vodozádržné opatrenia

1 000,00 Banskobystrický

9 Sobi, o.z.
sobi.eco / produkty z recyklátov 

vyrábané v chránenej dielni
7 000,00

celoslovenský 
projekt

10 ABV Group s.r.o.
Charging revolution / power bank na dobíjanie 

mobilov pohybom ruky
1 000,00 Bratislavský

11
ELIS TECHNOLOGIES LIMITED, 

organizačná zložka

Inteligentná detekcia netesnosti 
geomembrán / systém na monitorovanie skládok, 

baní, odkalísk a pod.
1 000,00 Bratislavský

12 Agro-drevinový ekosystém BBSK s.r.o.
Agro-drevinový ekosystém BBSK s.r.o. / sociálny 

podnik s bioprodukciou zeleniny a ovocia
1 000,00 Banskobystrický

13 OZ Piatky pre budúcnosť
Klíma ťa potrebuje  / úsilie o presadenie 

systémových riešení klimatickej krízy
9 776, 65

celoslovenský 
projekt

SPOLU 39 776,65 

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2021

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2021     
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Inšpiratívne projekty

Dedinku Slatinka s viac ako 650-ročnou históriou, ktorá mala byť už niekoľkokrát 
zatopená priehradou, sa podarilo zachrániť aj vďaka Združeniu Slatinka. Cieľom 
ich projektu Zachránený „riekoles“ pri Slatinke je zabrániť poškodeniu prírodne 
cenného údolia rieky Slatiny a zároveň otvoriť diskusiu o lepšej ochrane vôd a ich 
udržateľnom využívaní. Projekt na záchranu „riekolesa“ pri rieke v údolí Slatiny 
sa zameriava na ochranu biodiverzity, ktorá je ohrozená výstavbou plánovaného 
vodného diela. Rieka samotná je biokoridorom a nachádza sa tu 17 typov biotopov 
európskeho a národného významu.  

Ochranári zo Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Slovenský raj 
si vzali pod svoje krídla netopiera raniaka hrdzavého. Cieľom projektu Ochrana 
netopierov a vtákov pred usmrtením pri zatepľovaní budov je ochrana netopierov, 
dážďovníkov, belorítok a iných vtákov pri zatepľovaní panelákov na Spiši. 
So zatepľovaním súvisí utesňovanie špár, nové mriežky vetračiek a zatepľovacie 
panely, pod ktorými zostali uväznené a hynuli tisícky zvierat. Aktivity sa týkajú 
záchrany pred usmrtením a vytvorenie náhradných podmienok pre zimovanie či 
hniezdenie chránených druhov netopierov. Podarilo sa dosiahnuť, aby opatrenia 
na ochranu živočíchov boli záväzne uvedené v stavebnom povolení pre investorov.

Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2021 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2021     
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s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2021     

sobi.eco: sobi je skratka odvodená z výrazu „sociálny biznis“ a eco odkazuje na ekologický prístup. Organizácia 
sobi, o.z., ktorú založili dvaja súrodenci, poskytuje v chránených dielňach prácu znevýhodneným ľuďom a prináša 
na trh využiteľné a moderné ekologické produkty na princípe cirkulárnej ekonomiky. Využívajú textilný a plastový 
odpad a z recyklovaných materiálov vyrábajú  dizajnové produkty, napríklad  tašky a obaly na notebook. 
Momentálne majú v portfóliu 15 produktov.

Bratislavská Cyklokoalícia zrealizovala celoslovenskú kampaň Do školy na bicykli. Venuje sa aktívnej školskej 
mobilite s cieľom vychovať zdravé a environmentálne zodpovedné deti. Projekt pracuje s deťmi, ich rodičmi, 
učiteľmi, vedením škôl a samosprávami. Zameriava sa na parkovanie bicyklov na školách, bezpečnú infraštruktúru 
v okolí škôl (chodníky a cyklotrasy), skutočnú dopravnú výchovu a vzdelávanie o aktívnej mobilite a jej vplyve 
na životné prostredie. Najdôležitejšou charakteristikou projektu je komplexnosť poňatia témy školskej mobility.

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

Možnosti získať zdroje pre nápady tretieho sektora reagujúce na čoraz väčšmi sa vytrácajúcu biodiverzitu v prírode 
či na nádejné modely sociálneho podnikania, poháňajúce udržateľný rozvoj v regiónoch Slovenska, sú stále 
pomerne obmedzené. Náš nový nadačný program Envirogranty chce systematicky podporovať úsilie na ekológiu 
zameraných neziskoviek v regiónoch Slovenska. V roku 2020 po prvýkrát umožnil neziskovým organizáciám 
a iniciatívam získať fi nančnú injekciu, vďaka ktorej mohli oživiť svoje zelené projekty. Do grantovej výzvy sa zapojilo 
132 subjektov, ktoré predložili projekty zamerané na ochranu našej prírody a návrhy prispievajúce k rozvoju zelenej 
ekonomiky, z nich získalo grant deväť. Projekty boli realizované v roku 2021.
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Prehľad organizácií a ich projektov podporených v roku 2021 
(projekty ekologického charakteru sú vyznačené zelenou farbou)     

Príjemca Názov projektu / účel
Suma vyplatená 

v 2021 (eur)
Kraj

1 Vysoký vrch

Ochrana biodiverzity tradičným spôsobom 
hospodárenia pod Vysokým vrchom / obnova 
biodiverzity horských lúk a mokrade na území 

Muránskej planiny

12 000,00 Banskobystrický

2 Nadácia Integra

Férová káva bez odpadu (od farmára 
cez pražiareň až ku spotrebiteľovi) / cirkulárna 

ekonomika, koncept bezodpadovej kávy
12 000,00 Bratislavský

3 Živica

Nechajme spomienky rozkvitnúť / 
záhrada spomienok ako prvý prírodný cintorín 

na Slovensku
12 000,00 Banskobystrický 

4 PRALES, o.z.

Stromy pre budúcnosť / výsadba stromoradí na 
poľnohospodárskych veľkoblokoch, osadenie 

vtáčích hniezdnych búdok
11 406,04 celoslovenský

5 OZ kRaj

EkoWorkshop: Voštinári / sociálna a zelená dielňa 
spája sklársku tradíciu, voštinárstvo a včelárenie 

do nových produktov a služieb
12 000,00 Banskobystrický

6 Obec Čierne Pole
Čierne Pole – Oáza biodiverzity / výsadba 

stromov a kríkov, lúka, včely
9 370,00 Košický
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7 OZ Brána do Narnie
Krok späť k biodiverzite / premena sídliskovej 

plochy na ekopedagogickú
9 470,00 Bratislavský

8 Obec Vinosady

Rodová stromová alej na cyklotrase 
vo Vinosadoch / výsadba ovocných stromov 

na cyklotrase 
12 000,00 Bratislavský

9 OZ Myesto
Budujeme BÚDU / 

vytvorenie komunitného enviro centra
12 000,00 Banskobystrický

SPOLU 102 246,04
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Inšpiratívne projekty

Občianske združenie kRaj realizuje zaujímavý projekt EkoWorkshop: Voštinári. 
Ich sociálna a zelená dielňa spája zaniknutú sklársku tradíciu v Poltári na Gemeri, 
a voštinárstvo a včelárenie do nových produktov a služieb. Voštinári sa rozhodli 
vzkriesiť všetky tri remeslá a svoju činnosť postavili na ekologickom prístupe, 
bezodpadovom hospodárení, recyklovaní a využívaní tradičných lokálnych surovín. 
Dielňa ponúka sviečky kombinované so sklom využitím ozdobných brúsených 
sklenených fl iaš, ktoré dostali nový účel a sú využiteľné ako dekoračné predmety 
aj po dohorení sviečok. Dielňa zamestnáva dlhodobo nezamestnaných a zároveň 
slúži aj ako prvé školiace stredisko pre spracovanie vosku, ktoré môžu využívať 
nielen školy, ale aj verejnosť na rekvalifi kačné kurzy, teda centrum teda okrem 
výroby vlastných produktov napomáha aj osvete a zvyšovaniu zamestnanosti.

Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2021 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2021     
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Záhrada spomienok je prvý prírodný cintorín na Slovensku, kde pristupujú citlivo k prírode aj k ľuďom, ktorí sa 
prídu rozlúť so svojimi blízkymi. Vytvorilo ho a spravuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica 
pod hlavičkou projektu Nechajme spomienky rozkvitnúť. Tento prírodný cintorín je zatiaľ jediný svojho druhu a 
je oň veľký záujem. Pozostalí oceňujú, že sa sem nenosia umelé vence, sviečky či iné ozdoby, a že ide o miesto 
s prírodným charakterom. Táto kvitnúca lúka dbá aj na zachovanie biodiverzity, podporu opeľovačov a iných 
organizmov, a to všetko s dôrazom na prírode blízke spôsoby pochovávania. 

„Skultúrňovanie“ zelených ploch v mestách a obciach je veľmi populárne a módne. Z lúk sa stávajú tenisové kurty, 
stromy sa strihajú nakrátko, aby sa na pozemok nemusela tak skoro vracať záhradnícka služba, opadané lístie 
sa hrabe a odváža preč… Toto sa rozhodlo zmeniť OZ Brána do Narnie pôsobiace na najväčšom slovenskom 
sídlisku a svojim projektom Krok späť k biodiverzite  a ploche cca 2ha „sídliskovej ničoty“ prinavrátili život 
a premenili ju na ekopedagogickú plochu a ostrovy biodiverzity pri škole. Vytvorili motýliu lúku na suťovisku, 
zabezpečili jej netradičné zavlažovanie formou zachytávania dažďovej vody a solárneho čerpadla, vytvorili 
„tankovacie stanice pre hmyz“ – bylinkárium a kvitnúce plochy, jedlé kríky a vytvorili podmienky, aby sa 
nasťahovali nazad živočíchy ako hmyz, jašterice alebo ježe. 
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Rodová stromová alej na cyklotrase vo Vinosadoch je projektom aktivistov z Obce Vinosady. Rozhodli 
sa vysadiť 200 ovocných stromov na cyklotrase Vinosady – Modra. Rôzne ovocné stromy si vysadili samotní 
obyvatelia obce, a tie sa tak stali ich rodovými stromami; rodiny, ktoré si strom zasadili, a ich stromy sú zapísané 
do obecnej kroniky ako rodové, a rodiny sa budú o ne starať. Obec navyše zriadila na nádvorí obecného úradu 
verejnú sušičku ovocia využívajúcu slnečnú energiu, aby si obyvatelia zvykli jesť domáce ovocie a uchovávať ho 
na zimné obdobie. Význam tohto počinu pre budúcnosť spočíva aj v tom, že nová zeleň bude nielen zvlhčovať 
a ochladzovať ovzdušie, ale aj chrániť domy obyvateľov pred nárazovým vetrom a povodňami.

Hlavnou myšlienkou projektu Budujeme BÚDU je vytvorenie environmentálneho a ekologického, komunitného 
a lokálneho, indoorového aj outdoorového centra BÚDA v Žiari nad Hronom, teda v prostredí mesta, ktoré bolo 
v minulosti ekologickou hrozbou. Stojí za ním OZ MYesto. Cieľom bola ekologická obnova a oživenie nevyužitého 
objektu v centre mesta na environmentálne a komunitné účely, so zámerom podpory zelenej ekonomiky. Vytvorili 
tu recyklačnú komunitnú dielňu, verejnú skriňu a nástenku, organizujú zelené verejné podujatia (zbierky aj výmeny 
oblečenia, prednášky, diskusie, premietania, výstavy). 

Viac inšpiratívnych projektov a rozhovorov s ich autormi, realizátormi alebo účastníkmi nájdete na našej online 
platforme Srdcovky – www.srdcovky.sk.
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Partnerské projekty
Prehľad organizácií a ich podporených projektov v roku 2021
(projekty ekologického charakteru sú vyznačené zelenou farbou)

Príjemca Názov projektu/účel
Suma vyplatená 

v 2021 (eur)
Kraj

1
Hlavné mesto Slovenskej republiky 

Bratislava

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

70 000,00 Bratislavský

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

čistenie riek a jazier od odpadkov
35 000,00 Banskobystrický 

SPOLU 105 000,00



26

Inšpiratívne projekty

V druhom roku spolupráce s Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava 

pomohla Nadácia VÚB naplno rozbehnúť významný zelený projekt pre obyvateľov 
a návštevníkov hlavného mesta: Revitalizáciu Prüger-Wallnerovskej záhrady. 
V júni bola verejnosti ofi ciálne sprístupnená dlhodobo uzavretá historická záhrada 
pri Horskom parku. Podarilo sa  zrevitalizovať jej plochu o rozlohe cca 5 000 m2 
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. Dojem čarovnej 
záhrady dotvárajú ruiny storočného kamenného schodisk, starobylé skleníky 
a tehlový domček, ktorý sa však onedlho stane moderným a funkčným zázemím 
pre návštevníkov. 

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 2021 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2021     
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Umenie, či už vo forme historického dedičstva, alebo moderného spôsobu sebavyjadrovania nových generácií 
umeleckých talentov, má v spoločnosti všade vo svete svoje nezastupiteľné miesto. A Slovensko patrí medzi 
krajiny s bohatou kultúrnou históriou a preto jednou z priorít Nadácie VÚB je záchrana kultúrneho dedičstva 
Slovenska a tvorba nových kultúrnych hodnôt pre ďalšie generácie. 

Sme hrdí na to, že práve Nadácia VÚB je jedným z najväčších podporovateľov zachovania a rozvíjania umenia 
spomedzi korporátnych nadácií na Slovensku. Nadačný program pre Umenie umožňuje poskytovať podporu 
na zachovanie a reštaurovanie konkrétnych pamiatok a pomáhať pri rozvoji talentu mladých výtvarných umelcov. 
Orientujeme sa na:

• 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 2021

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2021     
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Kam smerovala naša podpora v roku 2021

Typ projektov Počet projektov Suma v EUR vyplatená v roku 2021 

Dlhodobé partnerstvo 1 50 000,00

Otvorená grantová schéma – –

Partnerské projekty 1 15 000,00

Zamestnanecké projekty – –

Súťaže 

    Maľba 2021

    Poklady Slovenska

1
2

20 000,00
44 953,00 

SPOLU 5 129 953,00
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Dlhodobý projekt
V decembri 2021 sa po 14 rokoch ukončila spolupráca s Kalvárskym fondom, ktorý zabezpečoval obnovu 
Banskoštivnickej Kalvárie. S hrdosťou môžeme konštatovať, že vďaka našej dlhoročnej fi nančnej podpore 
vo výške takmer 1,5 mil eur a iným formám podpory (PR, marketingové služby a aktivity, poskytnutie know-how, 
zbierkové aktivity, dobrovoľnícka činnosť, organizovanie podujatí pre novinárov a pod.) sa podarilo tento klenot 
slovenského baroka zachrániť, spropagovať a sprístupniť ho návštevníkom zo Slovenska i zo zahraničia.

V roku 2021 Nadácia VÚB poskytla fi nančný príspevok vo výške 50 000 eur. Z grantu boli zrealizované 
tieto aktivity:   

• Stredný kostol – záverečná etapa reštaurovania fresiek, reštaurovanie dlažieb a schodov, 
rôzne stolárske a umelecko-reštaurátorské práce, 

• Horný kostol – vyhotovenie repliky súsošia „Duše v očistci“, 

• kaplnka Boží hrob – kartuša,

•  administratívne a režijné náklady.

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2021

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2021     
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Partnerské projekty
V roku 2021 sa vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu COVID-19 väčšina plánovaných kultúrnych a umeleckých projektov 
nerealizovala. Zrušené boli nielen veľké podujatia, ale aj aktivity samospráv a mimovládnych organizácií. Na druhej strane 
sa však dodatočne uskutočnili niektoré projekty presunuté z roku 2020; tieto projekty však neuvádzame v tejto výročnej 
správe, pretože ich fi nancovanie nespadá do roku 2021.

Prehľad organizácií a ich projektov podporených v roku 2021

Príjemca Názov projektu/účel
Suma vyplatená 

v 2021 (eur) 
Kraj

1
Taliansky kultúrny inštitút 

v Bratislave

Dolce vitaj 2021 / 
festival talianskej kultúry a umenia    

15 000,00
celoslovenský 

projekt

SPOLU 15 000,00          
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Súťaže
Maľba 2021 – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov

Súťaž Maľba je dlhoročným úspešným projektom Nadácie VÚB na podporu súčasného slovenského umenia, 
dotovaná sumou 20 000 eur pre víťazov. Túto dobre etablovanú iniciatívu slovenskej umeleckej scény oceňujú 
umelci, odborníci, ale aj široká verejnosť. 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 2021 sa konal 16. ročník súťaže. Prihlásilo sa do nej až 111 maliarov, pričom 55 mladých maliarov 
a maliarok sa zapojilo úplne po prvýkrát. Teda nováčikovia tvorili polovicu zo všetkých prihlásených maliarov, 
medzi ktorými sa opäť objavili nové talenty ako prísľub slovenského výtvarného umenia.
Súťažné diela hodnotila ako vždy medzinárodná odborná porota zložená z významných predstaviteľov 
európskej výtvarnej scény: rakúsky historik umenia a kurátor Andreas Hoffer, český kurátor, spisovateľ 
a umelecký publicista Ondřej Horák, maďarský maliar Pál Gerber a Slovensko zastupoval Ľudovít Hološka, 
maliar a vysokoškolský pedagóg, ktorý je zároveň profesorom vlaňajšej víťazky Natálie Šimonovej. 

Víťazmi 16. ročníka sa stali: 

1. miesto – Rita Koszorús (10 000 eur) 
2. miesto – Ivana Mojšová (6 500 eur)
3. miesto – Èv van Hettmer (3 500 eur)

Výstava diel 20 fi nalistov sa konala v bratislavskej Galérii Nedbalka, a vďaka našej podpore bola bezplatná. 
Výstava bola prístupná aj online. Tradičný katalóg k výstave vyšiel v novom modernom dizajne, ktorý s nadšením 
prijala a ocenila celá výtvarná obec. 

Rozhovory s maliarmi nájdete na našej online platforme Srdcovky – www.srdcovky.sk.

Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2021 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2021     
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Poklady Slovenska

Na obnovu kultúrneho dedičstva Slovenska je zameraný projekt Poklady Slovenska. Jeho cieľom je prispievať 
k zvyšovaniu povedomia o historických pamiatkach na Slovensku a fi nančne prispievať k ich záchrane, obnove 
a reštaurovaniu. Má teda nielen fi nančný efekt pri obnove, ale aj významnú osvetovú úlohu. 

Podstatou projektu Poklady Slovenska je verejné on-line hlasovanie za niektorú z 9 pamiatok, ktorá sa dostala 
do fi nále na základe tipov verejnosti a následne odborného doporučenia pamiatkárov. V poslednej fáze o osude 
nominovaných pamiatok rozhodujú svojimi hlasmi priamo obyvatelia Slovenska. V roku 2021 sa konal už 
12. ročník súťaže a nezávislá komisia expertov vyberala fi nalistov spomedzi 270 navrhnutých pamiatok z celej 
krajiny. Verejnosť a nadšenci z regiónov svojimi vyše 41-tisíc hlasmi rozhodli, že víťazstvo si z vyrovnaného súboja 
tentokrát odniesli dvaja fi nalisti: Stará Ľubovňa so svojou barokovou kazateľnicou a Hrad Uhrovec so vzácnymi 
gotickými freskami.  

Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2021 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2021     
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Prehľad organizácií a ich projektov podporených v roku 2021 

Príjemca Názov projektu/účel
Suma vyplatená 

v 2021 (eur)
Kraj

1
Rímskokatolícka cirkev, 

farnosť Stará Ľubovňa

Reštaurovanie barokovej kazateľnice 
v kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni / 

reštaurátorské práce
27 453,00 Prešovský 

2 Občianske združenie Hrad Uhrovec
Reštaurovanie gotických fresiek na hrade Uhrovec 

/ reštaurátorské práce
17 500,00 Trenčiansky  

SPOLU 44 953,00
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Inšpiratívne projekty

Hrad Uhrovec, ktorého vznik sa datuje do 13. storočia, je národnou kultúrnou 
pamiatkou. Miešajú sa v ňom románske, renesančné, gotické a barokové 
prestavby. Medzi jeho správcami bol aj Matúš Čák Trenčiansky, najdlhšie ho 
vlastnili Zayovci. Na hrade je množstvo vzácností, ktoré stoja za záchranu. 
K zaujímavým prvkom patrí napríklad románska kaplnka probližne z roku 1245, 
ktorá medzi slovenskými ruinami nemá obdobu. Práve v tejto hradnej kaplnke 
sa nachádzajú unikátne gotické fresky, ktoré si získali pozornosť verejnosti 
a vybojovali si fi nančnú podporu na reštaurovanie. Občianske združenie, 
ktoré hrad obnovuje, sa navyše dočkalo ďalšieho ocenenia – Fenomény doby 
v architektonickej súťaži CE ZA AR. Podľa poroty je rekonštrukcia exemplárnym 
príkladom v prístupe k pamiatkovej obnove spoločného historického dedičstva.

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 2021 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2021     
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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,

• pomoc deťom,

• pomoc sociálne slabším.

Nadačný program 
pre Nádej

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2021

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2021     
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s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2021

Typ projektov Počet projektov Podpora v EUR vyplatená v roku 2021

Dlhodobé projekty – –

Otvorená grantová schéma – –  

Partnerské projekty 4 35 000,00

Zamestnanecké projekty – –

Súťaže – –

SPOLU 4 35 000,00

Kam smerovala naša podpora v roku 2021
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s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2021    

Partnerské projekty
Aj v oblasti charity sa v roku 2021 vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu COVID-19 väčšina plánovaných projektov 
nerealizovala, pričom sa dodatočne uskutočnili niektoré projekty presunuté z roku 2020; tieto projekty však 
neuvádzame v tejto výročnej správe, pretože ich fi nancovanie nespadá do roku 2021.

Prehľad organizácií a ich podporených projektov v roku 2021

Príjemca Názov projektu / účel
Suma vyplatená 

v 2021 (eur)
Kraj

1
Platforma rodín detí so zdravotným 

znevýhodnením

Podporované zamestnávanie rodičov detí 
so zdravotným znevýhodnením / 

starostlivosť o deti
5 000,00 Trnavský 

2 OZ Vagus
Integračný program Medzimiesto – ukončovanie 

bezdomovectva / sociálna práca 
10 000,00 Bratislavský

3
Asociácia pomoci postihnutým  

–  APPA

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

15 000,00
celoslovenský 

projekt

4
Spoločnosť priateľov detí z detských 

domovov Úsmev ako dar

Vianoce v rodine / vianočné darčeky pre deti 
zo sociálne slabých rodín 

5 000,00 Banskobystrický

SPOLU 35 000,00
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Inšpiratívne projekty

Väčšina rodičovských aktivistov pracujúcich v Platforme rodín detí so 

zdravotným znevýhodnením má hendikepované maloleté dieťa. Niektoré 
deti majú viacnásobné postihnutia a ich zdravotný stav vyžaduje špecifi ckú 
24-hodinovú starostlivosť a podnetné stimulujúce prostredie. Ak sa chceli 
rodičia združení v organizácii zamestnať aspoň na čiastočný úväzok, potrebovali 
svojim deťom zabezpečiť namiesto svojej inú, primeranú starostlivosť. Práve 
vďaka grantu od Nadácie VÚB sa to podarilo v špecializovanom zariadení – 
Dennom centre Gardenia. Treba podotknúť, že podporované zamestnávanie 
rodičov detí so zdravotným znevýhodnením je na Slovensku ojedinelé.

V Bratislave žije podľa odborného odhadu expertných organizácii viac ako 
4 000 ľudí bez domova a hlavným problémom je nedostupnosť a kapacity 
odbornej pomoci. Poslanie OZ Vagus je okrem iného podávať pomocnú ruku 
a podporovať ľudí bez domova pri ukončovaní bezdomovectva formou odbornej 
sociálnej práce. Cieľom Integračného programu Medzimiesto je dlhodobý 
proces podpory ľudí bez domova, individuálny prístup sociálnych poradcov, 
nastavenie komplexnej siete podpory a riešenie nepriaznivej sociálnej situácie 
ľudí. Metodika práce v integračnom programe vychádza z princípov Housing 
First, podpory zamestnávania a budovania pracovných návykov ako prevencie 
pred bezdomovectvom.

Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2021 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2021     
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Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2021 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2021     

Asociácia pomoci postihnutým – APPA v spolupráci s Nadáciou VÚB 
už niekoľko rokov realizuje projekt Pomáhame k pohybu. Je určený 
pre ťažko telesne postihnuté deti do 18 rokov zo sociálne slabších rodín, 
ktorým sprístupňuje a fi nančne prispieva na terapie a rehabilitácie vo 
vybraných rehabilitačných strediskách podľa miesta ich bydliska, prípadne 
prispieva na zakúpenie kvalitnej rehabilitačnej pomôcky, ktorú neprepláca 
zdravotná poisťovňa. Vďaka absolvovaniu špeciálnych rehabilitácií sa 
hendikepovaným deťom nielen zlepšil celkový zdravotný stav, ale zároveň 
sa rodičia naučili postarať sa o dieťa v domácom prostredí. Vďaka 
kvalitným rehabilitačným pomôckam zas môžu hendikepované deti aktívne 
rehabilitovať, cvičiť v domácom prostredí alebo byť na čerstvom vzduchu, 
kde majú veľa podnetov a motivácie.

Viac inšpiratívnych projektov a rozhovorov s ich autormi, realizátormi alebo 
účastníkmi nájdete na našej online platforme Srdcovky – www.srdcovky.sk.
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Hoci sa Nadácia VÚB primárne venuje vyššie uvedeným trom oblastiam, rada podporí aj zaujímavé 
a zmyslupné projekty z iných oblastí. Pretože dobré a prospešné veci si zaslúžia podporu. A pretože si 
ceníme ľudí, ktorí sú ochotní dať hlavy dokopy a venovať svoj čas a prácu pre dobro celku, 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. 
Preto podporujeme napríklad aj projekty z týchto oblastí:

• aktívne komunity a ich projekty,

• dobrovoľníctvo,

• vzdelávacie aktivity.

Iné

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2021

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2021     
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Výročná správa Nadácie VÚB 2021

Typ projektov POČET projektov Suma v EUR vyplatená v 2021 

Dlhodobé partnerstvo 2 120 000,00

Súťaž (on-line hlasovanie) – –

Partnerské projekty 1 6 000,00

Zamestnanecké projekty 20 29 790,31   

SPOLU 23 155 790,31  

Kam smerovala naša podpora v roku 2021

zdroj: 1. máj Deň zatvorených 
ateliérov autor Michal Líner
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Dlhodobé projekty
Nadácia VÚB je „partner živej kultúry v Novej Cvernovke“ a má za sebou piaty rok svojho strategického 
partnerstva s Nadáciou Cvernovka. Nová Cvernovka, najväčšie kultúrno-kreatívne centrum na Slovensku, 
aj v roku 2021 zápasila s dôsledkami covid obmedzení a napriek pandemickej situácii sa jej tímu podarilo 
uskutočniť 174 podujatí, prevažne online. 

Vďaka podpore zo strany Nadácie VÚB sa podarilo udržať a stabilizovať dramaturgický a produkčný tím 
a pokračovať tak v poskytovaní kultúrneho a vzdelávacieho programu pre širokú verejnosť i odborné publikum. 
Podarilo sa udržať kvalitu poskytovaného kultúrneho a vzdelávacieho programu, stabilizovať formát „NCTV“ 
zameraný na prezentáciu aktivít centra v online prostredí a dobudovať občiansku a komunitnú infraštruktúru 
Novej Cvernovky za účelom zvýšenia atraktivity a užívateľnosti centra.

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2021

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2021     

zdroj: Leto pod Palmou 
autor Michal Líner
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V roku 2021 boli fi nančné prostriedky z grantu vo výške 90 000 eur použité nasledovne:

1. Programové náklady na zabezpečenie a realizáciu kultúrnych podujatí – multižánrový kultúrny program 
programu (55 % grantu)

– festivaly – 1. máj Deň zatvorených ateliérov a hudobný showcase festival Sharpe,
– letné podujatie pod názvom Leto pod Palmou (koncerty, premietanie fi lmov, literárne čítačky a diskusie),
– výstava na tému environmentálnej udržateľnosti Voľba 2050.world.

Finančné prostriedky boli použité na produkčné zabezpečenie podujatí a služby súvisiace s realizáciou 
podujatí (produkcia, cestovné a ubytovacie náklady) a hlavne mzdy, autorské honoráre a odmeny.

2. Náklady na online streamy celého spektra programu (11 % grantu)

– online prenosy a tvorba video záznamov – hudobné a klubové akcie, diskusie 14 vlastných streamov 
a 22 crosspostingov.

3. Rozvoj infraštruktúry a investície na dobudovanie komunitných priestorov  (33% grantu)

Menšie rozvojové investície na dobudovanie infraštruktúry interiéru a exteriéru kultúrneho a kreatívneho 
centra s cieľom zvýraznenia jeho environmentálneho, komunitného a kultúrneho charakteru:

– doplnenie vybavenia a zariadenia komunitnej dielne, 
– vybavenie multifunkčnej sály vrátane modernizácie jej infraštruktúry (napr. elektrifi kácia, zázemie 

pre účinkujúcich, inštalácia zvukotesnej steny,  vzduchotechnika)
– zvuková aparatúra pre barový priestor, 
– elektrifi kácia garáže,
– dobudovanie infraštruktúry verejného parku, terasa a pódium pre kino a rôzne prezentácie.

zdroj: Leto pod Palmou 
autor Michal Líner



44
Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2021 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2021     

Dobrý trh 

Nadácia VÚB štvrtým rokom podporovala známe bratislavské podujatie Dobrý trh, 
ktoré organizuje OZ PUNKT. Dobrý trh býval jedným z najväčších komunitných 
podujatí, a ponúkal priestor komunitným iniciatívam, startupom a poctivým 
malovýrobcom, chráneným dielňam, neziskovým organizáciám aj susedom z okolia 
trhu. V roku 2021 sa klasické Dobré trhy nekonali (resp. konali vo veľmi oklieštenej 
verzii) a aktivity boli presunuté do online prostredia. Sústredili sa na online predaj 
výrobkov trhovníkov, online workshopy a prednášky. Napriek tomu bol v roku 2021 
projekt podporený grantom vo výške 30 000 eur.

zdroj: Marek Jančúch
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Partnerské projekty
Prehľad organizácií a ich podporených projektov v roku 2021 

Prehľad podporených subjektov a aktivít realizovaných v roku 2021

s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB
Výročná správa Nadácie VÚB 2021     

  Príjemca Názov projektu / účel
Suma vyplatená 

v 2021 (eur)
Kraj

1 Modrý anjel / tím krízovej intervencie, n.o.
Rozšírenie tímu – výcvik tímu krízovej 

intervencie / vzdelávanie
6 000,00

celoslovenský 
projekt 

SPOLU 6 000,00  
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Zamestnanecké projekty 
Nadácia VÚB dlhoročne podporuje zapojenie zamestnancov skupiny VÚB do aktivít prospešných pre komunity 
a preto aj v roku 2021 im ponúkla možnosť získať grant pre organizácie, ktorým alebo v ktorých pomáhajú, 
v ktorých sa dobrovoľnícky angažujú. Bol určený pre zamestnancov, ktorí chceli 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 145 žiadostí o grant a fi nančnú podporu získalo 
20 z nich. Hodnota týchto komunitných projektov spočíva v motivácii ľudí svojím úsilím spojiť sily, dať hlavy 
dokopy, venovať svoj čas, skúsenosti a odborné poznatky pre dobro svojej komunity a prostredia v ktorom žijú. 
Podporené boli hlavne projekty zamerané na životné prostredie, pomoc slabším a vzdelávanie. 
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Prehľad organizácií a ich podporených projektov v roku 2021 
(projekty ekologického charakteru sú vyznačené zelenou farbou)

  Príjemca Názov projektu / účel
Suma vyplatená 

v 2021 (eur)
Kraj

1 Včelnica pri ZŠ s MŠ Svätý Kríž

Včelnica pri ZŠ s MŠ Svätý Kríž / 
vybudovanie školskej včelnice, školský 

včelársky krúžok
1 470,00 Žilinský 

2 OZ NOVOVEŠŤAN

Komunitná záhrada na ZŠ / 
vybudovanie školskej úžitkovej záhrady, 

praktické enviro vzdelávanie
1 500,00 Košický

3 Detičky lastovičky

Sila a energia prírody pre zdravie / 
záhrada na inklúziu hendikepovaných detí 

so zdravými deťmi
1 500,00 Prešovský

4 Evanjelická základná škola Oáza v meste / revitalizácia školského dvora 1 500,00 Bratislavský

5 Senica 2.0

Zelená Senica – Obnova ovocného sadu 
pre opeľovače / obnovenie ovocného sadu 

pri novovznikajúcom parku
1 500,00 Trnavský

6 Spojená škola, Nová 803, Dobšiná
Pes, ako právoplatný člen školy / 

útulok pre psíkov v priestoroch školy
1 500,00 Košický

7 Budmeričania deťom O.Z.

Budmerická záhrada – Učme sa v prírode! 
/ pretvorenie nevyužitého pozemku obce 

na zelený komunitný priestor
1 500,00 Bratislavský

8
Jaskynná Záchranná skupina – 

Slovenský kras

Čistenie podzemných vodných tokov / 
čistenie vodných zdrojov v  jaskyniach 

Slovenského krasu
1 497,06             Košický

9
Klub Gymnázia Jozefa Gregora 

Tajovského Banská Bystrica

Lokálne ochladzovanie / 
zelené opatrenia v areáli školy

1 356,05 Banskobystrický
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10 LIGA PROTI RAKOVINE

Revitalizácia záhrady 
v dennom Centre pomoci Ligy proti rakovine 

v Košiciach / zatraktívnenie okolia 
denného Centra pomoci

1 500,00 Košický

11
Občianske združenie 

Život pod Tópartom, o.z.

Artézska studňa 
– zdroj vody a miesto na oddych / obnova 

artézskej stude a oddychová zóna
1 477,20       Nitriansky

12 WALDKIND
Lesný Klub Waldkind / 

zážitkové enviro vzdelávanie malých detí
1 500,00 Bratislavský

13 Obec Ličartovce
Ovocná alej Čerešenka / 
obnovenie ovocnej aleje

1 500,00 Prešovský

14 Červenô jabĺčko
Červenô jabĺčko / 

vybudovanie ovocného sadu
1 500,00 Žilinský

15
Domka – Združenie saleziánskej mládeže, 

stredisko BA – Trnávka

Dajme zelenú rodinnému centru! / 
vytvorenie oddychovo-edukačnej zóny

1 490,00 Bratislavský

16 MALÍČEK o.z.
Aby sa bábätká do dlane mali ako v brušku / 

pomoc  predčasne narodeným deťom
1 500,00 Bratislavský

17 Mesto Pezinok
Dovolenka za prahom dverí / vytvorenie 

zelenej oddychovej zóny pre seniorov
1 500,00 Bratislavský

18 Mesto Trstená
Zelená oáza radosti / 

vytvorenie zelenej oázy pri cestnej komunikácii
1 500,00 Žilinský

19 Občianska iniciatíva GRINAVA
Polená pod nohy / 

vybudovanie netradičného detského ihriska
1 500,00 Bratislavský

20 Súkromná základná umelecká škola

Revitalizácia školského átria a jeho adaptácia 
na multifunkčný, relaxačný, tvorivý a výstavný 

priestor / priestor na vzdelávanie
1 500,00 Žilinský

SPOLU 29 790,31   
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Inšpiratívne projekty

V Medzilaborciach vytvorili oázu, ktorá spája hendikepované deti so zdravými 
rovesníkmi. Pretože každé dieťa so zdravotným znevýhodnením chce mať 
kamaráta. Zaslúži si mať blízkeho rovesníka, na ktorého by sa mohlo obrátiť. 
Centrum včasnej intervencie Detičky lastovičky nielen pomáha rodinám 
s hendikepovanými deťmi, ale aj spája svety detí a snaží sa o začlenenie detí 
do bežného života vytváraním spoločných aktivít so zdravými rovesníkmi. 
Centrum navštevujú deti s poruchami autistického spektra, pohybového aparátu 
a s inými zdravotnými znevýhodneniami. Na druhej strane mnohé z detí, ktoré 
do centra chodia pomáhať zo základných škôl, majú silné sociálne cítenie. 
Vďaka fi nančým prostriedkom od Nadácie VÚB sa podarilo zrealizovať projekt 
Sila a energia prírody pre zdravie a dobudovať záhradu, kde sa môžu hrať 
hendikepované deti so zdravými, ale aj pozorovať ako „rastie jedlo – zeleninka“ 
a ako „vznikajú“ kvetinky, ako sa starať o prírodu.  

Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2021 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2021
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Na Spojenej škole v Dobšinej prišli minulý rok so zaujímavým nápadom. 
V areáli školy sa rozhodli zriadiť domov pre týrané a opustené psy a zabezpečiť 
im dočasnú opateru. U žiakov zo sociálne slabšieho prostredia aj takýmto 
spôsobom rozvíjajú sociálne zručnosti a učia ich, ako si vytvárať vzťah 
k zvieratám. Dobšiná patrí medzi chudobnejšie regióny na Gemeri, kde 
žije prevažne rómska komunita, a mnohí žiaci pochádzajú zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. Miestnu spojenú školu tvorí špeciálna základná 
škola a odborné učilište, v ktorom sa učia novému remeslu budúci krajčíri 
a stolári. Do projektu Pes, ako právoplatný člen školy sa preto žiaci školy 
zapojili nielen starostlivosťou o zvieratá, ale pomáhali aj pri výstavbe koterca, 
búd pre psíkov a výrobe pelechov a hračiek pre psíkov. 

Koncept lesných škôlok prišiel zo Škandinávie a udomácnil sa aj na Slovensku. 
Rodičia nechávajú deti v prírode, mimo hluku mesta počas celého dňa, bez 
ohľadu na počasie. Organizácia Waldkind (názov v preklade z nemčiny 
znamená „lesné dieťa“) založila pre bratislavské deti Lesný Klub Waldkind, 
ktorý sa zameriava na zážitkové enviro vzdelávanie detí predškolského veku 
a nenásilnou formou ich učí nažívať v harmónii s prírodou a kolobehom roka. 
Pre tieto deti je les domovom a každý deň im pripraví iné dobrodružstvo a tým 
ich podnecuje k učeniu sa niečoho nového nenásilným spôsobom formou 
zážitku. Pobyt v prírode vedie deti k samostatnosti, láske k prírode aj k sebe 
samému a plnohodnotne ich pripravuje do školy.

Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2021 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2021 
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Prehľad podporených subjektov a aktivít 

realizovaných v roku 2021 s uvedením vzťahu 

k verejnoprospešnému účelu Nadácie VÚB

Výročná správa Nadácie VÚB 2021 

Jaskyne odnepamäti lákajú širokú verejnosť, ktorá do nich vstupuje 
a neraz ich znečisťuje  a devastuje. Dažďová voda presakujúca povrchom 
zeme sa spája v podzemí Slovenského krasu a tvorí jaskynné vodné toky. 
Tie tvoria prevažný zdroj pitnej vody v Rožňavskom okrese a v okrese Košice 
okolie. Preto sú ochrana a čistenie týchto vodných zdrojov nesmierne dôležité. 
Členovia Jaskynnej Záchrannej skupiny – Slovenský kras sa rozhodli pre 
Čistenie podzemných vodných tokov. Začali zbierať a vynášať odpad na 
povrch a následne do zberných dvorov. Jaskyniarom sa podarilo vyčistiť riečny 
tok v podzemí a z jaskyne v ponore Jašteričieho jazera vyniesli 60 kg odpadu, 
teda rôzne predmety, ktoré už dokonca boli v značnom štádiu rozkladu. 

Viac inšpiratívnych projektov a rozhovorov s ich autormi, realizátormi alebo 
účastníkmi nájdete na našej online platforme Srdcovky – www.srdcovky.sk.
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3.
Výročná správa Nadácie VÚB 2021  |  Štruktúra príjmov (výnosov) za rok 2021 podľa zdrojov

Príjmy v EUR % vyjadrenie

Príspevky 163 310,23  21,56     

Z toho:  

Zahraničné súkromné zdroje – – 

Zahraničné vládne zdroje  –  – 

Domáce súkromné zdroje  163 285,62    21,56     

Domáce vládne zdroje  –  – 

Jednotlivci 24,61         0

Príjmy z činnosti nadácie  –  – 

Úroky 2,84 0

Výnos z 2 % dane z príjmov FO, PO 594 110,36 78,44       

Ostatné a mimoriadne výnosy  –  – 

VÝNOSY SPOLU K 31. 12. 2021 757 423,43  100

Nepoužité prostriedky z 2 % dane z príjmu 

prijatých v roku 2020
345 140,11     

Štruktúra príjmov (výnosov) 
za rok 2021 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. 163 285,62 

SPOLU 163 285,62 

Výročná správa Nadácie VÚB 2021  |  Prehľad darcov, ktorých hodnota darov presiahla 331,94 Eur
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5.

Štruktúra nákladov (výdavkov) 
za rok 2021

Náklady v EUR % vyjadrenie

Administratívne náklady (výdavky na správu nadácie) 38 148,75   5,04            

Z toho:

     Ochrana a zhodnotenie majetku – –

     Propagácia verejnoprospešného účelu nadácie 16 137,60   2,13            

     Prevádzka nadácie 19 678,33        2,60             

     Odmena za výkon funkcie správcu – –

     Náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu – –

     Mzdové náklady – –

     Iné náklady priamo súvisiace s prevádzkou nadácie 2 332,82   0,31            

Osobitné projektové náklady 84 193,32  11,12          

Zrážková daň z úrokov 0 0

Granty a projekty 635 081,36    83,85          

Z toho:

     nadačný program pre Nádej 41 645,00     5,50             

     nadačný program pre Vzdelanie 15 698,00      2,07                  

     nadačný program pre Umenie 150 343,00  19,85               

     nadačný program pre Komunitu 180 164,67  23,79         

     nadačný program pre Krajinu 247 230,69 32,64       

NÁKLADY SPOLU K 31. 12. 2021 757 423,43    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 2021  |  Štruktúra nákladov (výdavkov) za rok 2021
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6.
Výška výdavkov (nákladov) 
na správu nadácie 
za kalendárny rok 2021
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 2021 v miere nevyhnutnej na zabezpečenie jej činnosti vo výške maximálne do 5 % 
zo všetkých výdavkov (nákladov). Administratívne náklady k 31. 12. 2021 boli 5,04 % 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 2021  |  Výška výdavkov (nákladov) na správu nadácie za kalendárny rok 2021
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7.
Zmeny vykonané 
v nadačnej listine 
a v zložení orgánov 
v roku 2021
V roku 2021 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 2021  |  Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov v roku 2021
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8.
Prehľad o činnosti nadačných 
fondov spolu s prehľadom 
o prostriedkoch nadačných fondov
Nadácia VÚB v roku 2021 nemala ani nevytvorila žiadny nadačný fond.

Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu 

s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov
Výročná správa Nadácie VÚB 2021     
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9.
Výročná správa Nadácie VÚB 2021  |  Zoznam partnerov v roku 2021

ABV Group s.r.o.

Agro-drevinový ekosystém BBSK s.r.o.

Asociácia pomoci postihnutým – APPA

Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ)

Budmeričania deťom O.Z.

Centrum environmentálnych aktivít

Cuketa, o.z.

Cyklokoalícia

Červenô jabĺčko

Detičky lastovičky

Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko BA – Trnávka

ELIS TECHNOLOGIES LIMITED, organizačná zložka

Evanjelická základná škola (Bratislava)

Hettmerová Eva

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Jaskynná Záchranná skupina – Slovenský kras

Kalvársky fond

Klub Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského Banská Bystrica

Koszorús Rita

LIGA PROTI RAKOVINE

MALÍČEK o.z 

Mesto Pezinok

Mesto Trstená

Modrý anjel / tím krízovej intervencie, n.o.

Mojšová Ivana

Nadácia Cvernovka

Nadácia Integra

Občianska iniciatíva GRINAVA 

Zoznam partnerov 
v roku 2021
Zoznam partnerov (v abecednom poradí) – granty, dary a výhry v súťažiach
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Občianske združenie Hrad Uhrovec

Občianske združenie Naše Zálesíčko

Občianske združenie Život pod Tópartom, o.z.

Obec Čierne Pole

Obec Ličartovce

Obec Vinosady

OZ Brána do Narnie

OZ kRaj

OZ Myesto

OZ NOVOVEŠŤAN

OZ Piatky pre budúcnosť

OZ PUNKT

OZ Vagus

Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením 

PRALES, o.z.

Pre spoločnosť, n.o.

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Ľubovňa

Senica 2.0

Sobi, o.z

Spojená škola, Nová 803, Dobšiná

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Súkromná základná umelecká škola

SZOPK, Základná organizácia Slovenský raj 

(Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny)

Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave 

Včelnica pri ZŠ s MŠ Svätý Kríž 

Vysoký vrch

WALDKIND

Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella

Združenie Slatinka

Živica

Iní partneri

Galéria Nedbalka

Grape PR, spol. s.r.o.

KPMG Slovensko

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

Nadácia Pontis

PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.

Promea Communication, spol. s r.o.

WellGiving, o.z.

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

Výročná správa Nadácie VÚB 2021  |  Správa nezávislého audítora



61



62



63

11. Účtovná závierka k 31. 12. 2021 

Výročná správa Nadácie VÚB 2021  |   Účtovná závierka k 31. 12. 2021
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Výkazy ročnej 
účtovnej závierky
Súvaha k 31. 12. 2021

STRANA AKTÍV č. r. Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

a b
Brutto 

1
Korekcia 

2
Netto 

3
Netto 

4

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

001 105 892,48  – 105 892,48 98 292,48

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

009 105 892,48 – 105 892,48 98 292,48

Pozemky (031) 010  – x  –  – 

Umelecké diela a zbierky (032) 011 105 892,48 x 105 892,48 98 292,48

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

STRANA AKTÍV č. r. Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

a b
Brutto 

1
Korekcia 

2
Netto 

3
Netto 

4

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  –  –  –  – 

Výročná správa Nadácie VÚB 2021  |  Účtovná závierka k 31. 12. 2021
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STRANA AKTÍV č. r. Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

a b
Brutto 

1
Korekcia 

2
Netto 

3
Netto 

4

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

029 328 563,31 – 328 563,31 577 702,77

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
Korekcia 

2
Netto 

3
Netto 

4

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. 056 051 328 563,31 – 328 563,31 577 702,77
Pokladnica (211 + 213) 052 0,67 x 0,67 7,91
Bankové účty (221 AÚ + 261) 053 328 562,64 x 328 562,64 577 694,86
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 17 143,00 – 17 143,00 84 763,00

1. Náklady budúcich období (381) 058 17 143,00 – 17 143,00 84 763,00
Príjmy budúcich období (385) 059 – –  –  –
MAJETOK SPOLU 
r. 001 + r. 029 + r. 057

060 451 598,79 – 451 598,79 760 758,25

Výročná správa Nadácie VÚB 2021  |  Účtovná závierka k 31. 12. 2021
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STRANA PASÍV č. r.

Bežné 

účtovné 

obdobie

Bezprostredne 

predchádzajúce 

účtovné obdobie

a b 5 6

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

061 105 341,48 97 741,48

1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062 105 341,48 97 741,48
Základné imanie (411) 063 105 341,48 97 741,48
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 1 117,20 67,20
1. Rezervy r. 076 až r. 078 075 – –

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

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

3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 087 1 117,20 67,20
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088 1 117,20 67,20
Záväzky voči zamestnancom (331 + 333) 089 – –
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 
(336)

090 – – 

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

092 – – 

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 
(367)

093 – – 

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

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

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103 101 345 140,11 662 949,57
1. Výdavky budúcich období (383) 102 0,00 0,00

Výnosy budúcich období (384) 103 345 140,11 662 949,57
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU

r. 061 + r. 074 + r. 101
104 451 598,79 760 758,25

Výročná správa Nadácie VÚB 2021  |  Účtovná závierka k 31. 12. 2021
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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 01 257,57 – 257,57 197,75
502 Spotreba energie 02  – – – –
504 Predaný tovar 03  – – – –
511 Opravy a udržiavanie 04  – – – –
512 Cestovné 05 45,00 – 45,00 50,00
513 Náklady na reprezentáciu 06 1 355,69 – 1 355,69 904,93
518 Ostatné služby 07 36 403,49 – 36 403,49 70 994,84
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 20,00 – 20,00 7,00
541 Zmluvné pokuty a penále 16  – – – –
542 Ostatné pokuty a penále 17  – – – –
543 Odpísané pohľadávky 18  – – – –
544 Úroky 19  – – – –
545 Kurzové straty 20  – – – –
546 Dary 21  – – – –
547 Osobitné náklady 22 84 193,32 – 84 193,32 110 053,12
548 Manká a škody 23  –  – – –
549 Iné ostatné náklady 24 67,00 – 67,00 43,00
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 28 531,00  – 28 531,00 20 183,00

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

565 Poskytnuté príspevky z podielu 
zaplatenej dane 36 586 550,36  – 586 550,36 774 556,75

567 Poskytnuté príspevky z verejnej 
zbierky 37  –  –  –  – 

Účtovná trieda 5 spolu 

r. 01 až r. 37
38 757 423,43 – 757 423,43 996 990,39
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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 2,84
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 68 163 285,62 – 163 285,62 194 836,74

663 Prijaté príspevky od fyzických 
osôb 69 24,61 – 24,61 34,06

664 Prijaté členské príspevky 70 – – – –

665 Príspevky z podielu zaplatenej 
dane 71 594 110,36 – 594 110,36 802 116,75

667 Prijaté príspevky z verejných 
zbierok 72 – – – –

691 Dotácie 73 – – – –
Účtovná trieda 6 spolu r. 39 

až r. 73
74 757 420,59 2,84 757 423,43 996 990,39

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 2021 neboli uskutočnené zmeny v zápise do registra na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Mená a priezviská členov štatutárnych orgánov nadácie k 31. 12. 2021:

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. 2021
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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

3 3

Nadácia VÚB nemala k 31.12.2021 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. 2020, bola 
schválená revízorom nadácie dňa 17. 05. 2021.

V priebehu účtovného obdobia 2021 neboli uskutočnené žiadne zmeny účtovných zásad 
a účtovných metód.

V účtovnom období 2021 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 2021 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

– 98 292,48 – – – – – – – – 98 292,48

prírastky  – 7 600,00 – – – – – – – – 7 600,00

úbytky – 0,00 – – – – – – – – 0,00

presuny – 0,00 – – – – – – – – 0,00

Stav na konci bežného účtovného obdobia – 105 892,48 – – – – – – – – 105 892,48

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 – 98 292,48 – – – – – – – – 98 292,48

Stav na konci bežného účtovného obdobia – 105 892,48 – – – – – – – – 105 892,48

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 2021 nadácia zaradila do majetku bezodplatne nadobudnuté obrazy zo súťaže Maľba 2021 ohodnotené znalcom na sumu 7 600,- 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 0,67 7,91

Ceniny 0,00 0,00

Bežné bankové účty 321 377,24 570 509,49

Termínované účty 7 185,40 7 185,37

Bankové účty s dobou viazanosti 
dlhšou ako jeden rok

0,00 0,00

Peniaze na ceste 0,00 0,00

Spolu 328 563,31 577 702,77

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 0,00 8 531,00

Náklady budúcich období – 2 %    17 143,00 76 232,00

Spolu 17 143,00 84 763,00

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 97 741,48

z toho: 
nadačné imanie v nadácii

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

vklady zakladateľov – – – – –

umelecké diela a zbierky 90 041,48 7 600,00 0,00 0,00 98 341,48

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 7 600,00 0,00 0,00 105 341,48

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

1 117,20 67,20

Krátkodobé záväzky spolu 1 117,20 67,20

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
od  jedného  do piatich  rokov  vrátane 

0,00 0,00

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 
viac ako päť rokov 

0,00 0,00

Dlhodobé záväzky spolu 0,00 0,00

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 1 117,20 67,20

Záväzok  1 117,20 EUR predstavujú nevyfakturované dodávky k 31. 12. 2021 za služby 
súvisiace s auditom (bankové informácie k účtom poskytnutých VÚB, a. s. a výkon auditu) 
a faktúra splatná v januári 2022.

Bankové úvery a fi nančné výpomoci
K 31. 12. 2021 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 2021 0,00 0,00

Spolu 0,00                     0,00
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Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období

Položky výnosov budúcich období z dôvodu

Stav na konci bezprostredne 

predchádzajúceho účtovného 

obdobia

Prírastky Úbytky
Stav na konci bežného 

účtovného obdobia

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

Zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane (2 % DzP nepoužité v roku 2019) 59 017,05 0,00 59 017,05 0,00

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

Zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane (2 % DzP nepoužité v roku 2021) 0,00 317 275,21 32 215,78 285 059,43

Dar Všeobecnej úverovej banky, a.s. 103 366,30 120 000,00 163 285,62 60 080,68

Dar od fyzických osôb 0,00 24,61 24,61 0,00

Spolu 662 949,57 437 299,82 755 109,28 345 140,11

V roku 2021 poskytla Všeobecná úverová banka, a. s. Nadácii VÚB dar v celkovej sume 120 000,- 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 2,84

Spolu 2,84 2,84

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 163 285,62 194 836,74

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

Ostatné dary od fyzických osôb 24,61 34,06

2 % dane z príjmov v roku 2018 0,00 0,00

2 % dane z príjmov v roku 2019 59 017,05 802 116,75

2 % dane z príjmov v roku 2020 502 877,53 0,00

2 % dane z príjmov v roku 2021 32 215,78 0,00

Spolu 757 420,59 996 987,55 

Prehľad významných položiek nákladov (okrem poskytnutých príspevkov)

Popis Hodnota

Služby – správa nadácie 12 600,00

Služby – marketing PR 16 137,60

Služby – agentúrne práce 6 360,00

Služby – posudky 240,00

Služby – ostatné náklady 465,24

Služby – náklady na systém E-grant 600,00

Osobitné náklady k projektom Nádej 510,00

Osobitné náklady k projektom AFIN 1 500,00

Osobitné náklady k projektom Umenie 58 025,16

Osobitné náklady ku Eko grantom 24 158,16

Spolu 120 596,16

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

OZ Kalvarský fond Záchrana Bansko-Štiavnickej kalvárie 50 000,00

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

Sinfonietta Bratislava
Majstrovské lekcie svetoznámych husľových virtuózov 
8. ročník

7 167,00

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

1 316,00

Rodičovské združenie ZŠ s MŠ 
Suchá nad Parnou

Učíme sa pre prírodu a pomáhame celej dedine 1 750,00

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

1 056,00

ŠK Dobšiná Seniori na cestách s nordic walkingom 1 750,00

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

788,00

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

1 284,00

SportInstitute, o. z.
Detský plavecký kurz SportInstitute 2021 pre deti 
zo znevýhodneného prostredia

5 361,00

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

107 143,00

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

3 851,00

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

4 349,00

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

370,00

ZOEE o. z.
Zelená izbička – obývačka pre všetkých. Pretvorenie 
zničeného ihriska na oddychové miesto

506,00

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

70 208,00

STAR production, s. r. o. Veľvyslanectvo mladých 2021 8 531,00

Rímskokatolícka cirkev, 
farnosť Poniky

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

12 190,00

Maľba Odmeny v súťaži maľba 2021 20 000,00

OZ Brána do Narnie
Krok späť k biodiverzite. Prinavrátenie biodiverzity 
do areálu školy uprostred Petržalky

9 470,00

Nadácia Integra
Férová káva bez odpadu (od farmára cez pražiareň 
až ku spotrebiteľovi)

12 000,00

OZ MYesto
Budujme BUDU. Vybudovanie environmentálneho 
centra

12 000,00
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Názov organizácie Projekt
Hodnota 

v EUR

OZ PRALES
Stromy pre budúcnosť. Výsadba a starostlivosť 
o vysadené stromy

11 406,04

OZ Vysoký vrch
Ochrana biodoverzity tradičným spôsobom 
hospodárenia pod Vysokým vrchom

12 000,00

OZ kRaj
Ekovorkshop: Voštinári. Vzkriesenie remesiel 
ekonomickým prístupom

12 000,00

Obec Vinosady Rodová stromová alej na cyklotrase vo Vinosadoch 12 000,00

Centrum environmentálnej 
a etickej výchovy Živica

Nechajme spomienky rozkvitnúť. Prvý prírodný cintorín 
na Slovensku

12 000,00

Obec Čierne Pole
Čierne Pole – Oáza Biodiverzity s množstvom stromov 
a kríkov

9 370,00

Platforma rodín detí 
so zdravotným znevýhodnením

Podporované zamestnávanie rodičov detí so 
zdravotným znevýhodnením

5 000,00

Evanjelická základná škola
Oáza v meste. Revitalizácia školského dvora, 
vytvorenie zelenej oázy

1 500,00

Mesto Pezinok
Dovolenka za prahom dverí. Vytvorenie oddychovej 
zóny pre seniorov v zariadení opatrovateľskej služby

1 500,00

Liga proti rakovine
Revitalizácia záhrady v dennom Centre pomoci 
Ligy proti rakovine v Košiciach

1 500,00

Detičky lastovičky
Sila a energia prírody pre zdravie. Pretvorenie 
nevyužitého priestoru v areáli školy

1 500,00

Súkromná Základná umelecké 
škola Martin

Revitalizácia školského átria a jeho adaptácia 
na multifunkčný, relaxačný, tvorivý a výstavný priestor

1 500,00

Budmeričania deťom o. z.
Budmerická záhrada – Učme sa v prírode. Pretvorenie 
nevyužitého pozemku obce

1 500,00

Domka – združenie saleziánskej 
mládeže stredisko BA Trnávka

Dajme zelenú rodinnému centru. Vytvorenie 
oddychovo- edukačnej zóny v areáli Rodinného centra 
Mamy Margity v Trnávke

1 490,00

Malíček o. z.
Aby sa bábätká do dlane mali ako v brušku. 
Pomoc predčasne narodeným deťom umiestneným 
v inkubátoroch

1 500,00

Waldkind o. z.
Lesný klub Waldkind. Zážitkové vzdelávanie detí 
v oblasti ekológie

1 500,00

Senica 2.0 o. z.
Zelená Senica – Obnova ovocného sadu pre 
opeľovače

1 500,00

Asociácia pomoci postihnutým 
APPA

Pomáhame k pohybu. Pomoc hendikepovaným deťom 
zo sociálne slabších rodín

15 000,00

Taliansky kultúrny inštitút Dolce vitaj 2021 Taliansky festival na Slovensku 15 000,00

Spojená škola, Dobšiná
Pes, ako právoplatný člen školy. Zriadenie domova 
pre týraných a opustených psíkov v exteriéri školy

1 500,00

Mesto Trstená
Zelená oáza radosti. Revitalizácia nevyužitého 
trávnatého priestoru

1 500,00

Jaskynná Záchranná skupina 
Slovenský kras

Čistenie podzemných vodných tokov. Vyčistenie 
a vynesenie odpadu v Ponore z Jašteričieho jazera

1 497,06

Klub Gymnázia Jozefa Gregora 
Tajovského

Lokálne ochladzovanie. Realizácia zelených opatrení 
ktoré spríjemnia nádvorie gymnázia

1 356,05
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Názov organizácie Projekt
Hodnota 

v EUR Združenie Slatinka
Atlas – enviro ocenenie Nadácie VÚB v kategórii 
Biodiverzita

4 000,00

Bratislavské regionálne 
ochranárske združenie

Atlas – enviro ocenenie Nadácie VÚB v kategórii 
Biodiverzita

2 000,00

Elis technologies limited 
organizačná zložka

Atlas – enviro ocenenie Nadácie VÚB v kategórii 
Eko-startup

1 000,00

Občianske združenie Naše 
Zálesíčko

Atlas – enviro ocenenie Nadácie VÚB v kategórii 
Biodiverzita

2 000,00

Agro – drevinový systém BBSK
Atlas – enviro ocenenie Nadácie VÚB v kategórii 
Eko-startup

1 000,00

Piatky za budúcnosť o. z. Atlas – enviro ocenenie Nadácie VÚB v kategórii Klíma
       

9 776,65

Slovenský zväz 
ochrancov prírody a krajiny 
Spišská Nová Ves

Atlas – enviro ocenenie Nadácie VÚB v kategórii 
Biodiverzita

2 000,00

Cuketa, o. z.
Atlas – enviro ocenenie Nadácie VÚB v kategórii 
Osveta

1 000,00

Cyklokoalícia o. z.
Atlas – enviro ocenenie Nadácie VÚB v kategórii 
Osveta

1 000,00

Občianske združenie Hrad 
Uhrovec

Reštaurovanie gotických fresiek na hrade Uhrovec 17 500,00

Modrý anjel tím krízovej 
intervencie

Rozšírenie tímu – výcvik v oblasti krízovej intervencie 6 000,00

Rímskokatolícka cirkev farnosť 
Stará Ľubovňa

Reštaurovanie barokovej kazateľnice v kostole 
sv. Mikuláša v Starej Ľubovni

27 453,00

Občianske združenie Život 
pod Tópartom

Artézska studňa – zdroj vody a miesto na oddych. 
Obnova a úprava artézskej studne v obci Horná 
Kráľová

1 477,20

ZŠ s MŠ Svätý kríž
Včelnica pri ZŠ s MŠ Svätý Kríž. Vybudovanie školskej 
včelnice na ktorej budú deti spoznávať život včely 
medonosnej

1 470,00

OZ Novovešťan
Komunitná záhrada na ZŠ, vytvorenie komunitnej 
záhrady v areáli ZŠ Hutnícka v Spišskej Novej Vsi

1 500,00

Liptovské múzeum 
v Ružomberku

Červenô jabĺčko. Vybudovanie ovocného sadu v areáli 
Múzea liptovskej dediny v Pribyline

1 500,00

Obec Ličartovce
Ovocná alej Čerešenka. Obnovenie ovocnej aleji, 
ktorá bola pred 60 rokmi vyrúbaná

1 500,00

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

35 000,00

Občianska iniciatíva Grinava
Polená pod nohy. Vybudovanie ekologického detského 
ihriska

1 500,00

ABV Group s. r .o.
Atlas – enviro ocenenie Nadácie VÚB v kategórii 
Eko-startup

1 000,00

Centrum environmentálnych 
aktivít

Atlas – enviro ocenenie Nadácie VÚB v kategórii 
Osveta

7 000,00

Sobi, o. z.
Atlas – enviro ocenenie Nadácie VÚB v kategórii Eko-
startup

7 000,00

ZŠ s MŠ M. Hella, 
Štiavnické Bane

Atlas – enviro ocenenie Nadácie VÚB v kategórii 
Osveta

1 000,00
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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

Názov organizácie Projekt
Hodnota 

v EUR

OZ Vagus
Integračný program Medzimiesto – ukončovanie 
bezdomovectva. Poskytovanie sociálnych služieb

10 000,00

Spoločnosť priateľov detí 
z detských domovov Úsmev 
ako dar

Vianoce v rodine. Zámerom projektu je priniesť šťastné 
Vianoce aj do rodín v kríze

5 000,00

Medzinárodná šachová akadémia 
Interchess

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

-270,00

Dobrovoľní psovodi 
záchranárskych psov – 
Search Dogs Slovakia

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

-34,64

Spolu 635 081,36
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V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

Nadácia VÚB k 31. 12. 2021 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

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

90 000,00

Spolu 90 000,00

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. 2021 nenastali také udalosti, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie 
skutočností uvádzaných v tejto účtovnej závierke.
Vo februári 2022 vypukol na Ukrajine vojenský konfl ikt, ktorý v čase zostavenia tejto 
účtovnej závierky stále trvá. V súvislosti s tým došlo okrem iného k dopadom na 
podnikanie na Ukrajine a v Rusku z dôvodu vojny a ekonomických sankcií, k nárastu 
trhových cien surovín, palív a energií a k zvýšenej volatilite menových kurzov. Spoločnosť 
považuje tento konfl ikt za udalosť po súvahovom dni, ktorá si nevyžaduje úpravu vo 
fi nančných výkazoch pripravených k 31. decembru 2021. Aj keď kvantifi káciu prípadných 
dopadov na Spoločnosť nie je v súčasnosti možné dostatočne spoľahlivo odhadnúť, 
Spoločnosť analyzovala možný vplyv meniacich sa mikro a makroekonomických 
podmienok na výkonnosť, fi nančnú situáciu a činnosti Spoločnosti a neidentifi kovala 
neistotu v súvislosti s nepretržitým pokračovaním vo svojej činnosti.

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.  



84Výročná správa Nadácie VÚB 2021  |  Poznámky ročnej účtovnej závierky k 31. 12. 2021

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.)  -250 192 -411 525

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  (+/-) -250 189 -411 525

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.)

1 050 -2 376

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

A. 2. 2. Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-) 1 050 -2 376

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.)

-249 142 -413 901

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.) -249 139 -413 898

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.) -249 139 -413 898

 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) -249 139 -413 898

E. Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začiatku účtovného obdobia (+/-) 577 703 991 601

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

328 564 577 703

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 (+/-)

328 564 577 703
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