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Úvodné
slovo

Ako malému dieťaťu sa mi hlboko do pamäti vryl príbeh dievčatka Pollyanny z rovnomenného románu americkej autorky 

Eleanor H. Porter, ktorý je dnes už klasikou angloamerickej literatúry. Odkaz tohto príbehu je nikdy nekončiace pozitívne myslenie, 

ktorému hlavnú hrdinku naučil v detstve jej otec. Žili po smrti matky ako chudobná rodina pastora, ktorá na Vianoce dostávala 

namiesto darčekov balíky z charity. V jednom takomto balíku Pollyanna našla namiesto vysnenej bábiky pár drevených barlí. Bola 

z toho nešťastná. Otec jej vysvetlil, aby sa z tohto nezvyčajného darčeka tešila – má šťastie, že tie barly nepotrebuje. Pollyanna 

začala tento prístup uplatňovať vo svojom živote a prenášala ho na každého, koho stretla. 

Nikdy som od detstva na tento jednoduchý a zároveň silný odkaz nezabudla a ani som netušila, že sa z neho v angloamerickom 

prostredí medzičasom stal ustálený pojem nazývaný „Pollyannin princíp“, označujúci pozitívny prístup k životu. Inými slovami: 

v každej, aj tej najhoršej situácii, hľadajme niečo pozitívne.

Spomínam to, pretože rok 2020 bol celosvetovo za dlhý čas asi tým najvhodnejším obdobím na uplatňovanie Pollyanninho 

princípu. Už dávno sme nemali toľko príležitostí posilňovať svoje pozitívne myslenie a zároveň to už dávno nebolo také ťažké.
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Úvodné
slovo

Rok 2020 bol zároveň mojím prvým rokom v pozícii správkyne Nadácie Slovenskej sporiteľne. Svoj debut som si predstavovala 

všelijako, len nie tak, aký nakoniec bol. Veľa nám všetkým vzal. Ale zároveň aj dal. Po celý rok sme v nadácii s úžasom a nadšením 

sledovali, ako naše partnerské neziskové organizácie flexibilne reagujú na situáciu a akoby mávnutím čarovného prútika menia 

a prispôsobujú svoje aktivity aktuálnej situácii. Väčšina z nich premenila krízu na motor, ktorý ich v aktivitách posunul ešte 

ďalej. Webináre Zelenej školy od Živice, „Telesná na doma“ Športovej akadémie Mateja Tótha, či projekt špeciálnych návštevných 

domčekov s deliacou stenou pre umožnenie návštev v domovoch seniorov aj počas pandémie, ktorý v našom grante predložila 

organizácia Inštitút aktívneho bývania z Prešova – to sú len niektoré z množstva projektov, ktorými slovenské neziskovky 

preukázali nesmierne vysokú mieru flexibility, kreativity, efektívnosti a spolupatričnosti.

Rovnako ako celý svet, aj Nadácia Slovenskej sporiteľne sa musela prispôsobiť situácii. Posilnili sme našu pomoc a spolu so 

Slovenskou sporiteľňou sme vyčlenili 1 milión eur na podporu boja s pandémiou, upravili sme grantovú výzvu #mamnato tak, 

aby zodpovedala aktuálnym potrebám neziskoviek a v neposlednom rade sme flexibilne reagovali na ich priebežne sa meniace 

projekty. 

Pri bilancovaní roka 2020 by sme mohli povedať, že bol mimoriadne náročný, nepredvídateľný a plný problémov.

Alebo, ak by sme ho mohli zhrnúť tak, ako by ho zhodnotila Pollyanna:

„Rok 2020 nás mnohému naučil, bol plný výziev, príležitostí a sociálnych inovácií. Bol dôkazom, že ľudia sa v náročných situáciách 

dokážu spojiť a urobiť všetko pre to, aby pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú.“

Barbara Henterová
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Štefan Máj

predseda správnej rady

V rokoch 2015 – 2017 stál na čele Slovenskej sporiteľne ako predseda predstavenstva 

a  generálny riaditeľ, čomu predchádzalo viac ako 16-ročné pôsobenie v pozícii podpredsedu 

predstavenstva banky. V Slovenskej sporiteľni začal pracovať už v roku 1991 ako riaditeľ 

úseku správy majetku a neskôr ako člen predstavenstva. V rokoch 1995 – 1998 bol členom 

predstavenstva a námestníkom generálneho riaditeľa Komerčnej banky Bratislava.

Peter Krutil

člen správnej rady

Od 1. januára 2018 je predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Slovenskej 

sporiteľne. V banke však začal pôsobiť už v roku 1998 ako člen predstavenstva zodpovedný 

za firemné bankovníctvo, od roku 2015 bol súčasne aj podpredsedom predstavenstva. 

Do bankového sektora vstúpil v roku 1991, keď vo Všeobecnej úverovej banke začal 

pracovať v oblasti obchodovania s cennými papiermi. Od roku 1993 bol riaditeľom a neskôr 

členom predstavenstva Creditanstalt Securities, o. c. p. V roku 1998 pôsobil na Ministerstve 

hospodárstva SR.

Štefan Frimmer

člen správnej rady

V Slovenskej sporiteľni pracuje od roku 2007, v súčasnosti vedie tím korporátnej komunikácie. 

Od roku 2015 do roku 2018 bol riaditeľom odboru komunikácie a sponzoringu banky. 

V Slovenskej sporiteľni začal pracovať v roku 2007 ako hovorca. V rokoch 2004 – 2007 pôsobil 

v televízii Markíza, najskôr ako ekonomický redaktor, neskôr ako zástupca šéfredaktora 

a editor spravodajstva. V roku 2006 absolvoval stáž v spravodajskej televízii CNN v Atlante.

Barbara Henterová

správkyňa nadácie

Od januára 2020 je správkyňou Nadácie Slovenskej sporiteľne. Témy spoločenskej 

zodpovednosti a firemnej filantropie jej boli vždy veľmi blízke, venovala sa im aj na 

predchádzajúcich pôsobiskách v spoločnostiach Generali Slovensko a Slovenské elektrárne. 

Pred materskou dovolenkou pracovala v Slovenskej sporiteľni ako vedúca oddelenia 

sponzoringu a podujatí.

Dozorná rada
Slavomír Seemann, predseda

Boris Marte, člen

Ľudovít Valent, člen

Zora Bútorová, členka do 14. 2. 2020

Mária Valachyová, členka od 7. 4. 2020

Ľudia v Nadácii Slovenskej 
sporiteľne 
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Nadácia v číslach 

1 560 000 eur 
celková podpora v roku 2020

99
podporených projektov  
zo šiestich rôznych oblastí 

1 000 000 eur 
vyčlenila nadácia spolu  
so Slovenskou sporiteľňou  
po vypuknutí pandémie  
na boj s koronavírusom

52 682x  
pomohla internetová linka 
pomoci občianskeho združenia 
IPčko

250 000 eur 
na oživenie neziskového 
sektora počas pandémie 
koronavírusu

25 škôl
vo všetkých regiónoch 
Slovenska

2 562 žiakov 
zapojených v pilotných  
aj kontrolných triedach

 
179 učiteľov
absolvovalo inovačné 
vzdelávanie FinQ vytvorené 
metodológiou DaCoSiDe 

FinQ 
program finančného 
vzdelávania a rozvoja 
finančnej kultúry

 kultúra 6,36 %
 občianska spoločnosť 6,00 %
 šport 5,21 %

 sociálna pomoc a zdravie  46,94 %
 vzdelávanie 25,05 %
 životné prostredie 10,43 %

Prerozdelenie podpory  
v roku 2020 podľa oblastí 
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Povedali o nás 

Kvalita života v meste sa odzrkadľuje v jeho verejnom priestore. Sadni si Košice! je jedným zo spôsobov, ako priniesť ľuďom lepší 

zážitok z trávenia času v meste. 

Michal Hladký, riaditeľ, Creative Industry Košice

Naša anketa dosiahla svoju pomyselnú dospelosť a asi nenájdeme lepší spôsob, ako ju osláviť. Rozhodli sme sa zanechať pre 

budúce generácie živú spomienku v podobe aleje stromov, ktorá možno aj o ďalších 18 rokov pripomenie ľuďom, že je to práve 

životné prostredie, ktoré treba chrániť.

Peter Medveď, riaditeľ, Nadácia EKOPOLIS 

Prístroje a reagencie, ktoré sme z daru získali, nám veľmi uľahčujú prácu. Bez Vás by sme aktuálnu situáciu nedokázali zvládať 

tak efektívne.

Silvia Pastoreková, riaditeľka, Biomedicínske centrum SAV

Niet veľmi čo viac povedať, ako veľké ĎAKUJEME. Vážime si, že nás chápete a že nám pomáhate zachovať síce neviditeľné, ale 

viac ako veľmi potrebné služby o ďalší mesiac...

Eva Kováčová, riaditeľka, Liga proti rakovine

Presne 52.682 krát sme mali vzácne privilégium prepísať príbehy smútku a beznádeje konkrétnych ľudí na príbehy končiace 

nádejou a svetlom na ich konci.

Gabika Zúbriková, riaditeľka, IPčko 

Program Zelená škola má svoj zmysel! Nie je to školský krúžok na parádu, ale program na zmeny, na výmenu názorov, na 

nápady, na zlepšenie sveta. 

žiačka, Základná škola Zlaté Moravce

Verím, že ocenenie Učiteľ Slovenska bude motivovať začínajúcich učiteľov, ale aj mladých ľudí, ktorí sa rozhodujú, či si vyberú 

toto vskutku dôležité povolanie.

Zuzana Čaputová, prezidentka Slovenskej republiky

Štipendium mi pomohlo odľahčiť babinu od výdavkov spojených so školou, keďže z dôchodku a občasných brigád zabezpečuje 

starostlivosť o mňa a moju sestru.

Matej, študent SOŠ polytechnickej v Nitre

O našich aktivitách sa dozvedeli až na ministerstve a tak si naše triedy budúcnosti prišiel pozrieť aj minister školstva. Ocenil našu 

prácu, ktorá podľa neho predbehla o mnoho rokov stav v našom školstve. A nás teší, že je to aj vďaka vám a grantu #mamnato.

Ján Palkoci, zástupca riaditeľa, ZŠ P. Horova Michalovce

Žiakov z oboch zapojených tried zaujala problematika financií natoľko, že niektorí zvažujú štúdium na VŠ v oblasti finančníctva, 

iní si začali uvedomovať dôležitosť finančnej kultúry pre ich budúci život. 

Norbert Kyndl, riaditeľ, Gymnázium L. Novomeského v Bratislave
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Aktivity nadácie

Mimoriadny balík pomoci na boj s koronavírusom 

Ihneď po vypuknutí pandémie Nadácia Slovenskej sporiteľne spolu so Slovenskou sporiteľňou pripravili mimoriadny balík 

pomoci a spoločne tak pomohli Slovensku v boji s koronavírusom.  

V rámci vyčleneného 1 milióna eur podporila nadácia Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied pri nákupe prístroja 

Biomek i5, ktorý umožňuje urýchliť proces diagnostiky a materiálu potrebného k analýze genetických informácií vírusov. 

Denné testovacie kapacity Biomedicínskeho centra sa tak zdvojnásobili. Okrem toho sa vďaka najmodernejšej technológii 

výrazne zvýšila aj spoľahlivosť a presnosť v súčasnosti stále prebiehajúceho testovania. Zakúpená infraštruktúra v budúcnosti 

umožní rýchlo a efektívne reagovať aj na potreby diagnostiky iných potenciálne nebezpečných vírusov. 

S príchodom koronavírusu na Slovensko sa mnoho ľudí ocitlo v situácii, ktorá so sebou priniesla straty, náročné situácie 

a stresujúce okamihy plné neistoty. 

Prispeli sme preto združeniu IPčko na zriadenie a prevádzkovanie špeciálnej Krízovej linky pomoci. Prostredníctvom nej 

poskytuje ľuďom bezplatnú, anonymnú psychologickú pomoc 24 hodín denne vrátane mobilného výjazdového tímu. Na linke 

pôsobia špeciálne vyškolení psychológovia. Počas prvých troch mesiacov fungovania poskytli cez chat 5 388 poradenstiev 

Biomedicínske centrum SAV, foto: Lukáš Klčo
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Aktivity nadácie

a odpovedali na 2 760 poradenských e-mailov. Telefonickú linku využilo 2 737 ľudí a konzultácia cez video-poradenstvo 

bola poskytnutá 98-krát. Linku kontaktovalo vyše tisíc ľudí s myšlienkami na samovraždu, z ktorých viac ako polovica bola 

v priamom ohrození života a bola im poskytnutá krízová intervencia. 

V roku 2020 neziskové organizácie potrebovali pomoc viac, ako kedykoľvek predtým. Ako celý svet, aj najväčší grantový 

program Nadácie Slovenskej sporiteľne sa musel prispôsobiť novej situácii. Nadácia sa rozhodla upraviť už etablovaný grantový 

program na #mamnato špeciál. Po zmene sa zameral na projekty, ktoré pomáhajú zvládnuť túto mimoriadnu situáciu sociálne 

odkázaným skupinám a na aktivity komunít, ktoré sa osvedčili počas karantény. Nadácia ani v tomto čase nezabudla na životné 

prostredie a hľadala lokálne riešenia na zmiernenie dopadu klimatickej zmeny, ktorá sa týka nás všetkých.
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Aktivity nadácie

Realizácia projektov druhého ročníka grantového programu #mamnato    

V októbri 2019 otvorila nadácia 2. ročník grantového programu #mamnato zameraného na verejnoprospešné projekty v duchu 

témy – Mesto blízke ľuďom, ktoré sa zrealizovali v roku 2020. Suma 250 tisíc eur sa rozdelila medzi 35 neziskových organizácií, 

ktorých projekty stáli na 3 hlavných pilieroch – zodpovednosť, inovatívnosť a aktívne dobrovoľníctvo. 

Životné prostredie 

Foto: archív Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov
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Aktivity nadácie

Košický útulok pre zvieratá – miesto pre oddych, vzdelávanie a budovanie vzťahu k zvieratám 

Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov 

Prevádzkovateľom košického útulku pre opustené zvieratá je už 19 rokov Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov. Aj ich aktivity 

ovplyvnila pandémia COVID-19. Útulok musel byť pre verejnosť niekoľko mesiacov zatvorený a jeho skrášlenie sa presunulo na 

jeseň. Vďaka grantu a remeselne zručným dobrovoľníkom sa únii podarilo dokončiť priestor oddychovej zóny, výcvikovú dráhu či 

náučný chodník s informačnými tabuľami. Projekt priniesol hneď niekoľko pozitív – zlepšili sa pracovné podmienky zamestnancov 

a dobrovoľníkov, nové prístrešky ochránia hlavne rodičov a deti pred nepriaznivým počasím a celkové vnímanie útulku a jeho 

atmosféry sa podpísalo pod zvýšením záujmu o adopciu psov.  

Zahrajme sa na včelára alebo „O čom si včielky rozprávajú“ 

Občianske združenie Mládež pre budúcnosť - Fiatalok a Jövőért Polgári Társulás  

Občianske združenie z Nových Zámkov získalo grant na zvýšenie povedomia o kľúčovej úlohe včiel v našom ekosystéme a liečivom 

význame ich produktov. Pre deti a širokú verejnosť zabezpečili presklené pozorovacie úle, ochranné pomôcky, včelárske náradie, 

vylievacie formy na vosk a tiež sadeničky do medonosných záhonov. Aby podporili hravú formu učenia najmenších detí, vyvinuli 

spoločenskú hru o včelách a potrebe chrániť ich. Občianskemu združeniu sa podarilo časť aktivít zrealizovať hlavne počas letného 

detského tábora. Hneď ako sa pandemická situácia zlepší, budú so „včelími“ aktivitami pokračovať v novozámockých škôlkach 

a školách.  

Hravý náučný chodník 

Priatelia sluchovo postihnutých detí 

Nevyužitý priestor školskej záhrady Spojenej školy P. Sabadoša internátnej v Prešove sa premenil na prírodnú učebňu. Žiaci so 

sluchovým a rečovým postihnutím sa vlastnými rukami podieľali na sadení stromov, kríkov a byliniek do vyvýšených záhonov. 

Revitalizácia školského areálu priniesla deťom nielen altánok a lavičky, kompostér a kontajnery na triedenie odpadu, ale aj hravý 

náučný chodník, na ktorom sa nachádza 10 informačných tabúľ o živočíchoch a rastlinách šarišského regiónu. Vďaka QR kódom sa 

deťom texty pretlmočia do posunkového jazyka.  
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Aktivity nadácie

Komunitné vzdelávanie 

Bratstvo mlčanlivého vlka   

Spolok pre obnovu dediny 

Prinavrátiť Horehroniu kultúrny život. To chcel dosiahnuť spolok vďaka kreatívnemu miestu pre širokú komunitu – od detí až po 

dôchodcov – v autentických priestoroch rodného domu spisovateľky Kláry Jarunkovej. Miestni ožili už počas brigád pri prácach na 

objekte. Prilákali žiakov, učiteľov a umelcov zo Šumiaca a okolitých miest. Vďaka workshopom motivovali deti k literárnej a tvorivej 

činnosti v kreatívnom priestore, ktorý poskytuje jedinečnú alternatívu k školským triedam. Literárne súťaže, hranie divadiel, 

remeselné workshopy, čitáreň. Nevšedné zážitky aj priateľských ľudí teraz stretnete pod strechou pamätnej izby spisovateľky 

v Červenej Skale.   

Naša reforma školstva – TRIEDY BUDÚCNOSTI 

Základná škola Pavla Horova Michalovce 

V akom prostredí sa deti rady učia? V takom, ktoré si samy navrhnú, vlastnými rukami prispôsobia a je vybavené modernou 

technológiou. Napriek zložitým okolnostiam – prerušeniu vyučovania a hygienickým opatreniam – sa podarilo na ZŠ Pavla Horova 

v Michalovciach otvoriť ďalšiu Triedu budúcnosti. Práce sa realizovali na základe 3D návrhu samotných žiakov, na stavebných 

prácach sa podieľali ich rodičia. Súčasne prebiehali online školenia učiteľov, aby vedeli v plnej miere obsluhovať technické vybavenie. 

Školenie absolvovali všetci učitelia školy.   

Foto: archív Spolok pre obnovu dediny – Klub Polomka 
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Aktivity nadácie

Inovácie v sociálnej oblasti

Včasná intervencia, včasná podpora 

ATHÉNA (Hnúšťa) 

Občianske združenie ATHÉNA združuje okolo seba ľudí, ktorým záleží na všestrannom rozvoji osôb so zdravotným postihnutím 

a ich uplatnení v živote. Ako m(i)esto blízke ľuďom vybudovali sieť pomoci a včasnej intervencie pre 35 rodín žijúcich v Rimavskej 

Sobote, Lučenci, Poltári, Revúcej a Veľkom Krtíši. Intervencie boli poskytované 1 – 2x mesačne terénnou aj online formou. Ďalej 

rodinám priniesli online prednášky, odborné materiály, zapožičali vlastnoručne vyrobené pomôcky na tréning s deťmi a vytvorili 

web stránku. Vďaka projektu poradkyne včasnej intervencie vzdelávaním získali nové skúsenosti a odborné zručnosti v oblasti 

bazálnej stimulácie dieťaťa, interaktívneho prístupu k jeho senzomotorickému systému a rozpoznávania a porozumenia raných 

foriem autizmu. 

ATHÉNA, foto: Katarína Moncoľová
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Aktivity nadácie

Vyhlásenie grantového programu #mamnato špeciál  

V druhej polovici roka sa Nadácia Slovenskej sporiteľne rozhodla upraviť už etablovaný grantový program #mamnato a pomôcť tak 

krízou zasiahnutému neziskovému sektoru.  

Zámerom nadácie bolo podporiť verejnoprospešné projekty, komunitného a inovatívneho charakteru, do ktorých pretavia 

organizácie skúsenosti, ktoré získali počas jarnej vlny pandémie.  

Grant bol zameraný na tri oblasti – inovácie v sociálnej oblasti, oživenie komunity a rozvoj životného prostredia.  

Počas prvých dvoch ročníkov grantového programu o časti podpory rozhodla verejnosť prostredníctvom SMS hlasovania. Tentokrát 

rozhodovala iba odborná porota. Tá objektívne posúdila význam predložených projektov a ich relevantnosť z pohľadu riešenia 

aktuálnej situácie. 

Odbornú hodnotiacu komisiu tvorili: vedec Róbert Mistrík, urbanistka z Metropolitného inštitútu Bratislava Sandra Štasselová, 

marketingová riaditeľka Dobrého anjela Ľudmila Kolesárová a zástupcovia Slovenskej sporiteľne – riaditeľka odboru Stratégie 

a klientskej skúsenosti Mária Valachyová, vedúci oddelenia Sociálnej banky Rastislav Blažej a vedúci oddelenia Korporátnej 

komunikácie Štefan Frimmer.  

Podporených 34 organizácií bude svoje projekty realizovať počas roka 2021. 
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Program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy

Inovatívny program FinQ je prvým vlastným vzdelávacím programom Nadácie Slovenskej sporiteľne v oblasti finančného 

vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry a je určený pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl. 

FinQ prináša novú metódu výučby rozvoja kritického a systémového myslenia žiakov v kontexte financií, ktorú nadácia začala 

overovať v roku 2019 na 25 pilotných základných a stredných školách. Začiatkom roka 2020 uskutočnila prezenčné vzdelávanie 

učiteľov a vedenia z pilotných škôl a nadviazala tak na ich dištančné vzdelávanie, ktoré učitelia absolvovali na portáli www.finq.sk. 

V Ružomberku sa pod dohľadom expertov učitelia zdokonaľovali v rozvíjaní finančnej kultúry na konkrétnych príkladoch rozvoja 

kompetencií myslenia v rôznych vyučovacích predmetoch. 

Mapa zapojených škôl v programe FinQ
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Nadácia Slovenskej sporiteľne vytvorila autoevaluačný nástroj pre žiakov pilotných tried Moje portfólio FinQ, ktoré sumarizuje ich 

čiastkové pokroky pri výučbe a rozvoji ich finančnej kultúry v rámci predmetov na škole. Portfólio sa skladá z 3 častí: Pas FinQ, 

Životopis FinQ a Zbierka prác FinQ, do ktorej si budú žiaci zakladať zrealizované úlohy a ďalšie dokumenty preukazujúce pokrok 

v oblasti finančnej kultúry.

V apríli realizovala nadácia dotazníkový prieskum medzi pedagógmi a vedením škôl. Jeho hlavným cieľom bolo zistiť 

predpokladanú východiskovú úroveň žiakov zapojených v programe FinQ. Reálne overenie ovládania finančnej kultúry žiakov 

prebehlo počas diagnostického testovania detí až v septembri z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie. Jednotlivé testy 

podľa úrovne A1 – A2, A1 – B1, A1 – B2 obsahovali tri časti: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami a časť 

zameranú na všeobecné kompetencie. Túto diagnostiku absolvovalo 2 363 žiakov, z toho 1 248 žiakov pilotných tried a 1 115 

žiakov kontrolných tried. Testovanie ukázalo, že viac ako polovica (57 %) žiakov dosahuje základnú úroveň finančnej gramotnosti. 

Najlepšie sú na tom žiaci 1. stupňa ZŠ, najrizikovejšou skupinou sú žiaci 2. stupňa ZŠ a študenti stredných odborných škôl bez 

maturity. Vstupný test ukázal aj to, že celkovo je priemerná úroveň finančnej kultúry u žiakov vyššia, ako predpokladali učitelia.

Nadácia Slovenskej sporiteľne sa prihlásila do projektu OECD „Budúcnosť vzdelávania a kompetencií 2030“ a ponúkla svoje 

výsledky a výstupy programu FinQ ako príklad dobrej praxe. Cieľom projektu OECD je vybudovať spoločný rámec vedomostí, 

zručností, postojov a hodnôt, ktoré sú nevyhnutné pre žiakov a vzdelávanie v 21. storočí.

V decembri 2020 program FinQ po posúdení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR získal štatút Program inovačného 

vzdelávania. Oprávnenie na inovačné vzdelávanie v programe Nadácie Slovenskej sporiteľne FinQ udelilo Ministerstvo školstva 

odbornému partnerovi, spoločnosti EDUAWEN EUROPE, ktorá sa venuje výskumu a skvalitňovaniu vzdelávania na Slovensku. 

Učitelia, ktorí úspešne absolvujú inovačné vzdelávanie FinQ vytvorené metodológiou DaCoSiDe, získajú nárok na príplatok za 

profesijný rozvoj.

Koncom roka 2020 získala Nadácia Slovenskej sporiteľne finančný dar od Inštitútu bankového vzdelávania NBS na ďalší rozvoj 

programu FinQ. Vďaka nemu k už vytvoreným vzdelávacím oblastiam Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, 

Aktivity nadácie

Moje portfólio FinQ
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Človek a spoločnosť a Všeobecné kompetencie pribudne ďalšia, posledná oblasť Človek a príroda. Vzdelávací modul ako aj 

metodické listy a učebné úlohy budú k dispozícii učiteľom v druhej polovici budúceho roku.

Tím FinQ

V roku 2020 tím FinQ tvorili títo ľudia:

Štefan Máj

predseda Správnej rady Nadácie 

Slovenskej sporiteľne

Ivana Gregorová

expertka programu FinQ so 

zameraním na druhý stupeň ZŠ 

a SŠ

Lenka Križanová

špecialistka grantových 

programov v oblasti vzdelávania, 

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Danica Lacová

programová riaditeľka FinQ

Peter Lomnický

expert programu FinQ so zame-

raním na tvorbu metodických 

listov a certifikačných nástrojov 

na úrovni B1/B2

Boris Ďuriš

expert programu FinQ so zamera-

ním na tvorbu a vyhodnocovanie 

evaluačných nástrojov

Viliam Kratochvíl

odborný garant programu FinQ 

a hlavný metodik

Jana Kovaľová

expertka programu FinQ so 

zameraním na predprimárny 

a primárny stupeň vzdelávania 

a koordinátorka programu

Jana Mníchová

expertka a analytička programu 

FinQ so zameraním na odbornú 

správnosť programu

Darina De Jaegher

hlavná expertka a autorka 

programu FinQ

Karel Dvořák

expert programu FinQ so zamera-

ním na tvorbu metodických listov 

a certifikačných nástrojov na úrovni 

A2/B1
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Výber podporených partnerských projektov

Sociálna pomoc a zdravie 

Zintenzívnenie pomoci seniorom a ľuďom bez domova

Maltézska pomoc Slovensko

Organizácia už dlhodobo zabezpečuje rozvoz teplého jedla sociálne odkázaným a opusteným seniorom v Bratislave a počas 

zimných mesiacov rozdávala v spolupráci s kláštorom rehole svätej Alžbety jedlo aj ľuďom bez domova. Vplyvom pandémie obe 

tieto cieľové skupiny potrebovali väčšiu pomoc. V období od apríla do decembra sa im podarilo rozviezť 19 000 teplých obedov pre 

seniorov a výdaj obeda pre ľudí bez domova začali poskytovať celoročne. Na jeden výdaj obslúžili takmer dvojnásobok ľudí bez 

domova oproti štandardnému počtu z minulých období. 

Maltézska pomoc Slovensko, foto: Rudolf Baranovič
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Integračný program

OZ Vagus

Nadácia Slovenskej sporiteľne už dlhodobo podporuje občianske združenie a jeho ucelený systém podpory bývania a zamestnávania 

ľudí bez domova, ako aj systém prevencie straty bývania a vzniku bezdomovectva. V roku 2020 bolo v Integračnom programe 

zapojených 123 klientov, z toho nových v programe bolo 31 ľudí. Združeniu sa podarilo rozšíriť bytové kapacity z 3 na 11 bytov, 

posilniť personálny tím a zväčšiť objem pomoci čo najväčšiemu počtu ľudí bez domova. Dar z nadácie čiastočne pokryl mzdy 

sociálnych pracovníkov zapojených v programe. Občianske združenie Vagus získalo aj grant v programe #mamnato, vďaka 

ktorému sa im podarilo nové bytové jednotky čiastočne zrekonštruovať a zariadiť.

Podpora legislatívnej zmeny a vydávania odbornej literatúry

Návrat 

Návrat je nezisková organizácia, ktorá od roku 1993 presadzuje a podporuje návrat opustených detí z detských domovov do rodín. 

Poskytuje komplexné odborné služby v 2 základných oblastiach – náhradná rodinná starostlivosť a sanácia rodín v ohrození, 

a tiež sa venuje systémovým zmenám. Práve o konkrétnych návrhoch na zmeny v legislatíve rodinnej politiky rokovali na stretnutí 

so štátnou tajomníčkou. Občianske združenie vystupovalo pri úprave zákona o centrách pre deti a rodinu. Lobovalo za zlepšenie 

ambulantných a terénnych sociálnych služieb. 

Súčasťou projektu bola tvorba a tlač odborných materiálov pre budúcich náhradných rodičov, ktoré im pomôžu porozumieť témam 

ako detská trauma či rómstvo prijatého dieťaťa. Graficky spracovali a vytlačili 50 kusov knihy Ako sme to zvládli my o skúsenostiach 

náhradných rodičov s procesom prípravy na náhradné rodičovstvo a prijatie dieťaťa. Publikácia je dostupná nielen vo fyzickej väzbe, 

ale aj zdarma elektronicky na webovej stránke organizácie. 
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Vzdelávanie 

Učiteľ Slovenska 2020   

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

Zatvorené školy a vzdelávanie na diaľku zvýraznili v roku 2020 dôležitosť našich pedagógov. Až 1 101 z nich bolo nominovaných na 

národnú cenu Učiteľ Slovenska. Hodnotiaca komisia vybrala 10 najlepších finalistov podľa stanovených kritérií, ktoré sú v súlade so 

svetovým formátom Global Teacher Prize. Porota hodnotí, ako daný učiteľ či učiteľka podporuje vzdelávací úspech každého žiaka, 

prináša inovatívne alebo osvedčené formy výučby, spolupracuje so vzdelávacími organizáciami na Slovensku aj v zahraničí a či je 

pre svoj pracovný kolektív inšpiráciou. Učiteľkou Slovenska 2020 sa stala Iveta Barková, riaditeľka a učiteľka slovenského jazyka 

a dejepisu na Súkromnej základnej škole v Senci.

Zelená škola – Robíme, čo učíme   

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

Aby sa stala škola „zelenou“ nestačí, aby separovala odpad. V medzinárodnom programe Zelená škola odborne pripravení 

a motivovaní učitelia spolu so žiakmi, rodičmi, školníkmi aj kuchárkami znižujú ekologickú stopu svojej školy. Spoločne robia to, čo 

sa učia, preberajú zodpovednosť za stav životného prostredia a učia sa byť aktívnymi občanmi. Nadácia Slovenskej sporiteľne tiež 

oceňuje, že školy sa do programu zapájajú dobrovoľne, bez finančnej motivácie. 

Foto: archív Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica   
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Po celoplošnom zatvorení škôl Živica flexibilne zaraďovala nové online aktivity, iné fyzické presunula na jeseň. Podľa spätných 

väzieb poskytla viac ako 200 učiteľom to, čo v kríze najviac potrebovali – online metodickú podporu, materiály a individuálne 

konzultácie. Živica tiež priniesla 12 webinárov s expertmi v oblasti ochrany prírody a životného prostredia – napríklad O vlkoch 

a ľuďoch s Jergušom Tesákom, Prečo triediť nestačí s Milošom Veverkom, O kosení a lenivom záhradníkovi s Petrou Ježekovou 

a Zuzanou Hudekovou, Aj Ty klímu potrebuješ s Michalom Wiezikom a mnohé ďalšie. Takmer 12 000 ľudí si stiahlo na webstránke 

Zelenej školy metodickú podporu k webinárom, ktoré sú naďalej dostupné pre verejnosť. Vďaka praktickým tipom pre rodičov na 

doma sa darilo znižovať ekologickú stopu aj mimo školských lavíc. 

Vzdelávaním k úspechu  

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Nadácia Slovenskej sporiteľne je dlhoročným partnerom štipendijného programu pre deti a mladých dospelých z Centier pre deti 

a rodiny, z náhradných a sociálne slabých rodín. Príležitosť študovať s finančnou podporou týmto mladým ľuďom dáva veľkú 

nádej do budúcnosti. Najviac túto pomoc cítia študenti z východného Slovenska, kde takmer polovica z nich býva v domovoch na 

pol ceste v Prešove a Košiciach a štipendium im pomáha pokryť náklady na ubytovanie. V roku 2020 bolo z daru nadácie formou 

štipendia podporených 79 detí a mladých dospelých, ktorí sa raz môžu stať vzorom a inšpiráciou pre desiatky ďalších tínedžerov. 
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Životné prostredie  

Anketa Strom roka  

Nadácia EKOPOLIS

Celoslovenská anketa upozorňuje na význam, hodnotu a krásu našich stromov, prispieva k ich ošetreniu a často aj k záchrane. Sú 

súčasťou národného kultúrneho dedičstva. Mnohokrát sa pod ich korunami udiali historické udalosti, ktoré sú doteraz spomínané 

v miestnych povestiach. 

Stromy do ankety už 18 rokov prihlasujú jednotlivci, mestá, školy či organizácie. Následne z nich komisia vyberie 12 finalistov, 

o ktorých od júna do septembra hlasuje verejnosť. O víťazovi rozhodnú hlasovacie lístky, emaily, lajky na Facebooku, ale aj 

korešpondenčné listy. Po sčítaní hlasov Nadácia Ekopolis na jeseň vyhlási najkrajší strom a ďalšie dva stromy v poradí získajú 

financie na ošetrenie alebo úpravu ich okolia. Víťazný strom zastupuje Slovensko aj v medzinárodnej súťaži – Európsky strom roka. 

Titulom Strom roka 2020 sa pýši 700-ročný dub letný z Rožňavy. Nachádza sa na náučnom chodníku Poklady Drnavy, ktorý sa 

venuje slávnym dobám baníctva. V jeho blízkosti sa nachádzali železiarne grófa Andrássyho, v ktorých sa odlievala konštrukcia 

reťazového mosta Lánchíd v Budapešti. Tento dub patrí k neodmysliteľným symbolom už niekoľko generácií – stojí na starej 

Nadácia EKOPOLIS, foto: Martin Babarík
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obchodnej ceste. Zmienka o dube sa nachádza v obecnej kronike už v roku 1670. Dnes okolo neho prechádzajú turisti, ktorí chcú 

navštíviť krásy Zádielskej tiesňavy.

Sadni si!   

Metropolitný inštitút Bratislavy 

Creative Industry Košice

Cez mnohé ulice a námestia v mestách ľudia zvyknú iba prechádzať. Projekt Sadni si! prináša do Bratislavy a Košíc voľné verejné 

sedenie – červené a biele stoly a stoličky. Oživuje a kultivuje tak verejné priestory s nedostatkom sedenia. Mobiliár umožňuje 

obyvateľom tráviť čas na vzduchu so svojimi blízkymi a vďaka ľahkej konštrukcii sa môžu presunúť ďalej od iných skupín ľudí. 

Červené sety v Bratislave sú umiestnené v blízkosti miestnych knižníc. Vďaka nim sa presúva kultúrny program von z inštitúcie 

do verejného priestoru. Pribudli k mobiliáru, ktorý sa podarilo osadiť v okolí Námestia SNP v roku 2019. Biele sety v Košiciach 

majú svojich lokálnych správcov. O stoly a stoličky sa stará Verejná knižnica Jana Bocatia, Katova bašta, Východoslovenská galéria, 

Kulturpark, Výmenníky a Knižnica pre mládež mesta Košice. 
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Kultúra   

Viva Musica! festival 2020

ORFEO

Festival Viva Musica! patrí k najväčším medzinárodným hudobným počinom na Slovensku. Aby ponúkol svojim návštevníkom viac 

hudobných zážitkov, z týždňového podujatia sa za päť rokov stal dvojmesačný festival, ktorý posúva tradičné vnímanie klasickej 

hudby. S pandémiou sa občianske združenie vysporiadalo zakomponovaním viac ako 50 slovenských umelcov a hudobných 

zoskupení do open-air koncertov. Podarilo sa im uskutočniť 12 koncertov v centre Bratislavy s limitovanou kapacitou a prísnymi 

bezpečnostnými opatreniami. Celkovo bolo na 16 ročníkoch festivalu odohratých 416 koncertov, na ktorých vystúpilo 465 umelcov 

a koncerty navštívilo viac ako 148 500 divákov. 

ORFEO, foto: Zdenko Hanout
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Výstavy roku 2020 

DANUBIANA - Centrum moderného umenia 

Pandémia COVID-19 siahla takmer všetkým kultúrnym inštitúciám na ich plán aktivít. Múzeu moderného umenia na polostrove 

Dunaja sa podarilo v roku 2020 uskutočniť až 12 výstav a pritiahnuť do svojich priestorov viac ako 33 000 návštevníkov. V čase 

uzavretia múzea boli zdigitalizované diela Juraja Kukuru a Pastu Onera a sochy v exteriéri. Sprievodné programy upravili do 

virtuálnej podoby a tak oslovili aj mladšiu generáciu. Nebyť pandémie, Danubiana by žila v roku 2020 ešte viac. 
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Občianska spoločnosť  

Fond investigatívnej žurnalistiky

Nadácia otvorenej spoločnosti

Fond vznikol v priamej reakcii na tragické udalosti z februára 2018. Vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice 

naplno odhalila dôležitosť a zraniteľnosť tohto náročného povolania. Dlhodobé zlyhávanie demokratických inštitúcií, kľúčových pre 

fungovanie právneho štátu, naliehavo poukazuje na potrebu podpory investigatívnej žurnalistiky. Cieľom Fondu investigatívnej 

žurnalistiky je zhromažďovať finančné prostriedky a tie rozdeľovať prostredníctvom udeľovania grantov pre fyzické aj právnické 

osoby. 

Prioritné témy novinárskych projektov sú:  

– korupcia, nezákonné obohacovanie a finančná kriminalita, 

– bezpečnosť, demokracia a ľudské práva, 

– životné prostredie a zmena klímy.

V roku 2020 Nadácia Slovenskej sporiteľne v rámci fondu podporila investigatívnu reláciu Cez čiaru Nadácie Zastavme korupciu. 

Nadácia otvorenej spoločnosti, foto: Michal Babinčák
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Novinárska cena

Nadácia otvorenej spoločnosti

Novinárska cena od roku 2004 upozorňuje na kvalitnú prácu novinárok a novinárov a podnecuje odbornú diskusiu o stave 

a trendoch slovenskej žurnalistiky. Z dlhodobého hľadiska pomáha zvyšovať profesionalitu a kvalitu žurnalistiky na Slovensku. 

Súťaž je určená pre všetky typy médií. 

Témou 16. ročníka Novinárskej ceny bolo opäť vyzdvihnutie dôležitosti novinárskej práce, ich úsilia a nasadenia v hľadaní pravdy 

a obhajoby demokratických princípov fungovania našej krajiny. Víťazky a víťazi boli vyhlásení vo všetkých 13 kategóriách, udelených 

bolo všetkých 6 špeciálnych cien. Priebeh hodnotenia a vyhlasovania bol poznamenaný pandémiou COVID-19. Slávnostné podujatie 

bolo posunuté z mája na september 2020. Online prenos sledovalo takmer 16 000 divákov – najviac divákov v histórii. 

Biela vrana

Bystriny

Bielu vranu založili v roku 2008 neziskové organizácie Aliancia Fair-play a VIA IURIS ako ocenenie spoločensky prínosného 

a odvážneho občianskeho činu. Od roku 2019 ocenenie udeľuje občianske združenie Bystriny. Za 13 rokov vybudovali silnú 

komunitu lídrov s významným spoločenským dosahom a komunitu, ktorá si často pomáha navzájom.

Ocenenie sa udeľuje ako poďakovanie vzácnym ľuďom okolo nás, ktorí sú ochotní brániť pravdu a spravodlivosť. Konkrétnym 

činom preukázali občiansku odvahu, potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt, či princípov a mohli pritom 

podstúpiť riziko, rôzne príkoria, či zažiť odsúdenie. Ocenenie patrí medzi najrešpektovanejšie na Slovensku a ostatných 6 rokov 

prijíma laureátov prezident SR. 

V roku 2020 sa Bielou vranou stal predseda Okresného súdu Žilina Jaroslav Macek, ktorý vybudoval protischránkový register. 

Register núti firmy obchodujúce so štátom priznávať ich skutočných vlastníkov. Ak tak firmy neurobia, súd im stopne prístup 

k verejným zdrojom.

Manželia Jolana a Štefan Nátherovci vyše 25 rokov pracujú s rómskymi deťmi v náročných komunitách. Pripravujú ich na základnú 

školu, sprevádzajú dospievaním aj pubertou. Popri tom ich učia, ako byť hrdý na „rómstvo“ – teda na to, kým sú.

Tretie ocenenie Biela vrana získal Andrej Belák, odborník na zdravie Rómov, ktorého iniciatíva prispela k tomu, aby mal štát 

dostatok informácií pre testovanie vylúčených komunít. Spoluvytváral plány a postupy, ktoré pomáhali v teréne. 

Rada Bielej vrany za ochranu akademických slobôd ocenila študentskú iniciatívu Za našu FIIT, ktorá upozornila na neštandardné 

vyhodenie profesorky aj podozrenia z možného ovplyvňovania senátnych volieb na Fakulte informatiky a informačných technológii 

STU. Zastala sa ochrany akademických slobôd v čase, keď existovali podozrenia, že môžu byť ohrozené.
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Aktivity nadácie

Šport 

Detská tour Petra Sagana

Cyklistická Detská Tour 

Bicyklovať je zábava alebo Aj malý bajker má na to stať sa veľkou hviezdou. To sú slogany športového podujatia pre rodiny 

s deťmi. Na štartovaciu čiaru sa stavajú deti vo veku od 1 do 14 rokov na odrážadlách, trojkolkách a horských bicykloch. 

Na Detskej tour Petra Sagana ich okrem pretekov čaká aj ďalší sprievodný program. V roku 2020 sa uskutočnilo 6 z pôvodných 

9 plánovaných detských tour. S novými bezpečnostnými opatreniami súťaž prebiehala v nezmenenom režime za veľkého 

záujmu detí a ich rodičov. Viac ako 50 % detských pretekárov a pretekárok putovalo spolu s tour po celom Slovensku. Aj napriek 

nepriaznivým okolnostiam sa podarilo nadchnúť nové deti pravidelne športovať.   

Cyklistická Detská Tour, foto: Viliam Zánický
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Aktivity nadácie

Športová akadémia Mateja Tótha

Športová akadémia Mateja Tótha 

Rozvoj športu na Slovensku je závislý od toho, ako budeme pracovať s deťmi a ako ich budeme motivovať k pohybu a športu. 

Športová akadémia Mateja Tótha zabezpečuje pravidelné tréningy všeobecnej pohybovej prípravy detí predškolského a mladšieho 

školského veku a kombinuje športový tréning, fyzioterapiu a mentálnu prípravu. Akadémia nemusela investovať do infraštruktúry 

– funguje na 100 miestach na celom Slovensku a využíva športoviská v školách a škôlkach. Tréningy zabezpečujú učitelia telesnej 

výchovy a športoví odborníci, fungujúci v akadémii ako dobrovoľníci, ktorí absolvovali odborné zaškolenie. Začiatkom roka 2020 

spolu s akadémiou pravidelne 2x za týždeň cvičilo 2 000 detí. Po nástupe pandémie deti pokračovali cvičením doma na základe 

inštruktážnych videí, ktoré pod názvom „Telesná na doma“ akadémia flexibilne pripravila. Videá majú viac ako 400 000 pozretí. 

ARS INTEGRA 2020

Tanečný klub "Danube" Bratislava

Projekt ARS INTEGRA 2020 je celoročný projekt, ktorý kombinuje integrovaný tanec, výtvarné umenie a arteterapiu. Je určený 

pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím v kombinácii s ich rovesníkmi. Táto forma tanca ľuďom so znevýhodnením zvyšuje 

sebavedomie, ich bežnú samostatnosť v domácnosti, zlepšuje ich komunikačné a spoločenské zručnosti a šance pri zamestnaní. 

Kvôli pandémii bola časť aktivít na jar zrealizovaná online, v lete uskutočnili tradičný integračno-tvorivý pobyt v Ružomberku. 

Výsledkom boli nové párové choreografie a tímové show tance. 



30

Celkový prehľad poskytnutých darov,
grantov a financovaných projektov

v roku 2020
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Celkový prehľad poskytnutých darov,
grantov a financovaných projektov
v roku 2020

Rozdelenie podpory podľa oblastí 

Rozdelenie podpory podľa programov

Oblasť podpory
Poskytnuté príspevky 

z podielu zaplatenej dane
Poskytnuté príspevky 

z iných zdrojov
Poskytnuté príspevky 

spolu

Sociálna pomoc a zdravie 305 300,00 € 425 850,00 € 731 150,00 €

Vzdelávanie 370 186,90 € 20 000,00 € 390 186,90 €

Životné prostredie 162 500,00 € 0,00 € 162 500,00 €

Kultúra 99 000,00 € 0,00 € 99 000,00 €

Občianska spoločnosť 48 500,00 € 45 000,00 € 93 500,00 €

Šport 35 000,00 € 46 141,00 € 81 141,00 €

Spolu 1 020 486,90 € 536 991,00 € 1 557 477,90 €

Oblasť podpory Suma

#mamnato grant (pre verejnosť) 200 000,00 €

#mamnato grant pre zamestnancov Slovenskej sporiteľne 50 000,00 €

Partnerstvá 581 641,00 €

COVID-19 pomoc 539 000,00 €

Program FinQ (z podielu zaplatenej dane) 166 986,90 €

Podpora zamestnancov Slovenskej sporiteľne 19 850,00 €

Spolu 1 557 477,90 €
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Celkový prehľad poskytnutých darov,
grantov a financovaných projektov
v roku 2020

#mamnato grant (pre verejnosť)

Obdarovaný Názov projektu Výška daru

Spolok pre obnovu dediny Bratstvo mlčanlivého vlka 8 000,00 €

Connect o.z. Repair Cafe ° Vyhodiť? Nikdy! 8 000,00 €

ATHÉNA Včasná intervencia - včasná podpora 8 000,00 €

OZ Vagus Integrácia a poskytovanie bývania pre ľudí bez domova 8 000,00 €

Vnútroblok Ako založiť komunitnú záhradu v Petržalke? 8 000,00 €

IPčko Online a offline terénna práca 8 000,00 €

Klub Detskej Nádeje Malý robotik, veľká budúcnosť 8 000,00 €

Obec Kláštor pod Znievom Komunitné záhrady tradičných liečivých bylín 8 000,00 €

Zaujímam sa (I care) Spojme komunity odpadom 8 000,00 €

Spolok PAMODAJ Nová Agora 8 000,00 €

Mládež ulice Pre Vás s Vami 8 000,00 €

SRRZ - RZ pri Základnej umeleckej škole Dezidera Kardoša HudbaSochaSídlisko 8 000,00 €

tichá voda o.z. (od 9.4.2020 Bystriny) Sieť Bystriny 8 000,00 €

Asociácia slovenských filmových klubov Febiofest - Filmový kabinet deťom 8 000,00 €

Slovenský skauting, 82.zbor Polaris Sereď Mesto blízke ľuďom - rieka blízka mestu 8 000,00 €

Základná škola Pavla Horova Michalovce, Kpt. Nálepku 16 Naša reforma školstva - TRIEDY BUDÚCNOSTI  8 000,00 €

Združenie na záchranu Lietavského hradu
Trvalé zázemie pre organizovanie spoločenských aktivít a 
letná čitáreň

8 000,00 €

Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov
Košický útulok pre zvieratá - miesto pre oddych, vzdelávanie 
a budovanie vzťahu k zvieratám

8 000,00 €

LÁSKAVÉ RUKY Spojme energiu mladých a skúsenosti šedín v našom meste 8 000,00 €

Priatelia sluchovo postihnutých detí Hravý náučný chodník 8 000,00 €

Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia Výstavba mladežníckeho strediska 8 000,00 €

Združenie maďarských rodičov na Slovensku Základná škola 
Lajosa Pongrácza s VJM, Mládežnícka 24, Šahy

Zelená učebňa – Ekodvor 8 000,00 €

Občianske združenie MUSA - Moderní Umeleckí Slovenskí 
Amatéri

Záhrada umenia 8 000,00 €

Rímska únia Rádu sv. Uršule, Komunita uršulínok v Trnave Ako doma - komunitné centrum 8 000,00 €

"Marana Tha" Komunitný ekopark sv. Jána Pavla II. 8 000,00 €

Spolu 200 000,00 €
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Celkový prehľad poskytnutých darov,
grantov a financovaných projektov
v roku 2020

#mamnato grant pre zamestnancov Slovenskej sporiteľne

Obdarovaný Názov projektu Výška daru

Občianske združenie PAŽITE
#mamenato rozbehnúť komunitný život v malej dedinke a 
zachovať pôvodné tradície

5 000,00 €

Átrium Dobrého pastiera Átrium v rómskej osade Orechov dvor 5 000,00 €

Mesto Ružomberok Knižná záhrada 5 000,00 €

Sokoliari Kráľa Svätopluka Umenie výcviku zvierat a remeslá v Stredoveku 5 000,00 €

Občianske združenie Mládež pre budúcnosť – Fiatalok a Jövőért 
polgári társulás

Zahrajme sa na včelára alebo "O čom si včielky rozprávajú“ 5 000,00 €

Ateliér nápadov o.z. Život bez odpadu 5 000,00 €

Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, Malacky Motýlia záhrada s náučným chodníkom 5 000,00 €

Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku Revitalizuj a skrášli svidnícky amfik 5 000,00 €

Základná škola, Jarná 20, Žilina V tieni gaštanov 5 000,00 €

LABORE n.o. Práca je šancou pre lepší život 5 000,00 €

Spolu 50 000,00 €

Partnerstvá 

Obdarovaný Názov projektu Výška daru

Centrum vedecko-technických informácií SR, Múzeum špeciál-
neho školstva v Levoči

Týždeň detí v múzeu 3 000,00 €

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Štúrovo pero 2020 4 000,00 €

Spoločne deťom, neinvestičný fond pri Štátnom bábkovom 
divadle v Bratislave

Nové predstavenie BBD "Rovnako rôzne iní" 5 000,00 €

Indícia, n. o. Učíme pre život 2020 5 200,00 €

INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz Ekonomická olympiáda 2020 5 000,00 €

Tanečný klub "Danube" Bratislava ARS INTEGRA 2020 10 000,00 €

Liga proti rakovine Slovenskej republiky Deň narcisov 2020 30 000,00 €

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Vzdelávaním k úspechu 20 000,00 €

Nadácia Pontis Fond pre transparentné Slovensko 2020 10 000,00 €

The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z 5000 mladých zapojených v DofE 10 000,00 €

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Zelená škola 2020: Robíme, čo učíme 20 000,00 €

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Učiteľ Slovenska 49 000,00 €

Creative Industry Košice, n.o. Sadni si Košice! 8 000,00 €

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Domovácky parlament - Škola mladých lídrov 6 000,00 €

Nadácia Pontis Fond pre transparentné Slovensko - kampaň Budem voliť 5 000,00 €

Tanečný klub "Danube" Bratislava
Revitalizácia komunitného priestoru pred Aktivizačným 
bytíkom

3 000,00 €

Slovenské komorné divadlo Martin Hlavná podpora činnosti SKD Martin v roku 2020 7 000,00 €

ČERVENÝ NOS Clowndoctors Čo by ste chceli zažiť ako dôchodca v domove seniorov? 6 000,00 €
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Celkový prehľad poskytnutých darov,
grantov a financovaných projektov
v roku 2020

Nadácia Pontis Charta diverzity 1 500,00 €

Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava Fond investigatívnej žurnalistiky 10 000,00 €

Maltézska pomoc Slovensko
Zintenzívnenie pomoci seniorom a iným kategóriám odká-
zaných ľudí

15 000,00 €

Nadácia pre deti Slovenska Poznaj svoje peniaze 15 000,00 €

ORFEO Viva Musica! festival 2020 40 000,00 €

Centrum Natália Metódy, ktoré pomáhajú 15 000,00 €

Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava Novinárska cena 2019 15 000,00 €

Nadácia EKOPOLIS Anketa Strom roka 2020 12 000,00 €

Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. Športová akadémia Mateja Tótha 2020 25 000,00 €

DANUBIANA - Centrum moderného umenia, n.o. Výstavný plán na rok 2020 15 000,00 €

Junior Achievement Slovensko, n.o. Viac ako peniaze 15 000,00 €

OZ Vagus
Integrácia ľudí bez domova znamená druhú šancu pre plno-
hodnotný život

10 000,00 €

nezisková organizácia Projekt DOM.ov Finančné vzdelávanie marginalizovaných skupín 6 000,00 €

VIA IURIS Právna pomoc pre lepšie Slovensko 5 000,00 €

Liga proti rakovine Slovenskej republiky
Zachovanie poradenských služieb a psychologickej podpory u 
onkologických pacientov

7 000,00 €

Človek v ohrození, n.o. Jeden svet 2020 12 000,00 €

Hospic Milosrdných sestier Dobrá bodka za životom 3 000,00 €

Centrum dobrovoľníctva, n.o. Letná škola service learningu 3 000,00 €

Návrat Posilnenie lobbingových a PR aktivít 5 000,00 €

Komunitné centrum, Nitra Dobro k dobru sadá 3 000,00 €

Nezisková organizácia NEO Umelci v uliciach 3 000,00 €

Bratislavské dobrovoľnícke centrum Týždeň dobrovoľníctva 2020 3 000,00 €

Cyklistická Detská Tour Detská Tour Petra Sagana 40 000,00 €

Nadácia Pontis Fond pre podporu LGBT+ komunity 10 000,00 €

Asociácia súčasného divadla Divadelné ocenenia sezóny - DOSKY 2020 10 000,00 €

Bystriny Biela vrana 10 000,00 €

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Mestské včely - podpora opeľovačov v meste 3 500,00 €

.týždeň - fond pre kvalitnú žurnalistiku Mediálna škola 2020 3 000,00 €

Metropolitný inštitút Bratislavy Sadni si v roku 2020 10 000,00 €

Občianske združenie STOPA Slovensko Bezpečne v uliciach 2 300,00 €

Stopka n.o. (od 30.11.2020 Touch&Speech n.o.) Inteligentný rozpoznávač bankoviek pre nevidiacich 1 000,00 €

500 (občianske združenie) Online koncert Lomnické čháve 1 000,00 €

Inklúzia Radničkine trhy 2020 6 000,00 €

IPčko* Krízová linka pomoci pokračovanie 21 000,00 €

SLovak SParrows SLovak SParrows 6 141,00 €

DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia Pomôžte nám vrátiť ľuďom bez domova dôstojnosť 3 000,00 €

Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Viedeň, Rakúsko Europe´s Futures Fellowship 10 000,00 €

 Spolu 581 641,00 €

*Dar pre IPčko bol hradený z výťažku verejnej zbierky Spolu pre Slovensko, ktorú organizovala Nadácia Televízie Markíza.
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Celkový prehľad poskytnutých darov, 
grantov a financovaných projektov 
v roku 2020

COVID-19 pomoc

Program FinQ

Okrem toho Nadácia Slovenskej sporiteľne prispela na program FinQ sumou 96 107,34 eur z vlastných zdrojov (prevádzka a odpisy portálu 
www.finq.sk, PR náklady, náklady na koordinátorku).

Obdarovaný Názov projektu Výška daru

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 
Zvýšenie efektívnosti a kvality testovania SARS-CoV-2 
prostredníctvom zlepšenia procesu izolácie vírusovej RNA

500 000,00 €

IPčko
Krízová linka pre verejnosť na psychologickú pomoc v čase 
pandémie koronavírusu

39 000,00 €

Spolu 539 000,00 €

Náklady z podielu zaplatenej dane Suma

EDUAWEN EUROPE s.r.o.: FinQ - Program finančného vzdeláva-
nia a rozvoja finančnej kultúry pre školy v SR

152 400,00 €

Prezenčné školenie FinQ pre učiteľov a riaditeľov pilotných škôl, 
4.-6.2.2020, Ružomberok

14 586,90 €

Spolu 166 986,90 €

Obdarovaný Účel Výška daru

Ivana U. Individuálna pomoc zamestnancovi SLSP 2 500,00 €

Katarína Z. Individuálna pomoc zamestnancovi SLSP 4 050,00 €

Monika B. Individuálna pomoc zamestnancovi SLSP 5 000,00 €

Ján U. Individuálna pomoc zamestnancovi SLSP 3 500,00 €

Terézia K. Individuálna pomoc zamestnancovi SLSP 1 800,00 €

Ingrid M. Individuálna pomoc zamestnancovi SLSP 3 000,00 €

   

 Spolu 19 850,00 €

Podpora zamestnancov Slovenskej sporiteľne
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Finančné prehľady

Príspevky od právnických osôb Suma

Slovenská sporiteľňa, a.s. 350 000,00 €

Nadácia Televízie Markíza 20 786,88 €

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. 100 000,00 €

Spolu 470 786,88 €

Príspevky z podielu zaplatenej dane Suma

2% Slovenská sporiteľňa, a.s. 1 029 232,75 €

2% Laned a.s. 8 098,13 €

2% Erste Asset Management GmbH 80,18 €

2% Neznámi darcovia 2 289,31 €

Spolu 1 039 700,37 €

Príspevky od fyzických osôb Suma

Darcovia - fyzické osoby 110,00 €

Spolu 110,00 €

Prijaté dary spolu 1 510 597,25 €

Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov ich pôvodu

Prehľad o darcoch

Výnosy v roku 2020 Suma

Výnosy z dlhodobého finančného majetku 165 992,75 €

Prijaté príspevky od iných organizácií 636 699,07 €

Prijaté príspevky od fyzických osôb 110,00 €

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane (2%) 1 020 486,90 €

Výnosy spolu 1 823 288,72 €
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Náklady v roku 2020 Suma

Spotreba materiálu 180,45 €

Náklady na reprezentáciu 14 051,73 €

Ostatné služby 314 483,46 €

Ostatné dane a poplatky 74,60 €

Osobitné náklady 14 294,19 €

Ostatné náklady 736,42 €

Odpisy 48 974,00 €

Daň z príjmov z úrokových výnosov 31 538,62 €

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 19 850,00 €

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 517 141,00 €

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 853 500,00 €

Náklady spolu 1 814 824,47 €

Správkyňa nadácie v roku 2020 nepoberala za túto funkciu odmenu.

Nadácia Slovenskej sporiteľňe poskytla v roku 2020 finančné dary a granty vo výške 1 390 491,00 eur.  
Okrem toho financovala vlastný program FinQ, na ktorý prispela sumou 166 986,90 eur z podielu zaplatenej dane a 96 107,34 eur financovala 
z vlastných zdrojov.

Prehľad výdavkov (nákladov)

Finančné prehľady
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Zmeny v zložení orgánov

Správkyňa nadácie Danica Lacová odstúpila z funkcie k 10. januáru 2020. Na jej miesto bola vymenovaná Barbara Henterová, ktorej trojročné 
funkčné obdobie začalo plynúť 13. januára 2020. 

14. februára 2020 uplynulo funkčné obdobie členke dozornej rady Zore Bútorovej. Na jej miesto bola zvolená Mária Valachyová na trojročné 
funkčné obdobie od 7. apríla 2020. 

17. decembra 2020 uplynulo funkčné obdobie predsedovi dozornej rady Slavomírovi Seemannovi, a tiež predsedovi správnej rady Štefanovi 
Májovi a členovi správnej rady Štefanovi Frimmerovi. Všetci traja boli opätovne zvolení do týchto funkcií na ďalšie trojročné funkčné obdobie 
od 18. decembra 2020.
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Účtovná závierka a Správa
nezávislého audítora za rok
končiaci 31. decembra 2020











č.r. 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

b 1 2 3 4

001

Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 002

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 
012-(072+091AÚ) 003

Softvér  013 - (073+091AÚ) 004

Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ) 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- 095AÚ) 008

Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 009

Pozemky  (031) 010 x

Umelecké diela a zbierky  (032) 011 x

Stavby  021 - (081 + 092AÚ) 012

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 
022 - (082 + 092AÚ) 013

Dopravné prostriedky  023 - (083 + 092AÚ) 014

Pestovateľské celky trvalých porastov    025 - (085 + 092AÚ) 015

Základné stádo a ťažné zvieratá  026 - (086 + 092AÚ) 016

Drobný dlhodobý hmotný majetok  028 - (088 + 092AÚ) 017

Ostatný dlhodobý hmotný majetok  029 - (089 +092AÚ) 018

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku  (042 - 094) 019

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 
- 095AÚ) 020

Dlhodobý finančný 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

Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)  026

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) 027

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 
096 AÚ) 028

Strana aktív
Bežné účtovné obdobie

a

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

1.

2.

3 .

Strana 2

IČO SIDSúvaha (Úč NUJ 1-01) 3 0 8 5 6 8 6 8

10000631,98 208374,50 9792257,48 9814954,30

337656,00 208374,50 129281,50 160015,50

337656,00 208374,50 129281,50 160015,50

9662975,98 9662975,98 9654938,80

9653075,98 9653075,98 9654938,80

9900,00 9900,00



Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto
b 1 2 3 4

029

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

Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 037

Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ 038

Ostatné pohľadávky (315 AÚ  -  391AÚ) 039

Pohľadávky voči účastníkom združení      (358AÚ - 391AÚ) 040

Iné pohľadávky     ( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) 
- 391AÚ 041

Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 042

Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ 043

Ostatné pohľadávky (315 AÚ  -  391 AÚ) 044

Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami                                                               
(336 ) 045 x

Daňové pohľadávky (341 až 345) 046 x

Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu 
a rozpočtom územnej samosprávy       (346+ 348) 047 x

Pohľadávky voči účastníkom združení  (358 AÚ - 391AÚ) 048

Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ) 049

Iné pohľadávky     (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ 050

Finančné účty r. 052 až r. 056 051

Pokladnica  (211 + 213) 052 x

Bankové účty (221 AÚ + 261) 053 x

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok  (221 AÚ) 054 x

Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) 
- 291AÚ 055

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) 056

057
Náklady budúcich období  (381) 058

Príjmy budúcich období  (385) 059

060

a

Strana aktív č.r. 
Bežné účtovné obdobie 

1.

MAJETOK  SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057

B. OBEŽNÝ MAJETOK  SPOLU  r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 
1.

2.

3.

4.

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

Strana 3

IČO SIDSúvaha (Úč NUJ 1-01) 3 0 8 5 6 8 6 8

2019102,45 2019102,45 2142366,00

288,00 288,00 255,16

288,00 288,00 255,16

2018814,45 2018814,45 2142110,84

2018814,45 2018814,45 2142110,84

12019734,43 208374,50 11811359,93 11957320,30



č.r. Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné 

obdobie
b 5 6

061

062
063
064
065
066
067
068
069
070
071

3. 072

4.
073

074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089

090

091

092

093

094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 
(+; - 428)

Strana pasív

a
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU  SPOLU 
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067

Základné imanie  (411)
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu  (412)
Fond reprodukcie  (413)
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov  (414)
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)

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

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

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU  r. 075 + r. 079 + r. 087 +  r. 097
1. Rezervy r. 076 až r. 078

Rezervy zákonné  (451AÚ)
Ostatné rezervy  (459AÚ)
Krátkodobé rezervy  (323 + 451AÚ + 459AÚ)

Spojovací účet pri združení (396)

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

Ostatné záväzky  (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100

Dlhodobé bankové úvery  (461AÚ)
Bežné bankové úvery  ( 231+ 232 + 461AÚ)
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)

3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
Záväzky z obchodného styku  (321 až 326) okrem 323
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami                                                               
(336)
Daňové záväzky (341 až 345)
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 
rozpočtom územnej samosprávy                          (346+348)
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 
(367)
Záväzky voči účastníkom združení (368)

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE  SPOLU r. 102 a r. 103
1. Výdavky budúcich období  (383)

Výnosy budúcich období  (384)
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU  r.061+ r.074 + r.101

Strana 4

SIDIČOSúvaha (Úč NUJ 1-01) 3 0 8 5 6 8 6 8

7658825,21 7650360,96

6638783,78 6638783,78
6638783,78 6638783,78

1011577,18 1031742,56

8464,25 -20165,38

5711,01 13082,97
5711,01 11163,33

5711,01 11163,33

1919,64
1919,64

4146823,71 4293876,37
10084,43 10438,37

4136739,28 4283438,00
11811359,93 11957320,30



Hlavná 
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 4

501 Spotreba materiálu 01

502 Spotreba energie 02

504 Predaný tovar 03

511 Opravy a udržiavanie 04

512 Cestovné 05

513 Náklady na reprezentáciu 06

518 Ostatné služby 07

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

541 Zmluvné pokuty a penále 16

542 Ostatné pokuty a penále 17

543 Odpísanie pohľadávky 18

544 Úroky 19

545 Kurzové straty 20

546 Dary 21

547 Osobitné náklady 22

548 Manká a škody 23

549 Iné ostatné náklady 24

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 finančný majetok 29

556 Tvorba fondov 30

557 Náklady na precenenie cenných papierov 31

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32

561 Poskytnuté príspevky organizačným 
zložkám 33

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným 
jednotkám 34

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35

565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej 
dane 36

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37

38

Číslo 
účtu Náklady Číslo 

riadku 

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37

Strana 5

IČO   SID/Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) 3 0 8 5 6 8 6 8

180,45 180,45 415,49

203,80

14051,73 14051,73 10067,89

314483,46 314483,46 346906,31

74,60 74,60 818,75

25,20

36,29

14294,19 14294,19 13740,76

736,42 736,42 753,02

48974,00 48974,00 61854,74

517141,00 517141,00 43400,00

19850,00 19850,00 11000,00

853500,00 853500,00 962528,50

1783285,85 1783285,85 1451750,75



Hlavná 
nezdaňovaná

Zdaňovaná Spolu

a b c 1 2 3 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
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 finančného majetku 60

653 Tržby z predaja cenných papierov a 
podielov 61

654 Tržby z predaja materiálu 62

655 Výnosy z krátkodobého finančného 
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
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69
664 Prijaté členské príspevky 70
665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71
667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72
691 Dotácie 73

74

591 Daň z príjmov 76
595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77

Účtová trieda 6 spolu           r. 39 až r. 73
Výsledok hospodárenia pred zdanením 75

r. 74 - r. 38

Výsledok hospodárenia po zdanení 78(r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)  

Číslo 
účtu Výnosy Číslo 

riadku 

Činnosť Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

Strana 6

IČO   SID/Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) 3 0 8 5 6 8 6 8

165992,75 165992,75 166275,51

636699,07 636699,07 195547,48
110,00 110,00 250,22

1020486,90 1020486,90 1101104,50

1823288,72 1823288,72 1463177,71

40002,87 40002,87 11426,96

31538,62 31538,62 31592,34

8464,25 8464,25 -20165,38
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Poznámka: 
 
Hodnotové údaje sú uvedené v EUR (pokiaľ nie je uvedené inak). Čísla uvedené za položkou v zátvorkách 
alebo v stĺpcoch sú odvolávky na riadok alebo stĺpec príslušného výkazu (súvaha alebo výkaz ziskov 
a strát). 
 
 
I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 
1. Základné údaje o nadácii 
 
Názov nadácie Nadácia Slovenskej sporiteľne 

Tomášikova 48, 832 73 Bratislava 
Dátum založenia nadácie 24. novembra 2004 
Dátum vzniku nadácie  29. novembra 2004 (zápis do registra nadácii MV SR pod registračným 

číslom: 203/Na-2002/774) 
Identifikačné číslo organizácie (IČO) 30 856 868 
Zakladateľ nadácie Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Tomášikova 48, 832 73 Bratislava 
 
 
Nadácia Slovenskej sporiteľne (ďalej len „Nadácia“), IČO 30 856 868, so sídlom Tomášikova 48, 832 73 
Bratislava bola založená dňa 24. novembra 2004 a zaregistrovaná dňa 29. novembra 2004 do registra 
nadácií Ministerstva vnútra SR ako SPORO Nadácia pod registračným číslom: 203/Na-2002/774. V roku 
2005 zmenila svoj názov a v súčasnej dobe má názov Nadácia Slovenskej sporiteľne. 
 
Nadácia Slovenskej sporiteľne mala do roku 2008 sídlo Suché mýto 4, 816 07 Bratislava. V roku 2008 
zmenila svoje sídlo a jej novým sídlom je Tomášikova 48, 832 73 Bratislava. 
 
2. Účel nadácie 
• podpora rozvoja kultúry vrátane výstav, koncertov a iných spoločenských podujatí a podpora 

duchovných hodnôt, 
• podpora realizácie a ochrany ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, 
• podpora rozvoja vzdelávania, vedy a telovýchovy, 
• podpora ochrany a tvorby životného prostredia, ochrany zdravia, 
• podpora plnenia individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupiny osôb, ktoré 

sa ocitli v hmotnej núdzi alebo potrebujú  naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou, 
• spolupráca s inými osobami s podobným verejnoprospešným účelom, 
• podpora iných verejnoprospešných cieľov. 
 
Nadácia v zdaňovacom období roku 2020 mala len zdaňované príjmy, z ktorých sa daň vyberaná zrážkou 
podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) 
a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa §12 ZDP ods. 7 písm. b). Za zdaňovacie obdobie roku 2020 
nadácii v súlade s ustanovením § 41 ZDP nevzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov 
právnických osôb. 
 
3. Zamestnanci 
  
Názov položky  2020 2019 
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov - - 
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka - - 

z toho: vedúci zamestnanci - - 
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou - - 
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú 
jednotku počas účtovného obdobia 

 
- - 

 
 
Nadácia zastúpená správcom nadácie k 31.12.2020 a k 31.12.2019 nemala žiadnych zamestnancov. 
 
4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 
 
Táto účtovná závierka je riadna účtovná závierka Nadácie Slovenskej sporiteľne. Bola zostavená za 
účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2020 podľa slovenských právnych predpisov, a to 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a postupov účtovania a účtovej 
osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v súlade 
s opatrením MF SR zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74 v znení neskorších opatrení a opatrením 
MF SR č. MF/17616/2013-74 v znení neskorších opatrení ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky. 
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5. Schválenie účtovnej závierky za rok 2019 
 
Účtovnú závierku Nadácie Slovenskej sporiteľne za rok 2019 schválila dozorná rada nadácie na 
zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 30. apríla 2020.  
 
6. Členovia orgánov nadácie 
 
Orgán Funkcia Meno 

Správna rada 
 

 
predseda 

 
Štefan Máj  

člen Štefan Frimmer 
člen Peter Krutil 
  

Správca nadácie  Danica Lacová  do 10.01.2020 
Barbara Henterová od 13.01.2020 

Dozorná rada 
 

 
predseda  

 
Slavomír Seemann  

člen Boris Johannes Marte  
člen Ľudovít Valent 
člen 
člen 

Zora Bútorová  do 14.2.2020 
Mária Valachyová od 7.4.2020 

  
 
 
Správkyňa nadácie Danica Lacová odstúpila z funkcie k 10. Januáru 2020. Na jej miesto bola 
vymenovaná Barbara Henterová, ktorej trojročné funkčné obdobie začalo plynúť 13. januára 2020. 
 
V roku 2020 nastali zmeny v zložení dozornej rady nadácie. Dňa 14. februára 2020 uplynulo funkčné 
obdobie členke dozornej rady Zore Bútorovej. Na jej miesto bola zvolená Mária Valachyová od 7. apríla 
2020 na trojročné funkčné obdobie.  
 
Dňa 17. decembra 2020 uplynulo funkčné obdobie predsedovi dozornej rady Slavomírovi Seemannovi, a 
tiež predsedovi správnej rady Štefanovi Májovi a členovi správnej rady Štefanovi Frimmerovi. Všetci traja 
boli opätovne zvolení do týchto funkcií na ďalšie trojročné funkčné obdobie od 18. decembra 2020. 
 
 
II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY 
 
1. Nadácia uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve 

a s postupmi účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom 
podnikania. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách meny Euro.  

 
2. Účtovná závierka za rok 2020 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.  
 
3. Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ 

sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich 
platenia.  

 
4. Prijaté príspevky sa prvotne zaúčtujú ako výnos a do nákladov sa účtujú pri ich použití potom, ako 

ich schváli Správna rada. 
 

 
5. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov  
 
Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie 
jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto: 
 
a) Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je 

cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo). Ako 
dlhodobý nehmotný majetok spoločnosť účtuje majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400   
EUR a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Ako dlhodobý hmotný majetok spoločnosť účtuje 
majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako  1 700 EUR a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. 
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b) Dlhodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena predstavuje cenu, za ktorú sa 
majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním. V roku 2017 nadobudla dlhopisy SLSP FIX3 
2022 – dlhové cenné papiere, ktoré boli pri prvotnom účtovaní ocenené obstarávacou cenou. Nadácia 
v roku 2018 nadobudla podriadené dlhopisy T2 Dlhopisy SLSP 2028 I a T2 Dlhopisy SLSP 2028 II. 
Podriadené dlhopisy boli pri prvotnom účtovaní ocenené obstarávacou cenou. Ocenenie dlhových 
cenných papierov sa následne zvyšuje o časové rozlíšenie kupónového výnosu, ktoré sa vykazuje 
ako „Výnosy z dlhodobého finančného majetku“ vo výkaze ziskov a strát a v aktívach ako „Dlhové 
cenné papiere držané do splatnosti“. Ocenenie dlhových cenných papierov sa znižuje o vyplatený 
kupón.  
 

c) Ostatný dlhodobý finančný majetok – podiely na základnom imaní obchodnej spoločnosti sa oceňujú 
obstarávacou cenou 

 
d) Zásoby – obstarávacou cenou. Nadácia v roku 2020 nenadobudla zásoby.  
 
e) Pohľadávky: 

• pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou, 
• pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – 

obstarávacou cenou. 
 

Pri pohľadávkach sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím sa vyjadruje odhad zníženia ich 
hodnoty.  

 
f) Krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok 

obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám). 
 
g) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou. Náklady budúcich 

období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie vecnej 
a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 
h) Záväzky: 

• pri ich vzniku – menovitou hodnotou, 
• pri prevzatí – obstarávacou cenou. 

 
i) Rezervy – v očakávanej výške záväzku. 

 
j) Dlhopisy, pôžičky, úvery:  

• pri ich vzniku – menovitou hodnotou, 
• pri prevzatí – obstarávacou cenou. 

 
      Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia s ktorými časovo a vecne súvisia. 
      Nadácia v roku 2020 neúčtovala o dlhopisoch, pôžičkách a úveroch.  

 
k) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou. Výdavky budúcich 

období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie vecnej 
a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 
l) Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o daniach z príjmov sa splatná daň z príjmov 

určila zo základu dane podľa platných noriem a to najmä zákona o dani z príjmu s použitím sadzby 
21 %. Výnosy z dlhodobého finančného majetku podliehajú zrážkovej dani z príjmov s použitím 
sadzby dane 19%. 

 
m) Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých období. 
 
6. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie 

 
Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú 
prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.  

 
• Rezervy – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť tvorí rezervy na overenie 

účtovnej závierky audítorom a nevyfakturované dodávky a služby. Ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.  

 
• Opravné položky  - tvoria sa na základe zásady opatrnosti k účtom majetku a účtujú sa v 

sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu 
v účtovníctve. 
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• Odpisový plán 
 

Dlhodobý majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol stanovený vzhľadom na odhad  reálnej 
ekonomickej životnosti. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci, v ktorom 
bol zaradený do používania.  

 
Priemerné životnosti podľa odpisového plánu sú: 

 
Druh majetku Životnosť Ročná odpisová sadzba 
Softvér 4 roky 25,00 % 
 
 
7. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu 
 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítajú na eurá referenčným výmenným kurzom 
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska v deň 
predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka neprepočítavajú. Pri kúpe a predaji cudzej meny za slovenskú menu sa použije kurz, za ktorý 
boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz 
ako ponúka komerčná banka v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý komerčná banka v deň 
vysporiadania obchodu ponúka v kurzovom lístku. 
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III. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE K SÚVAHE    
 
ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY 
 
1. Dlhodobý nehmotný  majetok (r. 002 súvahy)  
 
K 31. decembru 2020 
 

 Softvér    Obstaranie dlhodobého   
nehmotného majetku Celkom 

Riadok súvahy 004 007 002 
Prvotné ocenenie    
K 1. januáru 2020 319 416,00 - 319 416,00 
Prírastky 18 240,00 - 18 240,00 
Úbytky - - - 
Presuny - -   -                                                       
K 31. decembru 2020 337 656,00 - 337 656,00 
    
Oprávky    
K 1. januáru 2020 159 400,50 -                                                     159 400,50 
Prírastky 48 974,00 -                                            48 974,00 
Úbytky - -                                                       - 
Presuny                                              

- -                                                    -                                                      

K 31. decembru 2020 208 374,50 -                                                     208 374,50 
    
Účtovná hodnota    
K 1. januáru 2020 160 015,50 - 160 015,50 
K 31. decembru 2020 129 281,50  - 129 281,50 
 
 
K 31. decembru 2019 
 

 Softvér    Obstaranie dlhodobého   
nehmotného majetku Celkom 

Riadok súvahy 004 007 002 
Prvotné ocenenie    
K 1. januáru 2019 180 039,28 35 136,00 215 175,28 
Prírastky 154 680,00 - 154 680,00 
Úbytky (50 439,00) - (50 439,00) 
Presuny 35 136,00 (35 136,00) - 
K 31. decembru 2019 319 416,00 - 319 416,00 
    
Oprávky    
K 1. januáru 2019 147 985,04 -                                                     147 985,04 
Prírastky 39 306,74 -                                            39 306,74 
Úbytky (27 891,00)  -                                                       (27 891,00)    
Presuny - -                                                    -                                                      
K 31. decembru 2019 159 400,50 -                                                     159 400,50 
    
Účtovná hodnota    
K 1. januáru 2019 32 054,24  35 136,00 67 190,24 
K 31. decembru 2019 160 015,50  - 160 015,50 
 
 
V septembri 2019 Nadácia Slovenskej sporiteľne dala do užívania FinQweb aplikáciu v hodnote 93 936 
EUR v súvislosti s projektom finančného vzdelávania. V septembri 2020 Nadácia Slovenskej sporiteľne 
dala do užívania ďalšiu časť aplikácie FinQweb v hodnote 18 240 EUR. 
 
K 31.12.2020 a k 31.12.2019 Nadácia Slovenskej sporiteľne nedisponuje majetkom, na ktorý by bolo 
zriadené záložné právo ani majetkom s obmedzeným právom s ním nakladať. Dlhodobý nehmotný 
majetok nie je predmetom poistenia. 
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2. Dlhodobý finančný majetok (r. 021 súvahy)  
 
K 31. decembru 2020 
 

 Dlhodobé cenné papiere 
držané do splatnosti 

Obstaranie dlhodobého 
finančného majetku Celkom 

Riadok súvahy 024 027 021 
Prvotné ocenenie    
K 1. januáru 2020 9 654 938,80 -                                                   9 654 938,80 
Prírastky 220 931,55 9 900,00 230 831,55 
Úbytky (222 794,37) - (222 794,37) 
Presuny -    - - 
K 31. decembru 2020 9 653 075,98 9 900,00 9 662 975,98 
    

Opravné položky    
K 1. januáru 2020 - - - 
Prírastky - - - 
Úbytky 
Presuny 

- - - 

K 31. decembru 2020 - - - 
    
Účtovná hodnota    
K 1. januáru 2020                        9 654 

938,80                        -           9 654 938 ,80  

K 31. decembru 2020 9 653 075,98 9 900,00 9 662 975,98 
 
 
K 31. decembru 2019 
 

 Dlhodobé cenné papiere 
držané do splatnosti 

Obstaranie dlhodobého 
finančného majetku Celkom 

Riadok súvahy 024 027 021 
Prvotné ocenenie    
K 1. januáru 2019 9 660 112,30 - 9 660 112,30 
Prírastky 226 387,81                              -    226 387,81 
Úbytky (231 561,31)                             -    (231 561,31) 
Presuny -    - - 
K 31. decembru 2019 9 654 938,80                              -    9 654 938,80 
    

Opravné položky    
K 1. januáru 2019 - - - 
Prírastky - - - 
Úbytky 
Presuny 

- - - 

K 31. decembru 2019 - - - 
    
Účtovná hodnota    
K 1. januáru 2019                          9 660 

112,30    
-         9 660 112,30 

K 31. decembru 2019 9 654 938,80                            -    9 654 938,80 
 
 
Nadácia vlastní podriadené dlhopisy Slovenskej sporiteľne, a.s. – dlhové cenné papiere obstarané 
v primárnej emisii neurčené na obchodovanie. Tieto dlhové cenné papiere sú súčasťou nadačného 
imania. Nadácia  k 20. júnu 2011 predala pôvodné hypotekárne záložné listy a obstarala nové dlhové 
cenné papiere vo výške 6 600 000 EUR.  
K 20. júnu 2018 došlo k splatnosti menovitej hodnoty podriadených dlhopisov Slovenskej sporiteľne, a.s. 
vo výške  6 600 000 EUR. Nadácia k 20. septembru 2018 nadobudla podriadené dlhopisy - T2 Dlhopisy 
SLSP 2028 I FIX vo výške 3 300 000 EUR s výplatou kupónu ročne a T2 Dlhopisy SLSP 2028 II Float vo 
výške 3 300 000 EUR s výplatou kupónu polročne. Termín, ku ktorému sú splatné tieto dlhopisy je 20. 
september 2028. Súčasťou účtovnej hodnoty týchto cenných papierov k 31. decembru 2020 je tiež 
časové rozlíšenie kupónu vo výške 40 106,12 EUR (31. december 2019: 41 968,95 EUR).  
 
Nadácia k 12. aprílu  2017 obstarala nové dlhové cenné papiere vo výške 3 000 000 EUR. Dlhopisy SLSP 
FIX3 2022 sú splatné 12. apríla 2022, pričom kupón je splácaný v ročnom intervale. Súčasťou účtovnej 
hodnoty cenných papierov k 31. decembru 2020 je tiež časové rozlíšenie kupónu vo výške 12 969,86  
EUR (31. december 2019: 12 969,86 EUR).  
 
Nadácia k 26. februáru 2020 obstarala podiel v spoločnosti Dostupný Domov j.s.a. v počte  9 akcií 
s menovitou hodnotou jednej akcie 1000,00 EUR a s emisným kurzom jednej akcie vo výške 1100,00 
EUR, čo predstavuje 1/401 podielu na základnom imaní spoločnosti. 
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3. Pohľadávky (r. 037 a 042 súvahy) 
 
3.1 Pohľadávky a prislúchajúce korekcie: 
 

Kategória pohľadávok  
2020 2019 

Pohľadávka 
(brutto) Korekcia Netto Pohľadávka 

(brutto) 
Korekci

a Netto 

Pohľadávky z obchodného 
styku  288,00 - 288,00 255,16 - 255,16 
Ostatné pohľadávky - - - - - - 
Pohľadávky voči účastníkom 
združení - - - - - - 
Spojovací účet pri združení - - - - - - 
Spojovací účet pri združení  - -  -  - -  - 
Iné pohľadávky - - - - - - 
Celkom (r. 037 a 042) 288,00 - 288,00 255,16 - 255,16 
z toho:       
dlhodobé - - - - - - 
krátkodobé 288,00  - 288,00 255,16  - 255,16 
 
 
3.2 Veková štruktúra pohľadávok 
 
K 31. decembru 2020 
 

Položka 
Splatnosť 

Celkom v lehote 
splatnosti 

po lehote 
splatnosti 

Dlhodobé pohľadávky    
Pohľadávky z obchodného styku (r. 038) - - - 
Iné pohľadávky (r. 041) - - - 
Spolu dlhodobé pohľadávky - - - 
    
Krátkodobé pohľadávky    
Pohľadávky z obchodného styku (r. 043)  288,00 - 288,00 
Iné pohľadávky (r. 050) - - - 
Spolu krátkodobé pohľadávky 288,00 - 288,00 
 
 
K 31. decembru 2019 
 

Položka 
Splatnosť 

Celkom v lehote 
splatnosti 

po lehote 
splatnosti 

Dlhodobé pohľadávky    
Pohľadávky z obchodného styku (r. 038) - - - 
Iné pohľadávky (r. 041) - - - 
Spolu dlhodobé pohľadávky - - - 
    
Krátkodobé pohľadávky    
Pohľadávky z obchodného styku (r. 043)  255,16 - 255,16 
Iné pohľadávky (r. 050) - - - 
Spolu krátkodobé pohľadávky 255,16 - 255,16 
 
 
4. Finančné účty (r. 051 súvahy)  
 
K 31. decembru 2020 a 31. decembru 2019 
 
Položka 2020 2019 
Peňažné prostriedky   
Pokladňa, ceniny - - 
Bankové účty bežné 2 018 814,45 2 142 110,84 
Bankové účty termínované - - 
Peniaze na ceste - - 
Spolu 2 018 814,45 2 142 110,84 
 
 
Peňažné prostriedky sú uložené na bežných účtoch v Slovenskej sporiteľni, a.s. Súčasťou bežných 
bankových účtov je aj časť nadačného imania vo výške 38 783,78 EUR. 
  



  
__________________________________________________________________________ 
 
 

 14 

5. Časové rozlíšenie (r. 057 súvahy) 
 
Spoločnosť v roku 2020 neúčtovala o nákladoch budúcich období ani o príjmoch budúcich období.  
 
K 31. decembru 2019  
 

Položka Riadok Stav k 
1. 1. 2019 Prírastky Úbytky Stav 

k 31.12.2019 
Príjmy budúcich období 
krátkodobé z toho: 59     

Ostatné – dobropis SLSP, a.s.  3 483,60 - (3 483,60) - 
Spolu 57  3 483,60 -  (3 483,60) - 

 
 
ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY 
 
6. Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív (r. 061 súvahy) 
 
 
Hodnota vlastných zdrojov krytia je 7 658 825,21 EUR. Predmet nadačného imania tvoria peňažné 
prostriedky dlhové cenné papiere, ktoré vložil do nadačného imania zakladateľ vo výške 6 638 783,78 
EUR, nevysporiadané výsledky hospodárenia minulých rokov vo výške 1 011 577,18  EUR a výsledok 
hospodárenia za rok 2020 vo výške 8 464,25 EUR. 
 
K 31. decembru 2020 
 

Položka Stav  
k 1. 1. 2020 Prírastky Úbytky Presuny Stav  

k 31. 12. 2020 
Imanie a fondy      
Základné imanie 6 638 783,78 - - - 6 638 783,78 
      z toho:      
 nadačné imanie v nadácii 6 638 783,78 - - - 6 638 783,78 
 vklady zakladateľov - - - - - 
 prioritný majetok - - - - - 
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 

1 031 742,56 
- - 

(20 165,38) 1 011 577,18 

Výsledok hospodárenia za 
účtovné obdobie (20 165,38) 8 464,25 - 20 165,38 8 464,25 

Spolu  7 650 360,96 8 464,25 - - 7 658 825,21 
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K 31. decembru 2019  
 

Položka Stav  
k 1. 1. 2019 Prírastky Úbytky Presuny Stav  

k 31. 12. 2019 
Imanie a fondy      
Základné imanie 6 638 783,78 - - - 6 638 783,78 
      z toho:      
 nadačné imanie v nadácii 6 638 783,78 - - - 6 638 783,78 
 vklady zakladateľov - - - - - 
 prioritný majetok - - - - - 
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 1 093 573,43 - - (61 830,87) 1 031 742,56 
Výsledok hospodárenia za 

účtovné obdobie (61 830,87) (20 165,38) - 61 830,87 (20 165,38) 
Spolu  7 670 526,34 (20 165,38) - - 7 650 360,96 

 
 

6.1. Vysporiadanie straty za rok 2019 
 
Položka 2019 
Účtovná strata (20 165,38) 
  
Vysporiadanie účtovnej straty 2019 
Prídel do základného imania - 
Prídel do ostatných fondov - 
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov (20 165,38) 
Prevod do sociálneho fondu  - 
Úhrada straty minulých období - 
Iné - 
 
 
7. Rezervy (r. 075 súvahy) 
 
7.1. Zákonné a ostatné rezervy (r. 076 až 078 súvahy)  
 
31. december 2020 
 

Položka Stav  
k 1. 1. 2020 Tvorba Použitie Zrušenie Stav 

k 31. 12. 2020 
Krátkodobé rezervy      
Krátkodobé ostatné rezervy (r. 078) 11 163,33 5 711,01 (11 163,33) -                       5 711,01 

z toho:      
Rezerva na nevyfakturované služby 
a dodávky, obstaranie majetku 11 163,33 5 711,01 (11 163,33) -                      5 711,01 

      
 
31. december 2019 
 

Položka Stav  
k 1. 1. 2019 Tvorba Použitie Zrušenie Stav 

k 31. 12. 2019 
Krátkodobé rezervy      
Krátkodobé ostatné rezervy (r. 078) 3 195,20 11 163,33 (3 195,20)   - 11 163,33 

z toho:      
Rezerva na nevyfakturované služby 
a dodávky, obstaranie majetku 3 195,20 11 163,33 (3 195,20)   - 11 163,33 
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8. Záväzky (r. 087 súvahy) 
 

Položka Riadok Spolu  
k 31. 12. 2020 

Spolu  
k 31. 12. 2019 

Krátkodobé záväzky:    
Záväzky po lehote splatnosti  - - 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 

vrátane 
Záväzky – nevyfakturované dodávky 

 
- 
- 

- 
1 919,64 

Spolu krátkodobé záväzky 088 - 1 919,64 
    
Dlhodobé záväzky:    
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť 

rokov 
 

- - 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov  - - 
Spolu dlhodobé záväzky 079 - - 
 
9. Časové rozlíšenie (r. 101 súvahy) 
 
31. december 2020 
 

Položka Riadok Stav 
 k 1. 1. 2020 Prírastky Úbytky Stav 

k 31.12.2020 
Výdavky budúcich období krátkodobé 
z toho: 

102     

zrážková daň z úrokov z dlhových CP   10 438,37 10 084,43 (10 438,37) 10 084,43 
Spolu 102 10 438,37 10 084,43 (10 438,37) 10 084,43 

 
 
Výdavky budúcich období tvoria náklady súvisiace s rokom 2020, ktoré budú vyúčtované až v roku 2021 
- alikvotná časť zrážkovej dane z úrokov z dlhových cenných papierov. 
 
31. december 2019 
 

Položka Riadok Stav 
k 1. 1. 2019 Prírastky Úbytky Stav 

k 31.12.2019 
Výdavky budúcich období krátkodobé 
z toho: 

102     

zrážková daň z úrokov z dlhových CP   11 421,33 10 438,37 (11 421,33) 10 438,37 
Spolu 102 11 421,33    10 438,37 (11 421,33) 10 438,37 

 
Výdavky budúcich období tvoria náklady súvisiace s rokom 2019, ktoré budú vyúčtované až v roku 2020 
- alikvotná časť zrážkovej dane z úrokov z dlhových cenných papierov. 
 
31. december 2020 
 
Položky výnosov budúcich období z dôvodu: 
(r. 103 súvahy) 

Stav k 1. 1. 
2020 Prírastky Úbytky Stav 

k 31.12.2020 
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku - - - - 
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie - - - - 
dlhodobého majetku obstaraného z finančného 
daru - - - - 

zostatku dotácie zo ŠR alebo z prostriedkov EÚ - - - - 
zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu 
vyššieho územného celku - - - - 

zostatku grantu - - - - 
zostatku podielu zaplatenej dane 996 373,17 1 015 586,64 (996 373,17) 1 015 586,64 
dlhodobého majetku obstaraného z podielu 
zaplatenej dane - - - - 

zostatku finančných prostriedkov získaných 
charitatívnou dražbou - - - - 

zostatku finančných prostriedkov získaných 
formou darov 3 287 064,83 3 121 152,64 (3 287 064,83) 3 121 152,64 

nepoužitého sponzorského - - - - 
dlhodobého majetku obstaraného zo sponzorského - - - - 
Spolu 4 283 438,00 4 136 739,28 (4 283 438,00) 4 136 739,28 
     
 
Výnosy budúcich období tvoria v roku 2020 finančné prostriedky získané z podielu zaplatenej dane (2%) 
za rok 2019 a  finančné prostriedky získané formou darov. 
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31. december 2019 
 
Položky výnosov budúcich období 
z dôvodu: 
(r. 103 súvahy) 

Stav k 1. 1. 
2019 Prírastky Úbytky Stav 

k 31.12.2019 

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého 
majetku 

- - - - 

dlhodobého majetku obstaraného 
z dotácie 

- - - - 

dlhodobého majetku obstaraného 
z finančného daru 

- - - - 

zostatku dotácie zo ŠR alebo 
z prostriedkov EÚ 

- - - - 

zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo 
z rozpočtu vyššieho územného celku 

- - - - 

zostatku grantu - - - - 
zostatku podielu zaplatenej dane 1 090 431,60    996 373,17    (1 090 431,60) 996 373,17    
dlhodobého majetku obstaraného 
z podielu zaplatenej dane 

-                   -      -  

zostatku finančných prostriedkov 
získaných charitatívnou dražbou 

-                   -      -  

zostatku finančných prostriedkov 
získaných formou darov 

3 332 612,31 3 287 064,83 (3 332 612,31) 3 287 064,83 

nepoužitého sponzorského -                   -      - - 
dlhodobého majetku obstaraného zo 
sponzorského 

-                   -      - - 

Spolu 4 423 043,91 4 283 438,00 (4 423 043,91) 4 283 438,00    
 
 
Výnosy budúcich období tvoria v roku 2019 finančné prostriedky získané z podielu zaplatenej dane (2%) 
za rok 2018 a finančné prostriedky získané formou darov. 
 
 
 
IV. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE K VÝKAZU ZISKOV A STRÁT 
 
VÝNOSY 
 
1. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (r. 60 výkazu ziskov a strát) 
 
Položka Riadok                    2020                     2019 
Výnosové úroky 60 165 992,75 166 275,51 

v tom:    
úroky z dlhopisov SLSP  165 992,75 166 275,51 

Spolu 60 165 992,75 166 275,51 
 
 
 
2. Prijaté príspevky od iných organizácií a príspevky z podielu zaplatenej dane (r. 68 

až r. 71 výkazu ziskov a strát) 
 
Položka Riadok            2020 2019 
Prijaté príspevky    

v tom    
príspevky od iných organizácií 68 636 699,07 195 547,48 
príspevky od fyzických osôb 69 110,00 250,22 
príspevky  z podielu zaplatenej dane 71 1 020 486,90 1 101 104,50 

Spolu  1 657 295,97 1 296 902,20 
 
 
Prijaté príspevky v roku 2020 tvoria finančné príspevky od iných organizácií, fyzických osôb ako aj 
príspevky z 2% zaplatenej dane.  
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NÁKLADY 
 
3. Poskytnuté príspevky (r. 33 až r. 37 výkazu ziskov a strát) 
 
Položka Riadok             2020             2019 
Poskytnuté príspevky    

v tom    
príspevky iným organizáciám 34 517 141,00 43 400,00 
príspevky fyzickým osobám 35 19 850,00  11 000,00 
príspevky  z podielu zaplatenej dane 36 853 500,00 962 528,50 

Spolu  1 390 491,00 1 016 928,50 
 
 
Oblasť podpory   2020 2019 
Šport  81 141,00 141 760,00 
Kultúra  99 000,00 146 500,00 
Vzdelávanie*  390 186,90  483 326,00 
Sociálna pomoc a zdravie  731 150,00 212 918,50 
Občianska spoločnosť  93 500,00 80 500,00 
Životné prostredie  162 500,00 90 500,00 
Spolu  1 557 477,90 1 155 504,50 
 
* Nadácia Slovenskej sporiteľne poskytla v roku 2020 finančné dary a granty vo výške 1 390 491,00 
EUR. Okrem toho financovala z podielu zaplatenej dane vlastný program finančného vzdelávania FinQ vo 
výške 166 986,90 eur (riadok 7. výkazu ziskov a strát).  
 
 
4. Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane (r. 36 výkazu ziskov a strát) 
 

Účel použitia podielu zaplatenej dane Použitá suma z bezprostredne 
predchádzajúceho obdobia 

Použitá suma bežného 
účtovného obdobia 

 
Finančné dary v oblasti kultúry, vzdelávania, 
športu, občianskej spoločnosti, sociálnej 
pomoci a zdravia a v oblasti životného 
prostredia 

                               996 373,17    24 113,73 

   

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia                                        

                                                      
                          1 015 586,64    

 
 

 
 
 
5. Hospodárske náklady 
 
Položka Riadok 2020 2019 
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 07 1,20 1,20 

náklady na overenie účtovnej závierky  1,20 1,20 
uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky  - - 
daňové poradenstvo  - - 
ostatné neaudítorské služby  - - 
    

 Hospodárske náklady, z toho: 
      spotreba materiálu 01 180,45 415,49 

náklady na cestovné 05 - 203,80 
náklady na reprezentáciu 06 14 051,73 10 067,89 
    

 Ostatné služby, z toho:   314 482,26 346 905,11 
nájomné  07 3 004,15 3 002,10 
reklamné služby 07 - - 
služby podľa servisnej zmluvy so Slovenskou sporiteľňou, a.s. 07 53 677,61 53 045,29 
IT služby+ webová stránka 07 71 467,04 38 683,12 
náklady na projekty 07 181 708,66 249 384,63 
Iné 07 4 624,80 2 789,97 
    

  Ostatné dane a poplatky 15 74,60 818,75 
  Ostatné pokuty a penále 17 - 25,20 
  Odpísanie pohľadávky 18 - 36,29 
  Osobitné náklady 22 14 294,19 13 740,76 
  Ostatné náklady 24 736,42 753,02 
  Odpisy 25 48974,00 61 854,74 
Spolu  392 794,85 434 822,25 
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V. DAŇ Z PRÍJMOV 
 
Nadácia v zdaňovacom období roku 2020  mala len zdaňovaný úrokový príjem vo výške 165 992,75 EUR 
(v roku 2019: 166 275,51 EUR), z ktorého sa daň vyberá zrážkou so sadzbou 19 % podľa § 43 zákona č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Všetky ostatné príjmy sú oslobodené od 
dane z príjmu. 
 
1. Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 78 výkazu ziskov a strát) 
 
Položka Riadok                2020 2019 
Výsledok hospodárenia pred zdanením 75 40 002,87 11 426,96 
Daň z príjmov 76              (31 538,62)            (31 592,34) 
Výsledok hospodárenia po zdanení 78 8 464,25     (20 165,38)          

 
 
 
VI. PRENAJATÝ MAJETOK A MAJETOK ZACHYTENÝ NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH 
 
Nadácia v roku 2020 neúčtovala na podsúvahových účtoch. 
 
 
VII. PRÍPADNÉ ĎALŠIE ZÁVÄZKY 
 
Nadácia v roku 2020 neeviduje žiadne budúce možné záväzky nevykázané v súvahe vyplývajúce zo 
súdnych rozhodnutí, poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv 
o podriadenom záväzku, z ručenia v členení podľa jednotlivých druhov ručenia. 
 
 
VIII. OSTATNÉ FINANČNÉ POVINNOSTI 
 
Nadácia v roku 2020 neeviduje žiadne položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú 
v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe. 
 
 
IX. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
 
 
V čase odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky 
nevznikli ďalšie skutočnosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú 
predmetom účtovníctva. 
 




