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Milí partneri, 
 
s potešením Vás informujeme o tom, že Nadácia Slovenskej sporiteľne v roku 2008  
podporila 120 projektov, ktoré pomohli komunitám v rôznych častiach Slovenska. Na základe 
podnetu zamestnancov Slovenskej sporiteľne bolo z tohto množstva podporených 40 
projektov. Sme radi, že slová o aktívnom záujme o dianie okolo seba  nie sú pre 
zamestnancov Slovenskej sporiteľne  iba frázami, ale dokazujú ich konkrétnymi aktivitami.  
 
Viaceré z projektov, ktoré v roku 2008 Nadácia SLSP podporila súviseli s príchodom novej 
meny na Slovensko. Podporili sme projekty, ktoré pomáhali zvyšovať pripravenosť  verejnosti  
na novú európsku menu, nevynímajúc  vzdelávanie  minoritných skupín. Neopakovateľná 
v tomto smere bola, napríklad, spolupráca s Komunitnou nadáciou Liptov.  Výsledkom 
partnerstva bola eurokampaň  pre stovky detí vyrastajúcich bez rodičov v detských 
domovoch, ktorá  deťom adekvátnou  formou priblížila tematiku Európskej únie, eura 
a pomohla im spoznať jednotlivé eurobankovky a euromince. 
V oblasti sociálnej podpory sme hrdí na spoluprácu Nadácie SLSP so združením Úsmev ako 
dar. Už druhý rok nadstavbový  program „Vzdelávaním k úspechu“ pomáha deťom 
z detských domovov pri  štúdiu na vysokých školách formou celoročného štipendia. 
 
Chceme sa poďakovať za dôveru, s ktorou sa na nás obracali mnohé organizácie z celého 
Slovenska. Vysoko si vážime všetky partnerstvá, ktorých výsledkami sú menšie či väčšie 
kvalitatívne zmeny v živote okolo nás.  Našim cieľom je v ďalšom období nadviazať na 
úspešné projekty z uplynulého roku z oblasti vzdelávania, rozvoja komunít, podpory mladých 
športových talentov i sociálnej pomoci.  Radi by sme rozšírili oblasť našej podpory o viaceré 
environmentálne projekty.  
 
Tešíme sa na nové projekty a partnerstvá. 
 
S úctou 
 
Marta Krejcarová, členka správnej rady Nadácie SLSP 
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Prehľad činností nadácie 
 
Aktivity nadácie v roku 2008 boli, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, realizované 
prostredníctvom: 
 
1/ Otvorených nadačných programov 
2/ Zamestnaneckých  nadačných programov 
3/ Podporou individuálnych projektov z oblasti vzdelávania, kultúry, rozvoja komunít, podpory 
športu i sociálnej pomoci.  
 
Keďže uplynulý rok bol v znamení príchodu EURA, podporené boli viaceré programy 
z oblasti vzdelávania súvisiace s touto témou.  
 
 
Otvorené nadačné programy 
 
Názov:  Škola praxou  
Účel podpory: Podpora vzdelávania na obchodných akadémiách  
Cieľ: Program bol zameraný na podporu perspektívnych, inovačných 

projektov s cieľom skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu na 
stredných školách v rámci celej SR s dôrazom na aktuálnu tému roku 
2008 - zavedenie eura na Slovensku.  
Nadácia v roku 2008 podporila celkovo 20 stredných škôl celkovou 
sumou takmer 870 tisíc korún. Vďaka tejto podpore mohli obchodné 
akadémie z rôznych regiónov Slovenska  zrealizovať vlastné 
eurokampane, simulované zasadania europarlamentu alebo 
workshopy na tému eura.  

 
 
Názov:  Bližšie k zdraviu  
Účel podpory: Podpora liečebno-rehabilitačného procesu detí a mládeže 

s neurologickými a traumatickými ochoreniami. O grant mohli požiadať 
rehabilitačné centrá s nepretržitou prevádzkou a organizácie 
poskytujúce profesionálnu a špecializovanú liečbu. 

Cieľ: Hlavným cieľom otvoreného nadačného programu bolo skvalitnenie 
komplexného rehabilitačného procesu, integrácia zdravotne 
postihnutej mládeže do spoločnosti a snaha prispieť k riešeniu 
každodenných problémov detí a mládeže s obmedzenou schopnosťou 
pohybu.  
Nadácia SLSP podporila 10 projektov zo všetkých regiónov Slovenska 
a celkovo tak rozdelila sumu 600 tisíc korún.  

 
 
 
Zamestnanecké nadačné programy 
 
Názov:  Koruna ku korune  
Účel podpory:  Podpora aktivít lokálnych komunitných organizácií  
Cieľ: Primárnym cieľom bola podpora aktívneho darcovstva zamestnancov 

SLSP a zamestnancov dcérskych spoločností voči svojej komunite 
prostredníctvom matchingového grantu. Nadácia SLSP v rámci tohto 
grantu prispela dvojnásobnou sumou k čiastke, ktorú poskytol 
zamestnanec banky alebo zamestnanec dcérskej spoločnosti. 
Sekundárnym cieľom bola adresná podpora projektov vychádzajúcich 
z potrieb jednotlivých regiónov. 
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 V rámci tohto nadačného programu bolo podporených spolu 40 
projektov v celkovej výške 538 tisíc korún. Ich cieľom bola podpora 
voľno-časových aktivít detí a mládeže, rozvoj a ochrana kultúrnych 
hodnôt, zušľachťovanie verejného priestoru, ochrana životného 
prostredia a pod. 

 
Názov:  Fond zdravia  
Účel podpory: Pokrytie nákladov náročných zdravotných zákrokov/operácií 

a príspevok na nákup invalidných vozíkov pre zamestnancov 
Slovenskej sporiteľne a ich dcérskych spoločností vrátane detí týchto 
zamestnancov 

Cieľ: Zmierniť nepredvídané a ťažké zdravotné situácie zamestnancov 
Slovenskej sporiteľne a ich detí pokrytím nákladov spojených s 
náročnými zdravotnými zákrokmi a operáciami resp. poskytnutím 
príspevku na nákup invalidných vozíkov.  
Nadácia SLSP v roku 2008 poskytla na nákup invalidných vozíkov pre 
dieťa 1 zamestnanca príspevok vo výške 30 tisíc korún.  

 
 
Názov:  Pomoc zamestnancom v núdzi  
Účel podpory: Jednorazová finančná pomoc zamestnancom Slovenskej sporiteľne 

a ich deťom v náhlej kritickej, núdzovej situácii, do ktorej sa dostali bez 
vlastného pričinenia.  

Cieľ: Poskytnúť príspevok v prípade náhlej choroby, alebo úrazu s ohľadom 
na potenciálnu trvalú stratu pracovnej schopnosti alebo ohrozenia 
života, úmrtia rodinného príslušníka alebo vážnych následkov živelnej 
pohromy.  
Nadácia SLSP v roku 2008 poskytla príspevok zamestnancovi 
Slovenskej sporiteľne vo výške 100 tisíc korún.  

 
 
Individuálne podporené projekty 
 
Nadácia okrem vlastných nadačných programov podporuje aj individuálne projekty na 
realizáciu verejno-prospešných aktivít vo všetkých regiónoch Slovenska. V roku 2008 ich 
podporila  sumou takmer 13 miliónov korún.  
 
Vzdelávanie 
Rok 2008 sa niesol v znamení príprav na prijatie eura. Táto významná zmena v slovenskej 
spoločnosti ovplyvnila aj charakter predkladaných projektov, ktoré nadácia v uplynulom roku 
podporila. Svedčí o tom už spomínaný projekt Komunitnej nadácie Liptov „Euro deťom“ 
zameraný na vzdelávanie detí z detských domovov či viaceré granty, ktoré boli udelené 
obchodným akadémiám na realizáciu euroaktivít. 
Spolupráci s detskými domovmi sa Nadácia venuje aj v partnerstve so združením Úsmev ako 
dar. Nadstavbový štipendijný program „Vzdelávaním k úspechu“ pomáha deti motivovať k 
štúdiu a zároveň im pomáha pri zabezpečovaní materiálnych podmienok nevyhnutných k 
štúdiu. Nadácia v oblasti vzdelávania celkovo podporila viac ako tri desiatky  projektov 
a iniciatív. Za tradičné už možno považovať partnerstvo s Divadlom z pasáže, ktoré sa snaží 
o integráciu a vzdelávanie hercov so zdravotným postihnutím, s Úniou materských centier, 
ktorá kontinuálne vzdeláva mladá matky,  Ministerstvom školstva SR alebo s občianskym 
združením Jeden svet. Všetky tieto partnerstvá priniesli progres v rozvoji vzdelávania 
v rôznych  formách. 
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Kultúra 
Cieľom Nadácie v tejto oblasti je podporovať kultúrne hodnoty, rozvíjať mladé talenty, 
podporovať regionálne tradície, či podpora slovenskej kultúry v celoeurópskom kontexte. 
Nadácia podporila Občianske združenie Človečina, ktorého cieľom je zachovať a rozvíjať 
kultúrne hodnoty Radošinského naivného divadla. Nadácia tiež podporila Združenia Maxa 
Reinhardta Bratislava,  regionálne divadlá  Andreja Bagara v Nitre, Komorné divadlo 
v Martine a Divadlo Jonáša Záborského v Prešove. Nadácia dlhodobo prispieva k podpore 
národných hudobných inštitúcií, a to  Slovenskej filharmónie, Štátnej filharmónie Košice 
a Štátneho komorného orchestra Žilina.  
 
Komunity 
Ako sme  uviedli nadácia podporila 40   lokálnych komunitných projektov v rámci 
zamestnaneckého programu Koruna ku korune,  napríklad Tanečný klub JUMPING Šaľa, 
Tenisový klub Betliar, občianske združenie TILIA Rajec, Liptovská šachová škola, Športový 
klub Bratislava. Z ďalších projektov, ktorých hlavnou úlohou je podpora komunít  nadácia 
podporila  Medzinárodný festival tvorivosti a fantázie Jašidielňa z dielne Nadácie Krajina 
Harmónia v Žiline, výchovné koncerty Folklórneho súboru Jabĺčko z Rovinky a  hudobné 
predstavenia Občianskeho združenia Dlane z  Banskej Bystrice . 
 
Sociálna pomoc 
Príkladom dlhodobého záujmu  nadácie poskytovať podporu aktivitám zameraným na 
sociálnu pomoc je aj partnerstvo so Slovenskou katolíckou charitou. Výsledkom je pomoc 
deťom v núdzi v konkrétnych charitných zariadeniach. Ďalším dlhodobým partnerom je  
občianske združenie Inklúzia, ktoré sa zameriava na problematiku chránených dielní. 
Nadácia už niekoľko rokov podporuje organizovanie tradičného podujatia Radničkine trhy, 
kde dostávajú priestor hendikepovaní spoluobčania na prezentáciu vlastných umeleckých 
diel. Podpora organizácie verejnej zbierky v prospech Fondu Dr. Klauna, ktorú už niekoľko 
rokov úspešne organizuje Komunitná nadácia Trenčín, je ďalšou z dlhodobých aktivít 
nadácie. Výsledkom tejto benefičnej akcie je realizácia divadelných predstavení pre deti, 
ktoré z rôznych príčin trávia čas svojho detstva v nemocniciach, domovoch sociálnych 
služieb a v ďalších špecializovaných zariadeniach na celom Slovensku.  
 
 
Šport 
Motivovať deti a mladých ľudí k pohybu a spoluvytvárať kvalitnejšie podmienky pre športové 
aktivity je ďalšou z priorít nadácie. Príkladom sú partnerstvá  s občianskym združením BIKE 
–TEAM, kde nadácia podporuje aktívne využívanie voľného času mladých ľudí v oblasti 
horskej cyklistiky, alebo podpora úspešného športového podujatia Basketland Streetball 
Tour, ktoré motivuje mladých ľudí k pohybu a zároveň sa snaží vytiahnuť na ihriská čo 
najviac ľudí v každom veku. Nadácia SLSP je hrdá na dosiahnuté športové výkony 
slovenských športovcov počas celého roku 2008. Verí, že aj niekoľkoročná podpora 
Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov prispela k jedinečným športovým 
výkonom.  
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         mesiac  rok             mesiac  rok           

   za obdobie od 0 1   2 0 0 8         do 1 2   2 0 0 8         

                                           

                                           

                                           

                    Spôsob podania výkazu: *)            

                    X - riadne                

                      - opravné                

                      - opakované                

                                           

                                           

IČO                                          

3 0 8 5 6 8 6 8                                    

                                           

Názov účtovnej jednotky                                  

N A D Á C I  A     S L O V E N  S  K  E  J    S  P   O  R  I  T  E  Ľ   N E                         

                                           

Právna forma účtovnej jednotky                                

N a d á c i a                                                                         

                                           

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo                              

T O M Á Š I  K O V A   4 8                                                              

                                           

PSČ      Názov obce                                

8 3 2 7  3   B R A T I S L A V A                                           

                                           

Smerové číslo telefónu  Číslo telefónu            Číslo faxu             

           0 2                   4 8 6 2 6 3 8 6                   4 8 6 2 7 0 4 7 

                                           

e-mail                                         

                                                                                      

                                           

                                           

Zostavená dňa:       Podpisový záznam štatutárneho 

orgánu alebo člena štatutárneho 

orgánu účtovnej jednotky: 

Podpisový záznam osoby 

zodpovednej za zostavenie 

účtovnej závierky: 

Podpisový záznam osoby zodpovednej 

za vedenie účtovníctva: 
           

           

                                     

                                                   

                                                   

19.2.2009      
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Strana aktív Č. r. 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie Brutto Korekcia Netto 

a b 1  2  3  4  
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU (r. 002 + r. 009 + r. 021) 001 181 655  -   181 655  183 767  
1. Dlhodobý nehmotný majetok (r. 003 až r. 008) 

002 -   -   -   -   
  Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - 

(072 + 091 AÚ) 003 -   -   -   -   
  Softvér 013 - (073 + 091 AÚ) 004 -   -   -   -   
  Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ) 005 -   -   -   -   
  Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 

+ 079 + 091 AÚ) 006 -   -   -   -   
  Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093) 007 -   -   -   -   
  Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 

(051 - 095 AÚ) 008 -   -   -   -   
2. Dlhodobý hmotný majetok (r. 010 až r. 020) 009 -   -   -   -   
  Pozemky (031) 

010 -   -   -   -   
  Umelecké diela a zbierky (032) 

011 -   -   -   -   
  Stavby (021 - (081 - 092 AÚ) 

012 -   -   -   -   
  Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 

- (082 + 092 AÚ) 013 -   -   -   -   
  Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ) 014 -   -   -   -   
  Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 

AÚ) 015 -   -   -   -   
  Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ) 016 -   -   -   -   
  Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ) 017 -   -   -   -   
  Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ) 018 -   -   -   -   
  Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) 019 -   -   -   -   
  Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 

- 095 AÚ) 020 -   -   -   -   
3. Dlhodobý finančný majetok (r. 022 až r. 028) 

021 181 655  -   181 655  183 767  
  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) 024 181 655  -   181 655  183 767  
  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 -   -   -     
Kontrolné číslo (r. 001 až r. 028) 991 544 965  -   544 965  551 301  
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU (r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 
051) 029 48 311  -   48 311  37 276  
1. 

Zásoby (r. 031 až 036) 030 7  -   7  -   
  

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 7  -   7  -   
2. Dlhodobé pohľadávky (r. 38 až r. 041) 037 -   -   -   -   
  Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 

391 AÚ) 038 -   -   -   -   
  Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) 039 -   -   -   -   
  

Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ) 040 -   -   -   -   
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  Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 
391 AÚ 041 -   -   -   -   

3. Krátkodobé pohľadávky (r. 043 až r. 050) 042 -   -   -   -   
  Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 

391 AÚ 043 -   -   -   -   
  

Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) 044 -   -   -     
  Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými 

poisťovňami (336) 045 -   -   -   -   
  Daňové pohľadávky (341 až 345) 046 -   -   -   -   
  

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

  Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ) 048 -   -   -   -   
  Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ) 049 -   -   -   -   
  Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 

391 AÚ 050 -   -   -   -   
4. 

Finančný majetok (r. 052 až r. 056) 051 48 304  -   48 304  37 276  
  

Pokladnica (211 + 213) 052 -   -   -   -   
  Bankové účty (221 AÚ + 261) 053 48 304  -   48 304  37 276  
  Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 

(221 AÚ) 054 -   -   -   -   
  Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 +255 + 256 + 

257) - 291 AÚ 055 -   -   -   -   
  Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 

AÚ) 056 -   -   -   -   

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU (r. 058 a r. 059) 057 20  -   20  15  
  Náklady budúcich období (381) 058 -   -   -   -   
  

Príjmy budúcich období (385) 059 20  -   20  15  
MAJETOK SPOLU (r. 001 + r. 029 + r. 057) 060 229 986  -   229 986  221 058  

Kontrolné číslo (r. 029 až r. 060) 992 374 959  -   374 959  332 916  
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Strana pasív 
číslo 

riadku 
Bežné účtovné 

obdobie 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
účtovné obdobie a b 5  6  

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU (r. 062 + r. 068 + r. 
072 + r. 073) 061 211 885  209 272  

1. 
Imanie a peňažné fondy (r. 063 až r. 067) 062 200 000  200 000  

  
Základné imanie (411) 063 200 000  200 000  

  
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064 -   -   

  
Fondy reprodukcie (413) 065 -   -   

  Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066 -   -   
  Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067 -   -   

2. 
Fondy tvorené zo zisku (r. 069 až r. 071) 068 -   -   

  
Rezervný fond (421) 069 -   -   

  
Fondy tvorené zo zisku (423) 070 -   -   

  
Ostatné fondy (427) 071 -   -   

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+;-;428) 072 9 272  7 571  

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                                                              
r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) 073 2 613  1 701  

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU (r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097) 074 -   32  
1. 

Rezervy (r. 076 až r. 078) 075 -   -   

  
Rezervy zákonné (451 AÚ) 076 -   -   

  
Ostatné rezervy (459 AÚ) 077 -   -   

  
Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ) 078 -   -   

2. 
Dlhodobé záväzky (r. 080 až r. 086) 079 -   -   

  
Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080 -   -   

  
Vydané dlhopisy (473) 082     

  
Záväzky z nájmu (474 AÚ) 082 -   -   

  
Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083 -   -   

  
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084 -   -   

  
Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085 -   -   

  
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 086 -   -   

3. 
Krátkodobé záväzky (r. 088 až r. 096) 087 -   32  

  
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088 -   32  

  
Záväzky voči zamestnancom (331 + 333) 089 -   -   

  
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) 090 -   -   

  
Daňové záväzky (341 až 345) 091 -   -   

  Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 
rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348) 092 -   -   

  
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 093 -   -   

  
Záväzky voči účastníkom združení (368) 094 -   -   

  
Spojovací účet pri združení (396) 095 -   -   

  
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096 -   -   

4. 
Bankové výpomoci a pôžičky (r. 098 až l. 100) 097 -   -   

  
Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ) 098 -   -   

  
Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ) 099 -   -   

  
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249) 100 -   -   

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU (r. 102 a r. 103) 
101 18 101  11 754  

  
Výdavky budúcich období (383) 102 318  718  

  
Výnosy budúcich období (384) 103 17 783  11 036  

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU (r. 061 + r. 074 + r. 101) 
104 229 986  221 058  

Kontrolné číslo (r. 061 až r. 104) 993 889 958  863 206  
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 VZaS 

Úč NUJ 2-01 

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 
k 31. decembru 2008 

 

                                           

                                           

                                           

                                           

        mesiac  rok            mesiac  rok             

  za obdobie od 0 1   2 0 0 8        do 1 2   2 0 0 8           

                                           

                                           

                  Spôsob podania výkazu: *)               

                  X - riadne                   

                    - opravné                   

                    - opakované                   

                                           

                                           

IČO                                          

3 0 8 5 6 8 6 8                                    

                                           

Názov účtovnej jednotky                                  

N A D Á C I  A     S L O V E N  S  K  E  J    S  P   O  R  I  T  E  Ľ   N E                              

                                           

Právna forma účtovnej jednotky                                

N a d á c i a                                                               

                                           

Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo                              

T O M Á Š I K O V Á  4 8                                                          

                                           

PSČ      Názov obce                                

8 3 2 7  3   B R A T I S L A V A                                           

                                           

Smerové číslo telefónu  Číslo telefónu            Číslo faxu             

            0 2                   4 8 6 2 6 3 2 6                   4 8 6 2 7 0 4 7 

                                           

e-mail                                         

                                                                                      

                                           

                                           

Zostavená dňa:       Podpisový záznam štatutárneho 
orgánu alebo člena štatutárneho 

orgánu účtovnej jednotky: 

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za zostavenie 

účtovnej závierky: 

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za vedenie 

účtovníctva:            

           

                                     

                                                   

                                                   

19.2.2009       
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Číslo 
účtu 

Náklady Č. r. 

Činnosť 

Hlavná 
nezdaňovaná 

Podnikateľská 
zdaňovaná 

Spolu 
Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

7  8  9  10  
501 Spotreba materiálu 

01 -   -   -   -   

502 Spotreba energie 
02 6  -   6  11  

504 Predaný tovar 
03 -   -   -   -   

511 Opravy a udržiavanie 
04 -   -   -   -   

512 Cestovné 
05 -   -   -   -   

513 Náklady na reprezentáciu 
06 -   -   -   -   

518 Ostatné služby 
07 65  -   65  54  

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 4  -   4  1  

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 4  -   4  5  

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 precenenia cenných 
papierov 

31 -   -   -   -   

558 Tvorba a zúčtovanie opravných 
položiek 32 -   -   -   -   

559 Tvorba a zúčtovanie zákonných 
opravných položiek 33 -   -   -   -   

561 Poskytnuté príspevky organizačným 
zložkám 34 -   -   -   -   

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným 
jednotkám 35 14 838  -   14 838  18 182  

563 Poskytnuté príspevky fyzickým 
osobám 36 -   -   -   -   

567 Poskytnuté príspevky z verejnej 
zbierky 

37 -   -   -   -   

Účtovná trieda 5 spolu r. 1 až r. 37 
38 14 917  -   14 917  18 253  

Kontrolné číslo r. 01 až 38 
994 29 834  -   29 834  36 506  
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Číslo 
účtu 

Výnosy 
Číslo 
riadku 

Činnosť 
Bezprostredne 

predchádzajúce 
 účtovné obdobie 

Hlavná 
nezdaňovaná 

Podnikateľská 
zdaňovaná 

Spolu 

7 8 9 10 

601 Tržby za vlastné výrobky 37        

602 Tržby z predaja služieb 38        

604 Tržby za predaný tovar 39        

611 Zmena stavu nedokončenej výroby 40        

612 Zmena stavu zásob polotovarov 41        

613 Zmena stavu zásob výrobkov 42        

614 Zmena stavu zásob zvierat 43        

621 Aktivácia materiálu a tovaru 44        

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 45        

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 46        

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 47        

641 Zmluvné pokuty a penále 48        

642 Ostatné pokuty a penále 49        

643 Platby za odpísané pohľadávky 50        

644 Úroky 51 1 338   1 338  1 445  

645 Kurzové zisky 52        

646 Prijaté dary 53        

647 Osobitné výnosy 54        

648 Zákonné  poplatky 55        

649 Iné ostatné výnosy 56        

651 
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

57        

652 Výnosy z dlhodobých finančných investícií 58 6 776    6 776 4 860  

653 Tržby z predaja cenných papierov a vkladov 59        

654 Tržby z predaja materiálu 60        

655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 61        

656 Zúčtovanie zákonných rezerv 62        

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 63        

658 Výnosy z prenájmu majetku  64        

659 Zúčtovanie zákonných opravných položiek 65        

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 66        

662 Prijaté príspevky od iných organizácií 67 56    56 265  

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 68        

664 Prijaté členské príspevky 69        

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 70 10 911    10 911 14 582  

691 Dotácie  71        

Účtová trieda 6 celkom                                   r. 37 až 71  72 19 081   19 081 21 152  

Výsledok hospodárenia pred zdanením          r. 72 - 36 73 4 164   4 164  2 899  

591 Daň z príjmov 74 1 551   1 551  1 198 

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 75         

Výsledok hospodárenia po zdanení  (r. 73 - (r. 74 + r. 
75) ) (+/-) 

76 2 613   2 613  1 071  

Kontrolné číslo                                               r. 37 až 76 99 46 490   46 490  48 102  
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Poznámka: 
 
Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva 
a nadväzujú na účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené v tisícoch Sk (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 37 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 37 Bratislava 
 

Nadácia Slovenskej sporiteľne (ďalej len „nadácia“), IČO 30856868, 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 37 Bratislava. 
 
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, 

 a spolupráca s inými osobami s podobným verejnoprospešným účelom, 

 iných verejnoprospešných cieľov. 
 

Nadácia v zdaňovacom období roku 2008 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 2008 nadácii v súlade s ustanovením § 41 ZDP 
nevzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb. 
 
 
 

2. Zamestnanci 
 
Nadácia zastúpená správcom nadácie k 31. decembru 2008 nemala žiadnych 
zamestnancov. 
 
 

3. 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 2008 podľa slovenských 
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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 č. 22502/2002-
92 v neskoršom znení opatrenia MF SR č. 25682/2007-74 a opatrenia MF SR č. 
24342/2007-74. 
 
 

4. Schválenie účtovnej závierky za rok 2007 
 
Účtovnú závierku Nadácie Slovenskej sporiteľne za rok 2007 schválila správna rada nadácie 
na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 19. mája 2008. 
 
 

5. Členovia orgánov nadácie 
 

Orgán Funkcia Meno 

Správna rada 

predseda Regina Ovesny - Straka 
člen Gabriele Taferner do 28. 8. 2008 
člen Danica Lacová do 28. 8. 2008 
člen Marta Krejcarová od 28. 8. 2008 
člen Tatiana Balážová od 28.8.2008 do 

28.10.2008 
člen Martin Kaňa od 28. 10. 2008 

Správca nadácie prvý správca nadácie 
Renáta Harvanková do 28. 8. 2008 
Ivana Studenková od 28. 8. 2008 

Dozorná rada 

predseda Štefan Máj 
člen Manfred Schmid 
člen Samuel Vlčan 
člen Boris Johannes Marte 
člen Ján Onda  

 
V správnej rade nadácie prišlo k zmene zloženia jej členov. Namiesto pôvodných členov 
Gabriele Taferner, Danici Lacovej a správcu nadácie Renáty Harvankovej, ktorí sa pred 
zasadnutím správnej rady vzdali svojej funkcie, správna rada na svojom zasadnutí dňa 
28. augusta 2008 zvolila za nových členov Martu Krejcarovú a Tatianu Balážovú 
a vymenovala nového správcu nadácie Ivanu Studenkovú. Dňa 28. októbra 2008 sa vzdala 
svojej funkcie Tatiana Balážová a správna rada zvolila za nového člena Martina Kaňu. 
 
 

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 
slovenskej meny, t. j. v slovenských korunách.  

 
2. Účtovná závierka za rok 2008 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 záväzok na účte ‘Výnosy budúcich období‘ 

a do výnosov sa rozpúšťajú v čase poskytnutého príspevku alebo dotácie súvzťažne 
s prislúchajúcimi nákladmi. 

 
5. Poskytnuté príspevky a dotácie sú účtované do nákladov potom, ako ich schváli 

Správna rada. 
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6. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov  
 
Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien).  
 

a) Nadácia v roku 2008 nenadobudla dlhodobý hmotný a nehmotný majetok. 
 

b) Nadácia v roku 2008 nadobudla hypotekárne záložné listy (ďalej len „HZL“) – dlhové 
cenné papiere obstarané v primárnej emisii neurčené na obchodovanie. HZL boli pri 
prvotnom účtovaní ocenené obstarávacou cenou. Ocenenie HZL sa následne zvyšuje 
o časové rozlíšenie kupónového výnosu, ktoré sa vykazujú ako „Výnosy z dlhodobého 
finančného majetku“ vo výkaze ziskov a strát v aktívach ako „Dlhové cenné papiere 
držané do splatnosti“. Ocenenie HZL sa znižuje o vyplatený kupón.  

 
c) Nadácia v roku 2008 nenadobudla zásoby.  
 
d) Nadácia v roku 2008 neeviduje žiadne pohľadávky. 
 
e) Peňažné prostriedky sa oceňujú v menovitej hodnote. 
 
f) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – príjmy budúcich období, sa oceňujú 

očakávanou menovitou hodnotou. 
 

g) Záväzky sa účtujú v menovitej hodnote. 
 
h) Nadácia v roku 2008 netvorila žiadne rezervy. 
 

i) Nadácia v roku 2008 neúčtovala o dlhopisoch, pôžičkách a úveroch.  
 

j) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy (výnosy a výdavky budúcich období) sa 
oceňujú očakávanou menovitou hodnotou. 

 
 
 

7. Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok 
 

Nadácia v roku 2008 nenadobudla dlhodobý hmotný a nehmotný majetok. 
 

 
 

8. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu 
 

Finančný majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu 
kurzom určeným v kurzovom lístku NBS ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu a v 
účtovnej závierke ku dňu jej zostavenia. Realizované a nerealizované kurzové rozdiely sa 
vykazujú v položke „Kurzové straty“ alebo „Kurzové zisky“ vo výkaze ziskov a strát. 
 
 

9. Zmena formy výkazov 
 

Podľa opatrení Ministerstva Financií MF SR č. 25682/2007-74 a MF SR č. 24342/2007-74 sa 
zmenila forma výkazov v roku 2008 a preto aj niektoré položky porovnateľného obdobia boli 
reklasifikované, aby boli v súlade s novou formou výkazov. 
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III.  DOPLŇUJÚCE ÚDAJE K SÚVAHE    
 

 
ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY 
 
 

1. Dlhodobý finančný majetok (r. 021 súvahy)  
 
K 31. decembru 2008 a 31. decembru 2007 

 
Položka                   2008                   2007 

Dlhodobý finančný majetok   
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (r.024) 181 655 183 767 

Spolu 181 655 183 767 
 

Nadácia vlastní hypotekárne záložné listy Slovenskej sporiteľne, a.s. (ďalej len „HZL“) – 
dlhové cenné papiere obstarané v primárnej emisii neurčené na obchodovanie. Súčasťou 
účtovnej hodnoty cenných papierov k 31. decembru 2008 je tiež časové rozlíšenie kupónu vo 
výške 1 655 tis. Sk (31. december 2007: 3 767 tis. Sk). HZL sú splatné 16. apríla 2012, 
pričom kupón je splácaný v polročnom intervale. 
 
 
 

2. Finančné účty (r. 051 súvahy)  
 

K 31. decembru 2008 a 31. decembru 2007 

 
Položka                     2008 2007 

Peňažné prostriedky   
Bankové účty bežné   2 304 1 276 
Bankové účty termínované 46 000 36 000 

Spolu 48 304 37 276 

 

Peňažné prostriedky sú uložené v Slovenskej sporiteľni, a.s. 
 
 
 

3. Časové rozlíšenie (r. 057 súvahy) 

 
K 31. decembru 2008 
 

Položka Riadok 
K zúčtovaniu 

do 12 mesiacov 
K zúčtovaniu nad 

12 mesiacov 
Spolu 

k 31. 12. 2008 

Príjmy budúcich období 059 20 - 20 
z toho:     

úroky z termínovaného vkladu  20 - 20 

Spolu 059 20 - 20 

 

 
Príjmy budúcich období sú tvorené alikvotnou časťou úrokov z termínovaného vkladu, ktoré 
v roku 2008 neboli pripísané na účet nadácie.  
 
K 31. decembru 2007 
 

Položka Riadok 
K zúčtovaniu 

do 12 mesiacov 
K zúčtovaniu nad 

12 mesiacov 
Spolu 

k 31. 12. 2007 

Príjmy budúcich období 059 15 - 15  
z toho:     

úroky z termínovaného vkladu  15 - 15 

Spolu 059 15 - 15 
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ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY 
 

4. Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív (r. 061 súvahy) 
 

Hodnota nadačného imania je 211 885 tis. Sk. Predmet nadačného imania tvoria peňažné 
prostriedky, ktoré vložil do nadačného imania zakladateľ vo výške 200 000 tis. Sk, výsledky 
hospodárenia min. rokov vo výške 9 272 tis. Sk (zisk) a hospodársky výsledok za rok 2008 
vo výške 2 613 tis. Sk.  
 

 
Základné 
imanie 

Nevysporiadaný 
výsledok 

hospodárenia 
minulých rokov 

Výsledok 
hospodárenia 

za účtovné 
obdobie 

Spolu 

 063 072 073 061 
Stav k 1. 1. 2008 200 000 7 571 1 701 209 272 
Prevod zisku za rok 2007 do nerozdelených ziskov - 1 701 (1 701) - 
Zisk za rok 2008 - - 2 613 2 613 

Stav k 31. 12. 2008 200 000 9 272 2 613 211 885 

 
 

5. Krátkodobé záväzky (r. 088 až 096 súvahy) 
 
31. december 2008 
 

Položka 

Splatnosť 

Celkom 
do lehoty 

do 360 dní  
po lehote 

nad 360 dní 
po lehote 

Záväzky z obchodného styku (r. 088) - - - - 
Ostatné záväzky (r. 096) - - - - 

Spolu k 31. decembru 2008 - - - - 

 
31. december 2007 
 

Položka 

Splatnosť 

Celkom 
do lehoty 

do 360 dní  
po lehote 

nad 360 dní 
po lehote 

Záväzky z obchodného styku (r. 088) 32 - - 32 
Ostatné záväzky (r. 096) - - - - 

Spolu k 31. decembru 2007 32 - - 32 

 
 

6. Časové rozlíšenie (r. 101 súvahy) 

 
K 31. decembru 2008 
 

Položka Riadok 
K zúčtovaniu do 

12 mesiacov 
K zúčtovaniu nad 

12 mesiacov 
Spolu 

k 31. 12. 2008 
Výdavky budúcich období 102 318 - 318 

z toho:     
daň z príjmov z úrokov  318 - 318 

Spolu 102 318 - 318 

 
Výdavky budúcich období tvoria náklady súvisiace s rokom 2008, ktoré budú vyúčtované až 
v roku 2009 - alikvotná časť dane z príjmov z úrokov z hypotekárnych záložných listov 
a termínovaných vkladov.  
 
K 31. decembru 2007 
 

Položka Riadok 
K zúčtovaniu do 

12 mesiacov 
K zúčtovaniu nad 

12 mesiacov 
Spolu 

k 31. 12. 2007 
Výdavky budúcich období 102 718 - 718 

z toho:     
daň z príjmov z úrokov  718 - 718 

Spolu 102 718 - 718 
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K 31. decembru 2008 
 

Položka Riadok 
K zúčtovaniu do 

12 mesiacov 
K zúčtovaniu nad 

12 mesiacov 
Spolu 

k 31. 12. 2008 
Výnosy budúcich období 103 17 783 - 17 783 

z toho:     
príspevky z podielu zaplatenej dane  17 783 - 17 783 

Spolu 103 17 783 - 17 783 

 
Výnosy budúcich období tvoria prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane za účtovné 
obdobie, ktoré budú spotrebované až v nasledujúcich účtovných obdobiach, najmä v roku 
2009.  
 
K 31. decembru 2007 
 

Položka Riadok 
K zúčtovaniu do 

12 mesiacov 
K zúčtovaniu nad 

12 mesiacov 
Spolu 

k 31. 12. 2007 
Výnosy budúcich období 103 11 036 - 11 036 

z toho:     
príspevky z podielu zaplatenej dane  11 036 - 11 036 

Spolu 103 11 036 - 11 036 

 
 

IV.  DOPLŇUJÚCE ÚDAJE K VÝKAZU ZISKOV A STRÁT 

 
VÝNOSY 
 

1.    Úroky (r. 53 výkazu ziskov a strát) 
 

Položka Riadok 2008 2007 

Úroky 53 1 338 1 445 
v tom:    

úroky z termínových vkladov v SLSP, a.s.  1 338 1 445 

Spolu 53 1 338 1 445 

 

 
2.    Výnosy z dlhodobého finančného majetku (r. 60 výkazu ziskov a strát) 

 
Položka Riadok 2008 2007 

Výnosové úroky 60 6 776 4 860 
v tom:    

úroky z HZL  6 776 4 860 

Spolu 60 6 776 4 860 

 
 

3.    Prijaté príspevky od iných organizácií a príspevky z podielu zaplatenej dane (r. 68     

a r. 71 výkazu ziskov a strát) 
 

Položka Riadok 2008 2007 

Prijaté príspevky    
v tom    

príspevky od iných organizácií 68 56  265  
príspevky  z podielu zaplatenej dane 71 10 911 14 582 

Spolu  10 967 14 847 

 
Prijaté príspevky v roku 2008 tvoria finančný príspevok spoločnosti LANED, a.s., ktorá je 
spoločnosťou v skupine SLSP, a.s., vo výške 56 tis. Sk.  
 
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane tvorí najmä príspevok od Slovenskej sporiteľne, 
a. s. vo výške 10 148 tis. Sk, zostatok pozostáva z príspevkov od iných darcov. 
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NÁKLADY 
 

4.     Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám (r. 35 výkazu ziskov a strát) 
 
Nadácia poskytla v roku 2008 na základe rozhodnutia správnej rady finančné dary vo výške 
14 838 tis. Sk. Dary boli poskytnuté Združeniu Maxa Reinhardta v Bratislave vo výške 1 200 
tis. Sk, Štátnej filharmónii v Košiciach vo výške 700 tis. Sk, Slovenskej katolíckej charite vo 
výške 40 tis. Sk, Spoločnosti Úsmev ako dar vo výške 450 tis. Sk, Trenčianskej nadácii vo 
výške 60 tis. Sk, Občianskemu združeniu Obete nášľapných mín vo výške 50 tis. Sk, 
Štátnemu komornému orchestru v Žiline vo výške 350 tis. Sk, Národnému onkologickému 
ústavu v Bratislave vo výške 350 tis. Sk, spoločnosti C.A.R.D.O. vo výške 35 tis. Sk, 
Spojenej škole v Brezne vo výške 20 tis. Sk, OA Račianska vo výške 50 tis. Sk, Nadácii 
Mariána Gáboríka vo výške 100 tis. Sk a Slovenskej filharmónii  vo výške 500 tis. Sk.  
 
Nadácia podporila nasledovné projekty: Program Škola praxou finančnou čiastkou 869 tis. 
Sk, Koruna ku korune finančnou čiastkou 538 tis. Sk, Bližšie k zdraviu finančnou čiastkou 
600 tis. Sk a Fond zdravia a Pomoc zamestnancom v núdzi finančnou čiastkou 130 tis. Sk. 
Projekty boli podporené z prijatých prostriedkov z podielu zaplatenej dane za rok 2007. 
 
Nadácia poskytla v roku 2008 na základe rozhodnutia správnej rady ďalšie finančné dary vo 
výške 8 775 tis Sk z prijatých prostriedkov z podielu zaplatenej dane v roku 2007 . 
 
Nadácia poskytla v roku 2007 na základe rozhodnutia správnej rady finančné dary vo výške 
3 200 tis. Sk. Dary boli poskytnuté Štátnej filharmónii v Košiciach vo výške 700 tis. Sk, PRO 
DONUM vo výške 900 tis. Sk, Slov. spoločnosti pre zahraničnú politiku vo výške 250 tis. Sk, 
Štátnemu komornému orchestru v Žiline vo výške 350 tis. Sk a nadácii TV Markíza vo výške 
1 000 tis. Sk. 
 
Nadácia podporila v roku 2007 nasledovné projekty: Program na podporu a rozvoj SŠ 
finančnou čiastkou 1 588 tis. Sk, Koruna ku korune finančnou čiastkou 430 tis. Sk 
a Chránené bývanie finančnou čiastkou 500 tis. Sk. Projekty boli podporené z prijatých 
prostriedkov z podielu zaplatenej dane za rok 2006. 
 
Nadácia poskytla v roku 2007 na základe rozhodnutia správnej rady ďalšie finančné dary vo 
výške 12 064 tis Sk z prijatých prostriedkov z podielu zaplatenej dane v roku 2006 a 400 tis. 
Sk z prijatých prostriedkov z podielu zaplatenej dane v roku 2005. 
 
 

5.      Hospodárske náklady 
 

Položka Riadok 2008 2007 

Hospodárske náklady  79 71 
v tom:    

spotreba materiálu 01 - - 
spotreba energie 02 6 11 
ostatné služby 07 65 54 
ostatné dane a poplatky 15 4 1 
iné ostatné náklady 24 4 5 

Spolu  79 71 

 
 

V.  DAŇ Z PRÍJMOV 
 
Sadzba dane z príjmov pre rok 2008 a 2007 je 19 %. Nadácia v zdaňovacom období roku 
2008 mala len zdaňovaný úrokový príjem vo výške 8 114 tis. Sk (v roku 2007: 6 305 tis. Sk), 
z ktorých sa daň vyberá zrážkou 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. 
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1.      Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 78 výkazu ziskov a strát) 
 

Položka Riadok 2008 2007 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 75 4 164 2 899 
Daň z príjmov 76 (1 551) (1 198) 

Výsledok hospodárenia po zdanení 78 2 613 1 701 

 

VI.  PRENAJATÝ MAJETOK A MAJETOK ZACHYTENÝ NA PODSÚVAHOVÝCH 
ÚČTOCH 

 
Nadácia v roku 2008 neúčtovala na podsúvahových účtoch v účtových skupinách 97 až 99. 
 
 

VII.  PRÍPADNÉ ĎALŠIE ZÁVÄZKY 

 
Nadácia v roku 2008 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 2008 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. 
 
Od 1. januára 2009 vstúpila Slovenská republika do Eurozóny a slovenská koruna (SKK) 
bola nahradená novou platnou menou eurom (EUR). Ako dôsledok spoločnosť 
prekonvertovala od tohto dátumu svoje účtovníctvo na EUR a takisto finančné výkazy v roku 
2009 a nasledujúcich rokoch budú zostavované v EUR. Porovnateľné údaje budú 
prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SKK/EUR. 
 
 
 

Zostavené dňa: 

Podpisový záznam 
štatutárneho orgánu alebo 
člena štatutárneho orgánu 

účtovnej jednotky: 

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za zostavenie 

účtovnej závierky: 

Podpisový záznam osoby 
zodpovednej za vedenie 

účtovníctva: 

 
19. februára 2009 

 
 

 
Ivana Studenková 

 
 
 

Ivana Studenková 
 
 

Ivana Studenková 
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PREHĽAD PRÍJMOV (VÝNOSOV) PODĽA ZDROJOV A ICH PÔVODU 
                                    Sk 

VÝNOSY:  

 Úroky z netermínovaných vkladov:                               3 110,30 

 Úroky z termínovaných vkladov: 1 335 002,16 

 Výnosy z dlhodobých finančných investícií                       6 774 591,- 

VÝNOSY spolu 8 112 703,46 

 
 
 

PREHĽAD O DARCOCH 
 
Nadácia Slovenskej sporiteľne prijala v roku 2008 finančné dary od spoločnosti LANED a.s. 
vo výške 55 500,- Sk. Nadácia prijala aj finančné prostriedky z podielu zaplatenej dane vo 
výške 10 911 tis. Sk. 
 
 
 

FINANČNÉ PRÍSPEVKY POSKYTNUTÉ FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM 
 
Nadácia poskytla v roku 2008 na základe rozhodnutia správnej rady finančné dary vo výške 
14 838 tis. Sk.   
 
 

PREHĽAD VÝDAVKOV (NÁKLADOV)  
             Sk 

NÁKLADY:  

Spotreba energie                             5 950,- 

Ostatné služby (nájom, poštovné) 65 151,90  

Ostatné poplatky    3 699,60 

Bankové poplatky                             4 192,- 

Daň z príjmov z úrokových výnosov                      1 551 200,- 

NÁKLADY spolu                        1 630 193,50                   

 
V roku 2008 vznikli Nadácii Slovenskej sporiteľne náklady na správu nadácie v sume 
1 630 193,50 Sk.  
 
 
 

ZMENY VYKONANÉ V NADAČNEJ LISTINE A V ZLOŽENÍ ORGÁNOV 
 
V správnej rade nadácie prišlo k zmene zloženia jej členov. Namiesto pôvodných členov 
Gabriele Taferner, Danici Lacovej a správcu nadácie Renáty Harvankovej, ktorí sa pred 
zasadnutím správnej rady vzdali svojej funkcie, správna rada na svojom zasadnutí dňa 
28. augusta 2008 zvolila za nových členov Martu Krejcarovú a Tatianu Balážovú 
a vymenovala nového správcu nadácie Ivanu Studenkovú. Dňa 28. októbra 2008 sa vzdala 
svojej funkcie Tatiana Balážová a správna rada zvolila za nového člena Martina Kaňu. 
 
 

ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE SPRÁVCU NADÁCIE 
 
Výkon funkcie správcu nadácie v roku 2008 zabezpečoval správca nadácie dobrovoľne bez 
nároku na odmenu za výkon funkcie správcu. 
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PREHĽAD O ČINNOSTI NADAČNÝCH FONDOV 
 
Nadácia Slovenskej sporiteľne v roku 2008 poskytla príspevok z Fondu zdravia v celkovej 
výške 30 tis. Sk na nákup invalidného vozíka pre dieťa 1 zamestnanca.  
.  
 
FOND: Fond zdravia  
 
 
Prijaté príspevky: 30 000 Sk   (Nadácia Slovenskej sporiteľne ) 
 
Poskytnuté príspevky: 
 
Zuzana Autratová –  30 000 –  príspevok na invalidný vozík 
 
 
Konečný stav k  31.12.2008:   0 Sk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


