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Milí priatelia, 
 
Nadácia Slovenskej sporiteľne „oslavuje“ v roku 2009 svoje piate výročie.  
Pri jej zakladaní sme vedeli, že chceme vytvoriť nadáciu, ktorá bude dôveryhodná, 
transparentná a otvorená aktivitám mimovládnych organizácií z rôznych oblastí. Dnes 
môžeme povedať, že sa nám  darí naše predsavzatie úspešne napĺňať.  Nadácia za päť 
rokov svojej činnosti prerozdelila takmer 2 milióny eur do približne 500 zaujímavých 
projektov.  
 
Aj v roku 2009 sme pokračovali v podporovaní aktivít a iniciatív neziskových organizácií a 
združení. Uvedomovali sme si, že byť iba finančným podporovateľom nestačí. Aktivity sme 
nielen   spolufinancovali, ale snažíme sa budovať aj stabilné dlhodobé partnerstvá. To sa 
nám darí v oblasti kultúry s divadlami v Nitre, Martine, Prešove, Radošinským naivným 
divadlom, Komunitnou nadáciou Bratislava, v oblasti vzdelávania so Spoločnosťou priateľov 
detí z detských domovov Úsmev ako dar, Úniou materských centier, v oblasti športu so 
Slovenským zväzom kanoistiky na divokej vode či Slovenským zväzom telesne postihnutých. 
Naďalej sme pokračovali v partnerstvách s menšími  lokálnymi neziskovými organizáciami. 
 
Ďakujeme všetkým partnerom za ich skvelé nápady a projekty a rovnako tak za ich 
realizáciu. Teší nás, že môžeme byť súčasťou aktivít, ktoré zlepšujú kvalitu života vo 
všetkých regiónoch Slovenska. A našou ambíciou je pokračovať v podporovaní prínosných 
iniciatív aj v budúcnosti.  
  
 
  
S úctou 
 
Marta Krejcarová 
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II. Ľudia v Nadácii Slovenskej sporiteľne  
 
Správna rada 
 

      
Jan Rollo     Marta Krejcarová              Jozef Kiss 
predseda     člen                člen 
 
 
Dozorná rada       Správca 
 
Štefan Máj, predseda      Ivana Studenková 
Peter Krutil, člen 
Manfred Schmid, člen 
Boris Johannes Marte, člen 
Ján Onda, člen 
 
 
 

III. Nadácia Slovenskej sporiteľne – vznik, ciele, poslanie, hodnoty  
 
 
Krátko k histórii 
Nadácia Slovenskej sporiteľne bola založená v roku 2004 ako nezisková organizácia 
s celoslovenskou pôsobnosťou. V súčasnosti patrí medzi najväčšie firemné nadácie na 
Slovensku. Nadácia za päť rokov svojej činnosti podporila takmer 500 projektov v hodnote 
približne 2 milióny eur. 
 
Náš cieľ a poslanie 
Nadácia má za cieľ napomáhať rozvoju spoločnosti prostredníctvom podpory aktivít 
realizovaných neziskovými organizáciami a subjektmi, 
 
Napĺňanie tohto dlhodobého cieľa je zároveň pre Nadáciu poslaním, čo znamená 
prostredníctvom podpory kvalitných verejnoprospešných projektov posilňovať základné 
spoločenské hodnoty. Ambíciou je nielen darovať finančné prostriedky, ale prostredníctvom 
rôznych aktivít dosiahnuť kvalitatívne zmeny v spoločnosti.  
 
V ktorých oblastiach sme aktívni 
Podporujeme aktivity a iniciatívy v oblasti kultúry, vzdelávania, športu, zdravia, charity, ako aj  
tvorby a ochrany životného prostredia. 
 
Akí sa snažíme byť 

-  transparentní  - transparentnosť našich aktivít 
- zodpovední -  zodpovednosť voči sebe i spoločnosti 
- stabilní  -stabilita v partnerstvách 
- otvorení - otvorenosť voči podpore nových projektov 
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IV. Aktivity Nadácie v roku 2009 
 
 
Nadačné programy – otvorené a zamestnanecké 

 
Nadácia v roku 2009 zrealizovala dva otvorené a dva zamestnanecké grantové programy. 
V rámci nich podporila sumou viac ako 57 tisíc eur 63 projektov.  
 
 
Otvorené nadačné programy: 
 

 
Úroveň vzdelávania patrí medzi najdôležitejšie piliere budovania rozvinutej vzdelanej 
spoločnosti. Tretím rokom sa Nadácia SLSP rozhodla podporiť túto oblasť na Slovensku 
formou otvoreného grantového programu Škola praxou určeného pre obchodné akadémie.  
V rámci vyhláseného programu bolo predložených 26 projektov, pričom správna rada sa 
rozhodla podporiť projekty 12 obchodných akadémií vo výške 19 920,- Eur. 
  

Vďaka našej podpore napr. študenti Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne vytvorili 
cvičebnicu účtovných prípadov vo formáte web portálu. Finančné prostriedky boli poukázané 
aj obchodným akadémiám vo Veľkom Mederi, v Nových Zámkoch, v Komárne, v Žiline, v 
Kysuckom Novom Meste, v Novej Bani, v Banskej Bystrici, v Krupine, v Poprade a Košiciach. 
 

 
Pilotný program v oblasti životného prostredia sa stal najúspešnejším z pohľadu počtu 
doručených projektov. Celkovo sa o „zelený“ grant uchádzalo 68 žiadateľov, pričom grant 
získalo 5 environmentálnych mimovládnych organizácií z rôznych regiónov Slovenska v 
celkovej výške 15 960,- Eur.  
 
Program bol primárne zacielený na vzdelávanie žiakov a študentov v environmentálnej 
oblasti, ich výchovu k ochrane životného prostredia. Jeho výsledkom bola úprava školských 
pozemkov, revitalizácia školských dvorov a záhrad, výstavba exteriérových zelených učební 
ako napr. altánkov, pergol, okrasných kútikov a iných záhradných štruktúr. Všetky tieto 
aktivity sa realizovali za aktívnej účasti žiakov a študentov.  
 
Program podporil „zelenú myšlienku“ na základných školách v Trnave, Mníchovej Lehote, 
Lučenci, Krupine a vo Zvolene. 
 
 
 
Zamestnanecké nadačné programy: 
 

 
Vďaka záujmu a podpore zamestnancov Slovenskej sporiteľne a jej dcérskych spoločností 
Nadácia Slovenskej sporiteľne v roku 2009 podporila 29 projektov predložených 
zamestnancami banky v celkovej výške 19 020,- Eur, z čoho príspevok zamestnancov 
banky bol 6 340,- Eur. Program, založený na princípe matchingu v pomere 1:2 (príspevok 
zamestnanca : príspevok nadácie) bol zameraný na podporu komunít, v ktorých žijú 
zamestnanci banky a ich rodinní príslušníci. O úspešnosti tohto programu svedčí skutočnosť, 
že v roku 2009 to bol už jeho štvrtý ročník.  
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Z prostriedkov programu Koruna ku korune nadácia podporila napríklad projekt Jazdíme 
bezpečne na cestách. Jeho iniciátorom a zároveň spoluorganizátorom bolo Rodičovské 
združenie pri Materskej škole v Leviciach. Projekt bol zameraný na podporu vzdelávania detí 
materskej škôlky v oblasti bezpečnosti na cestách a dodržiavania pravidiel cestnej premávky. 

Zamestnanci, ktorí aktívne vo voľnom čase športujú, mali možnosť v minulom roku zapojiť sa 
do pilotného zamestnaneckého programu Podpor svoj klub. Cieľom bolo podporiť 
zamestnancov banky v ich športových aktivitách a skvalitniť podmienky ich záujmových 
aktivít v tejto oblasti. Vďaka angažovanosti zamestnancov sa podarilo prostredníctvom 
Nadácie Slovenskej sporiteľne celkovo podporiť 17 športových klubov z rôznych regiónov 
Slovenska sumou vo výške 8 500,- Eur.  
Zo športových projektov predložených zamestnancami sme podporili napríklad Klub 
Dunajských vodákov, Bratislava. Rozsah aktivít klubu je veľmi bohatý. Vedie mladých ľudí 
k základom vodáctva a pohybu v prírode. Klub rovnako zabezpečuje rekreačné športovanie, 
sústredenia, vodácke tábory a výcviky a splavy.  
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Celkový prehľad podporených projektov v roku 2009: 
 

 

Obdarovaný Účel daru 
Výška daru 
(EUR) 

Združenie Maxa 
Reinhardta 

Finančné prostriedky určené na pokrytie nákladov 
spojených s podporou a rozvojom umeleckých 
aktivít Divadla Aréna a organizačné zabezpečenie 
Detskej univerzity. 

66 387,84 

Občianske združenie 
Človečina 

Finančné prostriedky určené na pokrytie nákladov 
spojených s realizáciou a podporou umeleckých 
aktivít Radošinského naivného divadla. 

59 749,05 

Únia materských 
centier 

Podpora vzdelávania rodičov na materských 
dovolenkách prostredníctvom Akadémií praktického 
rodičovstva realizovaných Úniou materských 
centier. 9 892,00 

Divadlo Jonáša 
Záborského Prešov 

Finančné prostriedky určené na pokrytie nákladov 
spojených s realizáciou a podporou umeleckých 
aktivít Divadla Jonáša Záborského.  6 638,78 

Klub priateľov Divadlo 
Andreja Bagara 

Finančné prostriedky určené na pokrytie nákladov 
spojených s realizáciou a podporou umeleckých 
aktivít Divadla Andreja Bagara a podpory vydania 
knižnej publikácie. 13 277,57 

Slovenské komorné 
divadlo 

Finančné prostriedky určené na pokrytie nákladov 
spojených s realizáciou a podporou umeleckých 
aktivít divadla. 

13 277,57 

Kolomaž (združenie 
pre súčasné umenie) 

Podpora jedinečného festivalu divadla jedného 
herca na Slovensku - Sám na javisku. 2 325,00 

Proti prúdu, 
občianske združenie 

Projekt zameraný na podporu vzdelávania 
terénnych pracovníkov v oblasti práce s ľuďmi bez 
domova v prvej línii - priamo na ulici. 3 320,00 

Bratislavské bábkové 
divadlo 

Finančné prostriedky určené na pokrytie nákladov 
spojených s realizáciou divadelnej tvorby. 3 319,00 

Občianske združenie 
Tradičné ľudové 
umelecké remeslá 

Podpora a rozvoj Tradičných umeleckých remesiel 
v prostredí piešťanských kúpeľov. Počas troch dní 
svoje umenie a zručnosti predstavilo 150 
remeselníkov zo Slovenska a zahraničia.  664,00 

Basketland, neziskový 
fond, Bratislava 

Podpora športovo-kultúrneho podujatia, 
organizovaného v 8 mestách Slovenska, 
zameraného na pouličný basketbal. 9 960,00 

Združenie rodičov a 
priateľov diabetických 
detí, Spišská Nová 
Ves 

Finančný príspevok na organizáciu benefičného 
koncertu, ktorého výťažok bude použitý na letný 
liečebno-rekondičný tábor detských diabetikov. 1 000,00 

Združenie rodičov a 
priateľov diabetických 
detí, Spišská Nová 
Ves 

Finančný príspevok na zabezpečenie liečebno-
rekondičného tábora detských diabetikov. 1 000,00 

Správa 
telovýchovných a 
rekreačných zariadení 

Finančný príspevok na pokrytie organizačno-
technických nákladov športového podujatia 62. 
ročník národného behu Devín – Bratislava. 5 000,00 
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Univerzita 
Komenského v 
Bratislave, 
Prírodovedecká 
fakulta 

Podpora realizácie Študentskej vedeckej 
konferencie 2009. 2 000,00 

SCENE, občianske 
združenie 

Podpora projektu "Jazz Goes to School" 
zameraného na oboznámenie študentov s vývojom 
jazzu, prácou s elektronickými zariadeniami, ukážky 
imitovania hudobných nástrojov. 14 938,00 

Slovenský zväz 
telesne postihnutých 
športovcov 

Podpora aktivít telesne postihnutých športovcov 
združených v najväčšej športovej organizácii 
zdravotne postihnutých občanov na Slovensku. 16 597,00 

Združenie na pomoc 
ľuďom s mentálnym 
postihnutím, 
Bratislava 

Finančný príspevok na pokrytie technických 
nákladov vzdelávacieho programu (Re)start pre 
ľudí s mentálnym postihnutím. 

1 000,00 

Slovenský zväz 
kanoistiky na divokej 
vode 

Podpora mladých športových talentov v oblasti 
kanoistiky na divokej vode - Future Team. 16 600,00 

Komunitná nadácia 
Bratislava 

Finančný príspevok na rekonštrukciu historicko-
kultúrnej pamiatky – gotickej veže v Sade Janka 
Kráľa v Bratislave. 498,00 

Špeciálna základná 
škola Klenovec 

Príspevok určený na realizáciu okresných 
športových hier žiakov špeciálnych základných škôl 
v okrese Rimavská Sobota. 250,00 

Bike Team Bratislava, 
občianske združenie 

Finančná podpora určená na podporu športu detí a 
mládeže v oblasti horskej cyklistiky v regióne 
Bratislava.   4 000,00 

Arabeska "Slovenská 
spoločnosť pre rozvoj 
špeciálnej 
gymnastiky, športu a 
tanca mentálne 
postihnutých, Nitra 

Ochrana zdravia a podpora rozvoja športu 
zdravotne postihnutých detí a mládeže v rámci 
projektu Žime spolu lepší život. 1 660,00 

Občianske združenie, 
Človek v ohrození 

Rozvoj vzdelávania a poukázanie na problémové 
oblasti vo svete prostredníctvom filmového festivalu 
dokumentárnych filmov Jeden svet. 13 277,00 

Základná škola 
internátna pre 
sluchovo 
postihnutých, 
Lučenec 

Podpora športu detí a mládeže s narušenou 
komunikačnou schopnosťou v rámci Celoštátnych 
športových hier. 664,00 

Slovenská filharmónia 

Finančné prostriedky určené na pokrytie nákladov 
spojených s rozvojom vážnej hudby na Slovensku 
prostredníctvom podpory umeleckých aktivít 
hudobných telies. 3 000,00 

Letokruhy - deti 
rodičom, občianske 
združenie 

Finančný dar určený na skvalitnenie zdravotníckej 
starostlivosti pacientov kliniky geriatrie v 
Podunajských Biskupiciach. 3 320,00 

Združenie na pomoc 
ľuďom s mentálnym 
postihnutím, 
Bratislava 

Finančný príspevok na organizačno -  technické 
zabezpečenia podujatia Deň krivých zrkadiel, 
zameraného na prezentáciu práce a znalostí ľudí s 
mentálnym postihnutím. 3 000,00 

Univerzita Mateja 
Bella, Banská 
Bystrica 

Podpora vzdelávania prostredníctvom Spravodajca  
UMB /dvojmesačník/ - aktuálne informácie o dianí 
na univerzite.   2 500,00 
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Univerzita Mateja 
Bella, Banská 
Bystrica 

Podpora vzdelávania s cieľom informovať 
študentov stredných škôl o možnostiach štúdia na 
vysokej škole /vydanie farebných informačných 
letákov/.   2 500,00 

Alkan klub horských 
športov, Tatranské 
Matliare 

Podpora športu mládeže v rámci letnej a zimnej 
športovej prípravy Alkan klubu horských 
športovcov. 2 500,00 

Ministerstvo školstva 
SR 

Podpora vzdelávania študentov stredných a 
vysokých škôl prostredníctvom realizácie 
publicistickej súťaže zameranej na tému Veda 
vyhlásenej Ministerstvom školstva SR. 5 000,00 

Štátne divadlo Košice 

Podpora uvedenia nových predstavení opery 
Štátneho divadla Košice - Eugen Onegin a Lucia 
z Lammermooru. 6 640,00 

Štátna fihlarmónia 
Košice 

Finančné prostriedky určené na pokrytie nákladov 
spojených s rozvojom vážnej hudby na Slovensku 
prostredníctvom podpory umeleckých aktivít 
hudobných telies. 16 597,00 

Štátny komorný 
orchester Žilina 

Finančné prostriedky určené na pokrytie nákladov 
spojených s rozvojom vážnej hudby na Slovensku 
prostredníctvom podpory umeleckých aktivít 
hudobných telies. 6 640,00 

Liga za duševné 
zdravie 

Finančná podpora určená na realizáciu 
edukačného projektu na podporu zdravia na 
stredných školách - "Desatoro duševného zdravia". 3 040,00 

Univerzita Mateja 
Bella, Banská 
Bystrica 

Finančné prostriedky určené pre zorganizovanie 
detskej univerzity.  600,00 

Žilinská univerzita 
Finančné prostriedky určené pre zorganizovanie 
detskej univerzity.  600,00 

Plavecký klub SPK 
Bratislava 

Podpora celoročnej prípravy plavcov a účasti na 
plaveckých pretekoch. Podpora rozvoja mladých 
športových talentov. 2 000,00 

Nadácia Clementia 
Finančné prostriedky určené na rekonštrukciu 
detského ihriska v Karlovej Vsi - Bratislava. 6 000,00 

Občianske združenie 
Pomôžte postihnutým 
deťom, Bardejov 

Podpora zdravia a vzdelávanie detí s mentálnym 
postihnutím v rámci projektu "Takí sme boli - 
realizácia divadelného predstavenia". 2 000,00 

Občianske združenie 
Pre radosť, Bratislava 

Podpora zdravia a športu detí a mládeže zo 
sociálne slabších rodín - zamestnanecký grantový 
program. 460,00 

Občianske združenie 
3 lobit, Bratislava 

Podpora zdravia a športu detí postihnutých 
autizmom - voľnočasové aktivity - zamestnanecký 
grantový program. 460,00 

Rodičovské združenie 
pri Materskej škole  
Bratislava 

Podpora vzdelávania detí vo veku od 3 do 7 rokov 
kúpou knižných publikácií - zamestnanecký 
grantový program. 460,00 

Rodičovské združenie 
pri Materskej škole, 
Bratislava 

Finančné prostriedky určené na zušľachťovania 
vonkajšieho areálu Materskej šloly a podporu 
zdravia a športu detí a mládeže - zamestnanecký 
grantový program. 460,00 

Lyžiarsky klub 
VICTORY 

Firnančné prostriedky určené na podporu športovej 
prípravy mladých lyžiarov vo veku od 5 do 15 rokov 
- zamestnanecký grantový program. 460,00 
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Združenie rodičov a 
priateľov detí 
PÚPAVA 

Finančné prostriedky určené na lezeckú a šplhaciu 
zostavu v areáli materskej škôlky. 460,00 

Sport Club Kampo  

Finančné prostriedky určené na nákup 
exteriérového stolno-tenisového stola v rámci 
dovybavenia detského ihriska - zamestnanecký 
gratnový program. 460,00 

Školský športový klub  

Finančné prostriedky určené na nákup športových 
potrieb a podpora aktivít školského športového 
klubu - zamestnanecký grantový program. 460,00 

Občianske združenie 
pri Základnej škole 
Marianka 

Finančné prostriedky určené na podporu a rozvoj 
detského ihriska v Marianke - zamestnanecký 
grantový program. 460,00 

Občianske združenie 
pri Materskej škole 
Medená 

Finančné prostriedky určené na revitalizáciu 
detského ihriska - zamestnanecký grantový 
program. 460,00 

Občianske združenie 
Iniciatíva rodičov 
Lamača 

Finančné prostriedky určené na rozšírenie a 
obohatenie hier pre deti Materskej šloly Pod 
Rozálkou - nákup športových potieb - 
zamestnanecký grantový program. 260,00 

Twistovo Bratislava 

Finančný prostriedky použité na podporu detí a 
mládeže v rámci projektu "Hviezdny tábor 
Chachaland" - zamestnanecký grantový program. 460,00 

Občianske združenie 
INEX Slovakia, 
Bratislava 

Finančné prostriedky použité na terapeutickú 
činnosť a rehabilitácie pre mladých ľudí s 
postihnutím - zamestnanecký grantový program. 460,00 

Rodičovské združenie 
Trnava 

Finančné prostriedky použité na nákup didaktických 
pomôcok pre deti Materskej školy v rámci projektu 
Učíme sa zdravo žit - zamestnanecký grantový 
program. 460,00 

Občianske združenie 
umelcov BonArt, 
Tranava 

Finančné prostriedky použité na podporu voľno-
časových aktivít a rozvoj detskej tvorivosti 
prostredníctvom výtvarnej výchovy detí - 
zamestnanecký grantový program. 460,00 

Rodičovské združenie 
pri Materskej škole, 
Levice 

Finančné prostriedky použité na vzdelávanie v 
oblasti prevencie a bezpečnosti detí na cestách - 
zamestnanecký grantový program. 460,00 

Občianske združenie 
Pomoc deťom, Levice 

Projekt zameraný na odbornú pomoc a individuálnu 
prácu s deťmi s poruchami učenia - zamestnanecký 
grantový program. 460,00 

Rodičovské združenie 
pri MŠ Levice 

Finančné prostriedky použité na rekonštrukciu 
detského pieskoviska - zamestnanecký grantový 
program.  460,00 

Obecný úrad 
Velušovce 

Finančné prostriedky použité na zabezpečenie 
tovrivých dielní pre deti a mládež - zamestnanecký 
grantový program. 460,00 

Základná škola pri 
Materskej škole, 
Ľubochňa 

Finančné prostriedky použité na nákup praktických 
dopravných pomôcok - zamestnanecký grantový 
program. 460,00 
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Občianske združenie: 
Občianske združenie 
Cantica Collegium 
Musicum, Martin 

Projekt zameraný na podporu vzdelávania detí a 
mládeže v oblasti zborového spevu - 
zamestnanecký grantový program. 460,00 

Obdarovaný: 
Občianske združenie 
Cykloklub, Doný 
Kubín 

Cykloturistika pre všetkých - podpora športu v 
oblasti cestnej a horskej cyklistiky - zamestnanecký 
grantový program. 460,00 

Obdarovaný: 
Občianske združenie 
MINILIGA 
TALENTOV, Prešov 

Finančné prostriedky použité na trétingový proces 
detí a mládeže v oblasti futbalu  - zamestnanecký 
grantový program. 460,00 

Obdarovaný: Obec 
Rakovčík 

Finančné prostriedky použité na zušľachťovanie 
verejného priestranstva, drobné úpravy okolia pri 
lesných studničkách v obci Rakovčík - 
zamestnanecký grantový program. 460,00 

Športový klub 
policajtov, Prešov 

Finančné prostriedky použité na rozvoj telesnej 
zdatnosti a pohybových schopností detí a mládeže 
- zamestnanecký grantový program. 460,00 

Gymnázium Gelnica 

Finančné prostriedky použité na podporu športu 
mládeže a nákup športových potrieb - 
zamestnanecký grantový program. 460,00 

Športový klub polície, 
Košice 

Finančné prostriedky použité na podporu športu 
/vodné pólo/ a organizačno-technické 
zabezpečenie tréningov - zamestnanecký grantový 
program. 460,00 

Obdarovaný: 
Základná škola 
umelecká, Michalovce 

Finančné prostriedky použité na nákup kostýmov 
na verejné vystúpenia.  Cieľom je zmysluplné 
trávenie voľného času žiakov od 10 do 15 rokov - 
zamestnanecký grantový program.  460,00 

Horolezecký klub 
Filozof, Bratislava 

Základný horolezecký kurz a veľhorské sústredenie 
- finančný príspevok na nákup športových potrieb. 
Zamestnanecký grantový program.  500,00 

Obdarovaný: 
Športový klub 
HARGAŠOVA, 
Záhoská Bystrica 

Podpora floorballu /družstvo je účastníkom 3. 
celoslovenskej ligy mužov slovenského floorball/-
finančný príspevok na štartovné. Zamestnanecký 
grantový program. 500,00 

Klub Dunajských 
vodákov, Bratislava 

Vodácke aktivity - sústredenia, tábory a výcviky - 
finančný príspevok na doplnenie, skvalitnenie a 
zlepšenie materiálového zabezpečenia pre vodácku 
činnosť /lode, pádla, bezpečné vybavenie/. 
Zamestnanecký grantový program.  500,00 

VIVA Šport Bratislava 

Na ceste za titulom o Majstra Slovenska, tenisový 
klub, muži vo veku od 35 a viac, finančný príspevok 
na zakúpenie tenisového oblečenia. 500,00 

Školský športový klub, 
Bratislava 

Volejbal - alternatíva voči nezdravému spôsobu 
života, pravidelné tréningy, finančný príspevok na 
organizačno-technické zabezpečenie činnosti 
klubu. Zamestnanecký grantový program.  500,00 

KST DRIVE, 
Trenčianske Jastrabie 

Zvýšenie kvality tréningov v klube stolného tenisu, 
finančný príspevok - štartovné na súťažiach. 
Zamestnanecký grantový program.  500,00 

Telovýchovná jednota 
Trnávka, Bratislava 

Podpora stolnotenisového klubu - finančný 
príspevok na rozvoj činnosti klubu. Zamestnanecký 
grantový program.  500,00 



Aktivity Nadácie v roku 2009 

 

Nadácia Slovenskej sporiteľne VÝROČNÁ SPRÁVA 2009 
12 

Futbalový klub 
Slovan, Ivanka pri 
Dunaji 

Futbalový klub - zameraný predovšetkým na prácu 
s deťmi, nákup športových potrieb. Zamestnanecký 
grantový program.  500,00 

Telovýchovná jednota 
Lokomotíva, Bánov 

Finančný príspevok na nákup dresov, športovej 
výstroje a náradia. Zamestnanecký grantový 
program.  500,00 

ABC Nitra 

Finančný príspevok na športové potreby /hráčska 
sieť, beach volejbalové lopty/. Zamestnanecký 
grantový program.  500,00 

Hádzanársky klub 
Kúpele, Bojnice 

Prázdninové sústredenie, pravidelné sústredenie - 
finančný príspevok na zlepšenie materiálno-
technického vybavenia klubu. Zamestnanecký 
grantový program.  500,00 

Športový klub 
Nozdrovice 

Rozhýb svoje telo, bude ti veselo prostredníctvom 
aerobicu, nové druhy step aerobicu, fit ball, body 
forming - finačný príspevok na nákup športového 
náradia. Zamestnanecký grantový program.  500,00 

Telovýchovné 
združenie občanov 
Bytča 

Stolnotenisové turnaje - finančný príspevok na 
športové potreby a organizáciu stolnotenisových 
turnajov. Zamestnanecký grantový program.  500,00 

Telovýchovná jednota 
Havran, Ľubochňa 

Volejbal pre všetkých, finančný príspevok na nákup 
športových potrieb /lopty, sieťky, anténky/. 
Zamestnanecký grantový program.  500,00 

Liptovská šachová 
škola 

Šach - šport ako každý iný, finančný príspevok na 
nákup elektronických šachových súprav. 
Zamestnanecký grantový program.  500,00 

Telovýchovná jednota 
Sokol, Medzibrod 

Stolnotenisový turnaj  - finančný príspevok na 
propagáciu turnaja, športové potreby. 
Zamestnanecký grantový program.  500,00 

Tenisový klub 
Mládeže Betliar 

Rozvoj tenisu prevažne detí a mládeže s cieľom 
propagácie zdravého životného štýlu. 
Zamestnanecký grantový program.  500,00 

Komunitná nadácia 
Bratislava 

Finančné prostriedky boli použité na propagáciu 
podujatia Preteky kačíc. Benefičné podujatie 
zamerané na obnovu gotickej veže v Sade J. Kráľa 
a podpora vybraných neziskových organizácii. 6 000,00 

Tricksters lacrosse 
team, 
Bratislava 

Podpora lakrosu medzi študujúcou mládežou 15-18 
rokov a prípravy lakrosových hráčov na domáce a 
zahraničné zápasy. 3 500,00 

Občianske združenie 
UMBRA 

Poskytnutie finančného grantu na revitalizáciu 
školského dvora na Základnej škole Ivana Krasku 
29 v Trnave v rámci otvoreného grantového 
programu Zelené školské dvory. 3 320,00 

Občianske združenie 
PANGAEA 

Poskytnutie finančného grantu na revitalizáciu 
školského dvora na Základnej škole v Mníchovej 
Lehote 85 v rámci otvoreného grantového 
programu Zelené školské dvory. 3 320,00 

Občianske združenie 
Slatinka 

Poskytnutie finančného grantu na revitalizáciu 
školského dvora na Základnej škole Nám. Mládeže 
587/17 vo Zvolene v rámci otvoreného grantového 
programu Zelené školské dvory. 3 200,00 
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Občianske združenie 
Strom života 

Poskytnutie finančného grantu na revitalizáciu 
školského dvora Základnej škole Haličská cesta 
1493/7 v Lučenci v rámci otvoreného grantového 
programu Zelené školské dvory. 3 226,00 

Občianske združenie 
Živica 

Poskytnutie finančného grantu na revitalizáciu 
školského dvora na Základnej škole E.M.Šoltésovej 
v Krupine v rámci otvoreného grantového programu 
Zelené školské dvory. 2 894,00 

Združenie na ochranu 
zvierat 

Finančný dar určený na skvalitnenie podmienok 
realizácie canisterapie pre deti z poruchami 
správania v rámci útulku pre zvieratá. 1 500,00 

Agentúra MOSSE, 
s.r.o. 

Finančné prostriedky boli nasmerované na ochranu 
a podporu zdravia v rámci realizácie Osvetovej 
kampane na podporu boja proti gamblerstvu.  7 000,00 

Čistý deň, nezisková 
organizácia 

Finančný dar určený na vydanie 3 čísel časopisu 
zameraného na rôzne závislosti, prevažne drogové. 3 000,00 

Obchodná akadémia, 
Veľky Meder 

Poskytnutie finančného grantu na zakúpenie 
výpočtovej techniky, potrebnej k vytvoreniu 
informačného portálu v rámci otvoreného grantu 
Škola praxou. 1 660,00 

Spojená škola, B. 
Němcovej, Nové 
Zámky 

Poskytnutie finančného grantu na vytvorenie a 
vydanie materiálov s ekonomickými témami v rámci 
otvoreného grantu Škola praxou. 1 660,00 

Stredná odborná 
škola, Komárno 

Poskytnutie finančného grantu na činnosť 
študentskej spoločnosti v rámci otvoreného grantu 
Škola praxou. 1 660,00 

Stredná odborná 
škola, Komárno 

Poskytnutie finančného grantu na organizačno-
technické zabezpečenie Dňa otvorených dverí s 
prezentáciou aktivít školy v rámci otvoreného 
grantu Škola praxou. 1 660,00 

Obchodná akadémia 
T. Akvinského, Žilina 

Poskytnutie finančného grantu na podporu činnosti 
voliteľného krúžku v rámci otvoreného grantu Škola 
praxou. 1 660,00 

Spojená škola, 
Kysucké Nové Mesto 

Poskytnutie finančného grantu na vydanie zbierky 
príkladov pre výučbu administratívy a 
korešpondencie v rámci otvoreného grantu Škola 
praxou. 1 660,00 

Obchodná akadémia, 
Dolný Kubín 

Poskytnutie finančného grantu na vypracovanie 
cvičebnice rôznych účtovných prípadov v novej 
mene Eur  v rámci otvoreného grantu Škola praxou. 1 660,00 

Stredná odborná 
škola, Nová Baňa 

Poskytnutie finančného grantu na podporu činnosti 
existujúcej cvičnej firmy v rámci otvoreného grantu 
Škola praxou. 1 660,00 

Obchodná akadémia, 
Banská Bystrica 

Poskytnutie finančného grantu na podporu projektu 
Moja finančná nezávislosť - študenti učia študentov 
narábať s osobnými peniazmi v rámci otvoreného 
grantu Škola praxou. 1 660,00 

Obchodná akadémia, 
Krupina 

Poskytnutie finančného grantu na výrobu 
reklamného spotu o škole v rámci otvoreného 
grantu Škola praxou. 1 660,00 

Spojená škola, Košice 

Poskytnutie finančného grantu na vydávanie 
školského ekonomického časopisu v rámci 
otvoreného grantu Škola praxou. 1 660,00 
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Obchodná akadémia, 
Poprad 

Poskytnutie finančného grantu na organizáciu 
kontraktačného dňa cvičných firiem regiónu sever 
Slovenska v rámci otvoreného grantu Škola praxou. 1 660,00 

Spoločnosť DATABO, 
Fiľakovo 

Poskytnutie finančného daru na revitalizáciu 
školského dvora pri základnej škole vo Fiľakove. 2 300,00 

Tanečný klub Danube 
Bratislava 

Finančný dar určený na integráciu detí a mládeže 
so zdravotným postihnutím prostredníctvom tanca 
na invalidných vozíkoch. 2 000,00 

TREND 
Representative, 
Bratislava 

Podpora vzdelávacie projektu Myslím ekonomicky 
zameraného na študentov stredných škôl. 11 000,00 

Futbalový klub BCT, 
Bratislava 

Finančná podpora zameraná na podporu činnosti 
klubu. Nákup športových potrieb pre zabezpečenie 
tréningového procesu.  3 000,00 

Nadácia prof. Čolláka, 
Michalovce 

Podpora medzinárodnej vedeckej konferencie 
SEMAFOR /Slovenská Ekonomika Mýty a Fakty O 
Realite/. Konferencia bola zameraná na 
prezentáciu najnovších poznatkov z oblasti 
ekonómie a ekonomiky. Finančné prostriedky 
hradené z nadácie boli použité na technické 
zabezpečenie konferencie.  2 000,00 

Občianske združenie 
Inklúzia 

Podpora projektu Radničkine trhy. Základným 
cieľom radničkiných trhov je meniť postoje širšej 
verejnosti vo vzťahu k občanom so zdravotným 
postihnutím.  6 600,00 

Šrobárov ústav 
detskej tuberkulózy a 
respiračných chorôb v 
Dolnom Smokovci 

Poskytnutie finančného daru na skvalitnenie 
zdravotníckej starostlivosti mladých pacientov 
zdravotníckeho zariadenia - vybudovanie 
špecifickej JIS-ky. 12 650,00 

Občianske združenie 
Jablonka 

Finančný dar určený na rekonštrukciu miestnej 
kultúrnej pamiatky a revitalizáciu jej okolia. 3 000,00 

Ľubomíra Sýkorová, 
Snežnica 

Finančný dar určený ako príspevok na sociálnu 
pomoc pre obdarovanú. 2 000,00 

Interklub Bratislava 

Finančné prostriedky určené na organizačno-
technické zabezpečenie tanečných tréningov detí a 
mládeže Interklubu Bratislava v rámci projektu 
"Podpora mladých tanečných talentov". 3 400,00 

Turčianska galéria v 
Martine 

Finančné prostriedky poukázané na zachovanie 
kultúrnych hodnôt, technické zabezpečenie výstavy 
Petra Šaba a Róberta Broža. 1 700,00 

Spoločnosť priateľov 
detí z detských 
domovov Úsmev ako 
dar 

Podpora štipendijného projektu Vzdelávaním k 
úspechu zameraného na podporu mladých ľudí z 
detských domovov. 15 600,00 

Technická univerzita 
Košice 

Finančné prostriedky použité na technické 
zabezpečenie študentského časopisu. Časopis je 
určený pre študentov univerzity.  2 400,00 

Humanitná 
spoločnosť Prijatie, 
Spišská Nová Ves 

Finančné prostriedky boli zamerané na realizáciu 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. 
Program konferencie bol zameraný na zdravotné, 
psychické, sociálno-právne, filozofické, etické a 
etnické aspekty chudoby v súčasnosti. 1 000,00 

Gymnázium Košice 
Podpora a rozvoj vzdelávania mladých ľudí 
prostredníctvom projektu "Dni španielskej kultúry". 350,00 
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Bábkové divadlo 
Žilina 

Finančný dar použitý na naštudovanie a uvedenie 
inscenácie Perinbaba pre deti. 3 500,00 

Žilinská univerzita 

Projekt zameraný na podporu multimediálnych 
technológií a vzdelávanie v oblastiach fotografickej 
a filmovej tvorby.    2 400,00 

Prešovská univerzita 

Projekt zameraný na univerzálne média - vydávanie 
študentského časopisu Puzle v elektronickej 
podobe, študentské rádio PaF a  Mediálka TV 
/internetová univerzitná televízia.   2 400,00 

Univerzita 
veterinárskeho 
lekárstva 

Podpora kultúrno-spoločenských aktivít 
prítomnosťou významných domácich a 
zahraničných predstaviteľov veterinárskej medicíny.  1 400,00 

Univerzita 
Konštantína Filozofa 
Nitra 

Podpora kultúrnych a športových aktivít študentov 
školy pri príležitosti 50. výročia.  1 400,00 

Technická univerzita 
Košice 

Deň otvorených dverí na Technickej univerzite v 
Košiciach - propagácia univerzity, s cieľom 
oslovenia študentov stredných škôl, priamy kontakt 
s aplikáciou vedy a výskumu v laboratóriách.  1 400,00 

Centrum 
pedagogicko-
psychologického 
poradenstva, Levoča 

Finančné prostriedky určené na technické 
vybavenie Centra pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie v oblasti kariérneho rastu 
a vzdelávania zrakovo a mentálne postihnutých 
žiakov v Levoči. 2 800,00 

Atletika, s.r.o. 
Podpora športových aktivít žiakov základných škôl 
v oblasti atletiky. 10 000,00 

Občianske združenie 
Odyseus, Bratislava 

Finančná podpora  zameraná na  ochranu a 
podporu zdravia prostredníctvom projektu 
"Odyseus pomáha v uliciach". 5 000,00 

Slovenský zväz 
kanoistiky na divokej 
vode 

Podpora mladých športových talentov v oblasti 
kanoistiky na divokej vode - Future Team. 16 600,00 

Kysucká nemocnica s 
pol. Čadca 

Finančný dar na zakúpenie 12 zvodového EKG 
prístroja pre interné oddelenie. 2 500,00 

Spojená škola, 
Liptovský Mikuláš 

Finančný dar na zakúpenie interaktívnej tabule pre 
zrakovo a mentálne postihnutú mládež. 1 300,00 

Športový klub polície 
Inter Dúbravka 

Finančný príspevok na rozvoj mládežníckeho 
futbalu, zabezpečenie tréningových podmienok, 
podpora turnajov. 5 000,00 

Tenisový klub Slovan 
Bratislava 

Finančný dar na podporu rozvoja športových 
talentov detí a mládeže v oblasti tenisu. 10 000,00 

Svetielko nádeje, 
občianske združenie 

Finančné prostriedky na zakúpenie prístroja 
Biofeedback, ktorý pomáha onkologicky chorým 
deťom lepšie emocionálne zvládať chronické 
ochorenie. 

2 500,00 

Rodičovské združenie 
pri materskej škole, 
Bratislava 

Finančné prostriedky na zakúpenie prvkov 
detského ihriska v materskej škole. 

1 000,00 

Divadlo z pasáže, 
nezisková organizácia 

Poskytnutie finančného daru na zakúpenie 
technického vybavenia pre novootvorené divadelné 
štúdio. 2 500,00 

Centrum Slniečko, 
nezisková organizácia 

Finančný príspevok na vybavenie priestorov 
nízkoprahového centra určeného pre deti a mládež 
z rizikových rodín (sociálne slabších, 
zanedbávajúcich výchovu). 2 000,00 
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Odborné učilište 
Mojmírovce 

Finančný dar na dovybavenie posilňovne 
odborného učilišťa, v ktorom študujú aj žiaci 
s ľahkou mentálnou retardáciou. 1 000,00 

Nemocnica s 
poliklinikou Prievidza 
so sídlom v Bojniciach 

Poskytnutie finančného daru na skvalitnenie 
zdravotníckej starostlivosti pacientov detského 
oddelenia nemocničného zariadenia. 2 000,00 

Nemocnica Handlová 
- 2. súkromná 
nemocnica, s.r.o. 

Poskytnutie finančného daru na skvalitnenie 
zdravotníckej starostlivosti pacientov detského 
oddelenia nemocničného zariadenia. 2 000,00 

Šťastné srdce, 
občianske združenie 

Poskytnutie finančného daru na usporiadanie 
benefičného koncertu pod názvom „Šťastné srdce 
deťom“ pre deti z detského domova v Topoľčanoch. 500,00 

tranzit.sk, občianske 
združenie 

Podpora zachovania kultúrnych hodnôt v oblasti 
výtvarného umenia so zameraním na mladých 
tvorivých umelcov. 20 000,00 

AŠK Inter Bratislava 

Finančný dar na usporiadanie hádzanárskeho 
turnaja pre slovenské a české družstvá dievčat vo 
veku 14 – 16 rokov, ktoré nemajú počas ligovej 
prestávky dostatočné možnosti na kvalitnú hernú 
prípravu. 1 050,00 

Slovenská filharmónia 

Finančné prostriedky určené na pokrytie nákladov 
spojených s rozvojom vážnej hudby na Slovensku 
prostredníctvom podpory umeleckých aktivít 
hudobných telies. 43 200,00 

Dlane, občianske 
združenie 

Podpora divadelného festivalu detských domovov z 
Banskobystrického a Dunajskostredského kraja. 1 000,00 

Detská fakultná 
nemocnica s 
poliklinikou Bratislava 
- Kramáre 

Poskytnutie finančného daru na skvalitnenie 
zdravotníckej starostlivosti detských pacientov 
Kliniky pediatrickej urológie. 12 000,00 

Telovýchovná jednota 
Strojár Malacky 

Dar určený na rozvoj hádzanej v regióne mesta 
Malacky - realizácia súťaže "ZÁHORÁCKA 
MINIHANDBALL ŠKOLSKÁ LIGA" v školskom roku 
2009/2010.  1 000,00 

Domov sociálnych 
služieb Hestia 
Pezinok 

Dar určený na podporu športových aktivít občanov 
so zdravotným postihnutím v DSS Hestia Pezinok. 1 000,00 

Barborka n.o. 
Dar určený na dovybavenie zariadenia 
podporovaného bývania Barborka n.o. v Rožňave. 4 000,00 

Občianske združenie 
pre telesne postihnuté 
deti v okrese Poprad 

Dar určený na podporu zdravia pre telesne 
postihnuté deti – na zakúpenie termo-
akupresúrneho lôžka. 1 428,00 

Gymnázium sv. 
Františka Assiského 

Dar určený na podporu vzdelávania 
prostredníctvom realizácie projektu Multimediálna 
učebňa. 3 600,00 

Tanečná skupina 
GOONIES 

Dar určený na podporu športu detí a mládeže v 
oblasti moderného tanca. 1 000,00 

Univerzita 
Komenského v 
Bratislave 

Podpora vydania DVD a knižnej publikácie v rámci 
projektu Dotyky s vesmírom. 5 000,00 

Kysucká nemocnica s 
pol. Čadca 

Finančný dar na zakúpenie lupových okuliarov pre 
oddelenie úrazovej chirurgie. 1 200,00 

Nadácia Gymnázia 
Golianova, Nitra 

Dar určený na zakúpenie výpočtovej techniky pre 
multimediálnu učebňu gymnázia. 3 320,00 
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Domov sociálnych 
služieb, Liptovský 
Hrádok 

Prostriedky určené na zakúpenie vybavenia pre 
pracovnú terapiu klientov zariadenia, klienti s 
mentálnym postihnutím a so zdravotným 
znevýhodnením.  1 000,00 

Univerzita 
Komenského v 
Bratislave, 
Prírodovedecká 
fakulta 

Podpora Študentskej vedeckej konferencie, 
prezentácií prác študentov vysokých škôl. 3 000,00 

Občianske združenie 
Boardsparadise 

Dar určený na skvalitnenie zimnej prípravy a 
rozvoja pohybových aktivít detí a mládeže 
prostredníctvom snowboardingu. 5 000,00 
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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 5 989 107  -   5  989 107  6 029 845  

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 5 989 107  -   5 989 107  6 029 845  

  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 5 989 107  -   5 989 107  6 029 845  

  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 17 967 321  -   17 967 321  18 089 535  

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU (r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 
051) 029 2 445 991  -   2 445 991  1 603 639  

1. Zásoby (r. 031 až 036) 030 -  -   - 232   

  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 -  -   -  232   

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) 042 448  -   448  -   

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

  Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) 044 448   -   448     

  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 2 445 543  -   2 445 543  1 603 407  

  
Pokladnica (211 + 213) 052 -   -   -   -   

  Bankové účty (221 AÚ + 261) 053 2 445 543  -   2 445 543  1 603 407  

  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) 057 176  -   176  655  

  Náklady budúcich období (381) 058 176   -   176   -   

  
Príjmy budúcich období (385) 

059 -  -   -  655  

MAJETOK SPOLU (r. 001 + r. 029 + r. 057) 060 8 435 274  -   8 435 274  7 634 139  

Kontrolné číslo (r. 029 až r. 060) 992 15 773 599  -   15 773 599  12 446 366  
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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 7 057 208  7 033 303  

1. Imanie a peňažné fondy (r. 063 až r. 067) 062 6 638 784  6 638 784  

  Základné imanie (411) 063 6 638 784  6 638 784  

  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) 072 394 519  307 782  

4. 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                                                              
r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) 073 23 905  86 737  

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU (r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097) 074 176  -  

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) 087 176   -  

  Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088 176 - 

  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 1 377 890  600 836  

  Výdavky budúcich období (383) 102 2 564  10 551 

  Výnosy budúcich období (384) 103 1 375 326  590 285  

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU (r. 061 + r. 074 + r. 101) 104 8 435 274  7 634 139  

Kontrolné číslo (r. 061 až r. 104) 993 31 944 782  29 541 201  
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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 3   -   3   -   

502 Spotreba energie 02 -  -   -  199  

504 Predaný tovar 03 -   -   -   -   

511 Opravy a udržiavanie 04 -   -   -   -   

512 Cestovné 05 -   -   -   -   

513 Náklady na reprezentáciu 06 10 998   -   10 998   -   

518 Ostatné služby 07 15 417  -   15 417  2 158  

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 73  -   73  133  

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 24 919  -   919  133  

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 35 671 181  -   671 180  492 531  

563 
Poskytnuté príspevky fyzickým 
osobám 36 -   -   -   -   

567 
Poskytnuté príspevky z verejnej 
zbierky 37 -   -   -   -   

Účtovná trieda 5 spolu r. 1 až r. 37 38 698 590  -   698 590  495 154  

Kontrolné číslo r. 01 až 38 994 1 397 180  -   1 397 180  990 308  
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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 6 748   6 748  44 405  

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 58 159 125    159 125 224 922  

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 1 998    1 998 1 859  

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 68        

664 Prijaté členské príspevky 69        

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 70 586 017    586 017 362 179  

691 Dotácie  71        

Účtová trieda 6 celkom                                   r. 37 až 71  72 753 888   753 888 633 365  

Výsledok hospodárenia pred zdanením          r. 72 - 36 73 55 298   55 298  138 211  

591 Daň z príjmov 74 31 393   31 393  51 474 

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 75         

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

76 23 905   23 905  86 737  

Kontrolné číslo                                               r. 37 až 76 99 1 618 372   1 618 372   1 543 152  
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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 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 2009 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 2009 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 2009 nemala žiadnych 
zamestnancov. 
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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 2009 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 č. 22502/2002-
92 v neskoršom znení opatrenia MF SR č. 25682/2007-74,  opatrenia MF SR č. 24342/2007-
74, opatrenia MF SR č. 24485/2008-74, opatrenia MF SR č. 10294/2009-74 a opatrenia MF 
SR č. 25238/2009-74. 
 
 

4. Schválenie účtovnej závierky za rok 2008 
 
Účtovnú závierku Nadácie Slovenskej sporiteľne za rok 2008 schválila správna rada nadácie 
na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 28. mája 2009. 
. 
 

5. Členovia orgánov nadácie 
 

Orgán Funkcia Meno 

Správna rada 

Predseda 
Predseda 

Regina Ovesny  Straka do 27.2.2009 
Jan Rollo od 27.4.2009 

člen Marta Krejcarová  
člen Martin Kaňa do 10.7.2009 

Jozef Kiss od 20.8.2009 

Správca nadácie  Ivana Studenková  

Dozorná rada 

predseda Štefan Máj 
člen Manfred Schmid 
člen Samuel Vlčan do 10.8.2009 
člen Boris Johannes Marte 
člen 
člen 

Ján Onda  
Peter Krútil od 20.8.2009 

 
V správnej rade nadácie prišlo k zmene jej zloženia. Namiesto pôvodného člena Martina 
Kaňu, ktorý sa pred zasadnutím správnej rady vzdal svojej funkcie, správna rada na svojom 
zasadnutí dňa 20. augusta 2009 zvolila za nového člena Jozefa Kissa. Dňa 27. februára 
2009 sa vzdala svojej funkcie  predsedníčka správnej rady Regina Ovesny - Straka 
a správna rada zvolila za nového predsedu Jana Rolla.  
 
 
 

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 2009 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.  
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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. 
 
 
 

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

a) Nadácia v roku 2009 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 2009 nenadobudla zásoby.  
 
d) Nadácia v roku 2009 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 2009 netvorila žiadne rezervy. 
 

i) Nadácia v roku 2009 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 2009 nenadobudla dlhodobý hmotný a nehmotný majetok. 
 
 

8. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu 
 

Transakcie v cudzej mene sa do 31. decembra 2008 prepočítavali na slovenskú menu 
kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska, platným v deň uskutočnenia transakcie. 
Po 1. januári 2009 (deň zavedenia meny Euro v Slovenskej republike) sa transakcie v cudzej 
mene prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným 
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu 
uskutočnenia účtovného prípadu. 
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Peňažné aktíva a pasíva vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú kurzom platným ku dňu 
zostavenia účtovnej závierky. Vzniknuté kurzové rozdiely sa vykazujú vo výkaze ziskov a 
strát. 
 
 
 

III.  DOPLŇUJÚCE ÚDAJE K SÚVAHE    
 

 
ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY 
 
 

1. Dlhodobý finančný majetok (r. 021 súvahy)  
 
K 31. decembru 2009 a 31. decembru 2008 

 
Položka                   2009                   2008 

Dlhodobý finančný majetok   

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (r.024)                5 989 107                6 029 845 

Spolu   5 989 107 6 029 845 
 

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 2009 je tiež časové rozlíšenie kupónu vo 
výške 13 493 EUR (31. december 2008: 55 000 EUR). HZL sú splatné 16. apríla 2012, 
pričom kupón je splácaný v polročnom intervale. 
 
 
 

2. Finančné účty (r. 051 súvahy)  
 

K 31. decembru 2009 a 31. decembru 2008 

 
Položka                   2009                      2008 

Peňažné prostriedky   

Bankové účty bežné   2 445 543 1 603 407 

Spolu 2 445 543 1 603 407 
 

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

3. Časové rozlíšenie (r. 057 súvahy) 

 
K 31. decembru 2009 
 

Položka Riadok 
K zúčtovaniu 

do 12 mesiacov 
K zúčtovaniu 

nad 12 mesiacov 
Spolu 

k 31. 12. 2009 

Náklady budúcich období 058 176 - 176 

Spolu 057 176 - 176 

 

Náklady budúcich období predstavujú náklady spojené s nájmom, ktoré sa týkajú roku 2010.  

 
 
K 31. decembru 2008 
 

Položka Riadok 
K zúčtovaniu 

do 12 mesiacov 
K zúčtovaniu 

nad 12 mesiacov 
Spolu 

k 31. 12. 2008 

Príjmy budúcich období 059 655 - 655 
z toho:     

úroky z termínovaného vkladu  - - - 

Spolu 059 655 - 655 
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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 7  057 208 EUR. Predmet nadačného imania tvoria peňažné 
prostriedky, ktoré vložil do nadačného imania zakladateľ vo výške 6 638 783 EUR, výsledky 
hospodárenia min. rokov vo výške 394 519 EUR (zisk) a hospodársky výsledok za rok 2009 
vo výške 23 905 EUR. 
 
 
 

 
Základné 

imanie 

Nevysporiadaný 
výsledok 

hospodárenia 
minulých rokov 

Výsledok 
hospodárenia 

za účtovné 
obdobie 

Spolu 

 063 072 073 061 

Stav k 1. 1. 2009 6 638 784 307 782 86 737 7 033 303 
Prevod zisku za rok 2008 do nerozdelených 
ziskov - 86 737 (86 737) - 
Zisk za rok 2009 - - 23 905 23 905 

Stav k 31. 12. 2009 6638 784 394 519 23 905 7 057 208 

 
 

 
Základné 

imanie 

Nevysporiadaný 
výsledok 

hospodárenia 
minulých rokov 

Výsledok 
hospodárenia 

za účtovné 
obdobie 

Spolu 

 063 072 073 061 

Stav k 1. 1. 2008 6 638 784 251 319 56 463 6 946 566 
Prevod zisku za rok 2007 do nerozdelených 
ziskov - 56 463 (56 463) - 
Zisk za rok 2008 - - 86 737 86 737 

Stav k 31. 12. 2008 6 638 784 307 782 86 737 7 033 303 

 
 

5. Krátkodobé záväzky (r. 088 až 096 súvahy) 
 
31. december 2009 

 

Položka 

Splatnosť 

Celkom 
do lehoty 

do 360 dní  
po lehote 

nad 360 dní 
po lehote 

Záväzky z obchodného styku (r. 088) 176 - - 176 
Ostatné záväzky (r. 096) - - - - 

Spolu k 31. decembru 2009 176 - - 176 

 
 
 
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 - - - - 
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6. Časové rozlíšenie (r. 101 súvahy) 

 
K 31. decembru 2009 

 

Položka Riadok 
K zúčtovaniu do 

12 mesiacov 
K zúčtovaniu 

nad 12 mesiacov 
Spolu 

k 31. 12. 2009 

Výdavky budúcich období 102 2 964 - 2 964 
z toho:     

daň z príjmov z úrokov  2 564 - 2 564 

Spolu 102 2 564 - 2 564 

 
Výdavky budúcich období tvoria náklady súvisiace s rokom 2009, ktoré budú vyúčtované až 
v roku 2010 - alikvotná časť dane z príjmov z úrokov z hypotekárnych záložných listov.  
 
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 10 551 - 10 551 
z toho:     

daň z príjmov z úrokov  10 551 - 10 551 

Spolu 102 10 551 - 10 551 

 
K 31. decembru 2009 

 

Položka Riadok 
K zúčtovaniu do 

12 mesiacov 
K zúčtovaniu 

nad 12 mesiacov 
Spolu 

k 31. 12. 2009 

Výnosy budúcich období 103 1 375 326 - 1 375 326 
z toho:     

príspevky z podielu zaplatenej 
dane 

 
1 375 326 - 1 375 326 

Spolu 103 1 375 326 - 1 375 326 

 
Výnosy budúcich období tvoria prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane za účtovné 
obdobie, ktoré budú spotrebované až v nasledujúcich účtovných obdobiach, najmä v roku 
2010.  
 
K 31. decembru 2008 

 

Položka Riadok 
K zúčtovaniu do 

12 mesiacov 
K zúčtovaniu nad 

12 mesiacov 
Spolu 

k 31. 12. 2008 

Výnosy budúcich období 103 590 285 - 590 285 
z toho:     

príspevky z podielu zaplatenej 
dane 

 
590 285 - 590 285 

Spolu 103 590 285 - 590 285 

 
 

IV.  DOPLŇUJÚCE ÚDAJE K VÝKAZU ZISKOV A STRÁT 
 
VÝNOSY 
 

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

Položka Riadok 2009 2008 

Úroky 53 6 748 44 405 
v tom:    

úroky z termínových vkladov v SLSP, a.s.  6 748 44 405 

Spolu 53 6 748 44 405 
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2.    Výnosy z dlhodobého finančného majetku (r. 60 výkazu ziskov a strát) 

 
Položka Riadok                    2009                    2008 

Výnosové úroky 60 159 125 224 922 
v tom:    

úroky z HZL  159 125 224 922 

Spolu 60 159 125 224 922 

 
 

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

a r. 71 výkazu ziskov a strát) 
 

Položka Riadok                     2009                     2008 

Prijaté príspevky    
v tom    

príspevky od iných organizácií 68 1 998 1 859 
príspevky  z podielu zaplatenej dane 71 586 017 362 179 

Spolu  588 015 364 038 

 
Prijaté príspevky v roku 2009 tvoria finančný príspevok spoločnosti LANED, a.s., ktorá je 
spoločnosťou v skupine SLSP, a.s., vo výške 1 998 EUR.  
 
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane tvorí najmä príspevok od Slovenskej sporiteľne, 
a. s.. 
 
 
NÁKLADY 
 

4.     Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám (r. 35 výkazu ziskov a strát) 
 
Nadácia poskytla v roku 2009 na základe rozhodnutia správnej rady finančné dary vo výške 
671 180 EUR. Dary boli poskytnuté Združeniu Maxa Reitherdta v Bratislave vo výške 66 387 
EUR, združeniu Človečina vo výške 59 749 EUR, Slovenskej filharmónii vo výške 43 200 
EUR, Slovenskému zväzu kanoistiky vo výške 16 600 EUR  a Slovenskému zväzu telesne 
postihnutých športovcov vo výške 16 597 EUR.  
 
Nadácia podporila nasledovné projekty: Program Škola praxou finančnou čiastkou 19 920 
EUR,  Koruna ku korune finančnou čiastkou 19 020 EUR,  Zelené školské dvory finančnou 
čiastkou 15 960 EUR. Projekty boli podporené z prijatých prostriedkov z podielu zaplatenej 
dane za rok 2008. 
 
Nadácia poskytla v roku 2009 na základe rozhodnutia správnej rady ďalšie finančné dary vo 
výške 413 747 EUR z prijatých prostriedkov z podielu zaplatenej dane v roku 2008. 
 
Nadácia poskytla v roku 2008 na základe rozhodnutia správnej rady finančné dary vo výške 
492 531 EUR. Dary boli poskytnuté Združeniu Maxa Reitherdta v Bratislave vo výške 39 833 
EUR, Štátnej filharmónii v Košiciach vo výške 23 236 EUR, Slovenskej katolíckej charite vo 
výške 1 328 EUR, Spoločnosti Úsmev ako dar vo výške 14 937 EUR, Trenčianskej nadácii 
vo výške 1 992 EUR, Občianskemu združeniu Obete nášľapných mín vo výške 1 660 EUR, 
Štátnemu komornému orchestru v Žiline vo výške 11 618 EUR, Národnému onkologickému 
ústavu v Bratislave vo výške 11 618 EUR, spoločnosti C.A.R.D.O. vo výške 1 162 EUR, 
Spojenej škole v Brezne vo výške 664 EUR, OA Račianska vo výške 1 660 EUR, Nadácii 
Mariána Gáboríka vo výške 3 319 EUR a Slovenskej filharmónii  vo výške 16 597 EUR.  
 
Nadácia podporila nasledovné projekty: Program Škola praxou finančnou čiastkou 28 845 
EUR, Koruna ku korune finančnou čiastkou 17 858 EUR, Bližšie k zdraviu finančnou čiastkou 
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19 916 EUR a Fond zdravia a Pomoc zamestnancom v núdzi finančnou čiastkou 4 315 EUR. 
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 291 277 EUR z prijatých prostriedkov z podielu zaplatenej dane v roku 2007. 
 
 

6. Hospodárske náklady 
 
Položka Riadok                  2009                     2008 

Hospodárske náklady  27 410 2 623 
v tom:    

spotreba materiálu 01 3 - 
spotreba energie 02 - 199 
náklady na reprezentáciu 06 10 998 - 
ostatné služby 07 15 417 2 158 
           z toho - audit  1 1 
ostatné dane a poplatky 15 73 133 
iné ostatné náklady 24 919 133 

Spolu  27 410 2 623 

 
 

V.  DAŇ Z PRÍJMOV 
 
Sadzba dane z príjmov pre rok 2009 a 2008 je 19 %. Nadácia v zdaňovacom období roku 
2009 mala len zdaňovaný úrokový príjem vo výške 165 875 EUR (v roku 2008: 26 335 EUR), 
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. 
 
 

1.      Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 78 výkazu ziskov a strát) 
 

Položka Riadok                     2009                   2008 

Výsledok hospodárenia pred zdanením 75 55 298 138 211 
Daň z príjmov 76 (31 393) (51 474) 

Výsledok hospodárenia po zdanení 78 23 905 86 737 

 

VI.  PRENAJATÝ MAJETOK A MAJETOK ZACHYTENÝ NA PODSÚVAHOVÝCH 
ÚČTOCH 

 
Nadácia v roku 2009 neúčtovala na podsúvahových účtoch v účtových skupinách 97 až 99 
 

VII.  PRÍPADNÉ ĎALŠIE ZÁVÄZKY 

 
Nadácia v roku 2009 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 2009 neeviduje žiadne položky ostatných finančných povinností, ktoré sa 
nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe. 
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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. 
 
 
 

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: 

 
15.3.2010 

 
 

 
Ivana Studenková 

 
 
 

Ivana Studenková 
 
 

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

VÝNOSY:  

 Úroky z netermínovaných vkladov:                               6 748,- 

 Výnosy z dlhodobých finančných investícií                           159 125,- 

VÝNOSY spolu                            165 873,- 

 
 
 

PREHĽAD O DARCOCH 
 
Nadácia Slovenskej sporiteľne prijala v roku 2009 finančné dary od spoločnosti LANED a.s. vo 
výške 1 998,- EUR. Nadácia prijala aj finančné prostriedky z podielu zaplatenej dane vo výške 
1 375 326 EUR. 
 
 
 

FINANČNÉ PRÍSPEVKY POSKYTNUTÉ FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM 
 
Nadácia poskytla v roku 2009 na základe rozhodnutia správnej rady finančné dary vo výške 
671 180 EUR.   
 
 

PREHĽAD VÝDAVKOV (NÁKLADOV)  
                                            EUR 

NÁKLADY:  

Spotreba materiálu                                    3,- 

Ostatné služby (nájom, poštovné)                            15 417,- 

Náklady na reprezentáciu                           10 998,- 

Ostatné poplatky                                   73.- 

Bankové poplatky                                 919,- 

Daň z príjmov z úrokových výnosov                           31 393,- 

NÁKLADY spolu                           58 803,-                   

 
V roku 2009 vznikli Nadácii Slovenskej sporiteľne náklady na správu nadácie v sume 
58 803 EUR.  
 
 
 

ZMENY VYKONANÉ V NADAČNEJ LISTINE A V ZLOŽENÍ ORGÁNOV 
 
V správnej rade nadácie prišlo k zmene jej zloženia. Namiesto pôvodného člena Martina Kaňu, 
ktorý sa pred zasadnutím správnej rady vzdal svojej funkcie, správna rada na svojom 
zasadnutí dňa 20. augusta 2009 zvolila za nového člena Jozefa Kissa. Dňa 27. februára 2009 
sa vzdala svojej funkcie  predsedníčka správnej rady Regina Ovesny - Straka a správna rada 
zvolila za nového predsedu Jana Rolla.  
 
 

ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE SPRÁVCU NADÁCIE 
 
Výkon funkcie správcu nadácie v roku 2009 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 2009 neposkytla žiadny príspevok z Fondu zdravia.  
Nadačný fond bol na základe rozhodnutia Správnej rady v roku 2009 zrušený.  
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