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Nadácia 
Slovenskej sporiteľne 
za šesť rokov svojej 

činnosti podporila viac 
ako 700 projektov 
v hodnote takmer 

3,4 milióna eur.

Foto: Valéria Zacharová
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Aktivity nadácie 
v uplynulom roku boli 
ovplyvnené ničivými 

záplavami, ktoré 
zasiahli takmer celé 

Slovensko.

PRÍHOVOR

Oblasťou, ktorej by sme sa v nadácii chceli venovať 
dlhodobo, je finančné vzdelávanie. Podieľali sme sa na 
projekte Poznaj svoje peniaze, zameranom na finančnú 
gramotnosť stredoškolákov. Projekt v súčasnosti funguje už 
vo viac ako 100 stredných školách a našou snahou je zapojiť 
doň aj základné školy. 

Na záver by som rada poďakovala našim partnerom, či už 
ide o mimovládne organizácie, školy, mestá, nemocnice 
alebo o občianske združenia, za dôveru, s akou sa na nás 
obracajú so svojimi projektmi. Veríme, že ich aj v ďalšom 
roku budeme môcť z darovaných 2 % od Slovenskej 
sporiteľne podporiť čo najviac.   
 

S úctou

Marta Krejcarová, 
členka Správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne

Milí priatelia,

smerovanie financií z Nadácie Slovenskej sporiteľne  
v uplynulom roku ovplyvnili ničivé záplavy, ktoré  
zasiahli takmer celé územie Slovenska. Naša nadácia 
prostredníctvom dvoch združení, ktoré majú profesionálne 
skúsenosti s projektmi na rozvoj obcí a s urgentnou 
humanitárnou pomocou, pomohla 70 poškodeným obciam 
sumou 300-tisíc eur. Bolo pre nás samozrejmosťou  
prispieť na obnovu zničenej infraštruktúry, ako aj na 
zabezpečovacie práce proti ďalšiemu zosuvu pôdy.

Sme radi, že sme mohli podporiť aj tie projekty, kde  
si našu účasť nevynútila príroda. Nadácia vybudovala  
v ôsmich mestách moderné, multifunkčné ihriská, ktoré  
dnes využívajú  študenti, ale aj ostatní obyvatelia. Rovnako 
sme tak zotrvali v tradičných partnerstvách s regionálnymi 
divadlami v Bratislave, v Nitre, v Martine a v Prešove.

Aj v uplynulom roku sme pokračovali v našich aktivitách 
zameraných na spoluobčanov, ktorí nemajú rovnakú 
štartovaciu čiaru ako väčšina ostatných. Prostredníctvom 
nášho partnerstva s chránenými dielňami sme priamo 
prispievali na ich prevádzku. 



Jozef Síkela
predseda správnej rady 

Jozef Síkela pracuje  
v bankovníctve od roku 1992. 
Svoju bankovú kariéru začal  
v Creditanstalt vo Viedni. V roku 
2001 prevzal zodpovednosť za 
firemné bankovníctvo v Českej 
sporiteľni. V roku 2009 sa stal 
generálnym riaditeľom Erste 
Bank Ukrajina. 1. júna 2010 bol 
zvolený za predsedu 
Predstavenstva a generálneho 
riaditeľa Slovenskej sporiteľne. 
Je zodpovedný za riadenie rizík, 
ľudské zdroje, marketing, 
analýzy trhov, právne služby  
a za komunikáciu. Predsedom 
Správnej rady Nadácie 
Slovenskej sporiteľne je  
od júna 2010.

Správna rada

Jozef Sikela, 

predseda od 30. 6. 2010

Jan Rollo, 

predseda do 3. 6. 2010

Marta Krejcarová, členka

Jozef Kiss, člen

Marta Krejcarová
členka správnej rady

Marta Krejcarová pôsobí vo 
finančnom sektore 10 rokov.  
Do Slovenskej sporiteľne prišla 
v decembri 2007. Predtým 
pôsobila v ČSOB, kde bola 
hovorkyňou a zodpovedala za 
internú a externú komunikáciu. 
V súčasnosti je riaditeľkou 
odboru komunikácie  
a sponzoringu Slovenskej 
sporiteľne. Vyštudovala 
žurnalistiku na Filozofickej 
fakulte Univerzity Komenského. 
Členkou Správnej rady Nadácie 
Slovenskej sporiteľne je od 
augusta 2008. 

Dozorná rada 

Štefan Máj, predseda

Peter Krutil, člen

Boris Johannes Marte, člen

Ján Onda, člen

Ľudovít Valent, člen od 30. 6. 2010

Manfred Schmid, člen do 30. 6. 2010

Jozef Kiss
člen správnej rady 

Jozef Kiss nastúpil do 
Slovenskej sporiteľne v roku 
2006. Od začiatku pôsobil 
vo vedúcich funkciách v línii 
riadenia retailového predaja. 
Od augusta 2009 do februára 
2011 bol členom Správnej rady 
Nadácie Slovenskej sporiteľne. 

Správca 

Ivana Studenková
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Podporujeme projekty, 
ktoré prinášajú 

pozitívne zmeny 
pre nás všetkých.

II. ĽUDIA V NADÁCII SLOVENSKEJ SPORITEĽNE 



KRÁTKO O HISTÓRII

Nadácia Slovenskej sporiteľne, založená v roku 2004,  
patrí v súčasnosti medzi najväčšie firemné nadácie na 
Slovensku. Nadácia za šesť rokov svojej činnosti podporila 
viac ako 700 projektov v hodnote takmer 3,4 milióna eur.

NÁŠ CIEĽ A POSLANIE

Kvalitatívne zmeny v spoločnosti prostredníctvom podpory 
verejnoprospešných aktivít organizácií tretieho sektora. 

8    9    VÝROČNÁ SPRÁVA 2010

Nadácia vníma 
investíciu do 
vzdelania ako 

jednu z najlepších 
v živote každého 

človeka.

III. NADÁCIA SLOVENSKEJ SPORITEĽNE 
– VZNIK, CIELE, HODNOTY 

KDE SME AKTÍVNI

Podporujeme aktivity a iniciatívy v oblasti vzdelávania, 
športu, kultúry, sociálnej pomoci, zdravia a ochrany 
životného prostredia.

KTORÉ HODNOTY UZNÁVAME

n Zodpovednosť
n Transparentnosť
n Profesionalita
n Stabilita
n Otvorenosť



NADÁCIA SLOVENSKEJ SPORITEĽNE V ROKU 2010 PODPORILA:                                     

Šport 110 projektov 811 477 eur

Sociálna pomoc 11 projektov 340 555 eur

Vzdelávanie  55 projektov 167 075 eur

Kultúra 20 projektov 135 270 eur

Zdravie 31 projektov 63 746 eur

Životné prostredie 5 projektov 5 999 eur

Spolu	 232	projektov	 1	524	122	eur
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NADÁCIA V OBLASTI SOCIÁLNEJ 
POMOCI

Rok 2010 bol pre Slovensko poznačený ničivými povodňami, 
ku ktorým prišlo v mnohých našich regiónoch. Aby pomoc 
nadácie bola transparentná a profesionálne dobre zvládnutá, 
rozhodla sa venovať finančný dar vo výške 300-tis. eur dvom 
organizáciám – Združeniu miest a obcí Slovenska  
a občianskemu združeniu Človek v ohrození. Obe 
organizácie majú skúsenosti s touto problematikou a tým sa 
minimalizovala možnosť neefektívneho využitia finančného 
daru. Tento dar bol primárne využitý na obnovu dopravnej 
infraštruktúry v sedemdesiatich záplavami zasiahnutých 
obciach, ale aj na zabezpečovacie práce proti zosuvu pôdy, 
na distribúciu hygienických a čistiacich potrieb a pod.

Nadácia sa už niekoľko rokov venuje aj problematike 
chránených dielní. V minulosti to boli napríklad otvorené 
granty zamerané na podporu udržateľnosti týchto 
organizácií. Okrem toho je už niekoľko rokov partnerom 
mimovládnej organizácie Inklúzia, ktorá sa zameriava na 
podporu zamestnávania znevýhodnených skupín s dôrazom 
na osoby so zdravotným postihnutím. Nadácia finančne 
podporuje prezentačné trhy chránených dielní – Radničkine 
trhy. Atmosféru trhov chránených dielní priniesla aj do 
priestorov Slovenskej sporiteľne, keď v období Vianoc  

NADÁCIA V OBLASTI ŠPORTU

Nadácia aj v roku 2010 pokračovala v podpore 
mládežníckeho športu projektmi „Multifunkčné ihriská“  
a otvoreného grantového programu „Futbal to je hra!“. 

Nadácia v uplynulom roku vybudovala osem exteriérových 
multifunkčných ihrísk v Trebišove, Prešove, Rimavskej 
Sobote, Brezne, Krásne nad Kysucou, Zlatých Moravciach, 
Pezinku a v Trnave. Moderné športoviská, ktoré sú 
vybudované pri základných školách, dnes môžu využívať 
nielen žiaci, ale každý, kto má záujem relaxovať športom. 
Nadácia venovala na výstavbu ihrísk viac ako 400-tisíc eur.

Ďalšou aktivitou bolo vyhlásenie grantového programu 
„Futbal to je hra!“. Bol zacielený na rozvoj neprofesionálnych 
mládežníckych futbalových klubov. O podporu sa uchádzalo 

a Veľkej noci zrealizovala „malé“ trhy chránených dielní. 
Kúpou predmetov z týchto dielní pomohli zamestnanci 
banky k ďalšej činnosti chránených pracovísk.

Nadácia venovala oblasti sociálnej pomoci celkovo sumu 
340-tisíc eur.

NADÁCIA V OBLASTI VZDELÁVANIA

Nadácia vníma investíciu do vzdelania ako jednu z najlepších 
v živote každého človeka, a preto už niekoľko rokov 
podporuje rôzne vzdelávacie aktivity. Jedným z príkladov je 
spolupráca s 15 univerzitami,  ktoré v uplynulom roku získali 
zo strany nadácie viac ako 35-tisíc eur. 

Ďalšou z významných iniciatív zameraných na zvyšovanie 
finančnej gramotnosti slovenských študentov je projekt 
Nadácie pre deti Slovenska – „Poznaj svoje peniaze“. Venuje 
sa nedostatočnému finančnému vzdelávaniu, prioritne v 
oblasti manažmentu osobných financií. Projekt, do ktorého 
je zapojených takmer 100 stredných škôl, rozvíja aj životné 
zručnosti mladých ľudí spojené s rozhodovaním, so 
zodpovednosťou, s nezávislosťou. Ďalší z dlhodobých 
projektov v oblasti vzdelávania reprezentuje spolupráca  
s týždenníkom TREND v rámci alternatívneho vzdelávacieho 

141 klubov. Z projektov, ktoré sa zameriavali najmä na 
rekonštrukciu šatní, nákup tréningových pomôcok a výstroja, 
ako aj na organizáciu športových turnajov, správna rada 
podporila 25 v celkovej sume takmer 200-tisíc eur. 

V športových aktivitách sme podporili tradičných partnerov  
v oblasti telesne hendikepovaných športovcov – Slovenský 
zväz telesne postihnutých športovcov, Slovenský atletický 
zväz zdravotne postihnutých, Tanečný klub Danube 
Bratislava, ktorý zastrešuje telesne postihnutých tanečníkov 
na invalidných vozíkoch.

Nadácia prispela na podporu športových aktivít sumou viac 
ako 800-tisíc eur.

Nadácia vybudovala 
osem moderných 

multifunkčných ihrísk, 
na ich výstavbu 

venovala viac ako 
400-tisíc eur.

IV. AKTIVITY NADÁCIE V ROKU 2010

Venovali sme 
300-tisíc eur 
pre regióny 

zasiahnuté ničivými 
povodňami.
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Novým projektom zameraným na mladého človeka je projekt 
Voices Live. Predstavuje verejné multižánrové kultúrne 
podujatia, ktoré originálnym spôsobom zviditeľňujú pôvodnú 
slovenskú umeleckú tvorbu, ako aj aktivity tvorivých 
zástupcov neziskového sektora. 

Nadácia podporila aktivity v oblasti kultúry sumou viac ako 
130-tisíc eur.

NADÁCIA V OBLASTI ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA

K zlepšeniu životného prostredia prispela nadácia 
prostredníctvom spolupráce s Nadáciou Ekopolis. 
Spoločným projektom „Strom roka“ upozornili na staré  
a ohrozené stromy v našich regiónoch. Nadácia sa 
problematike životného prostredia venovala aj 
prostredníctvom podpory dobrovoľníckeho projektu  
„72 hodín bez kompromisu“, ktorý realizovala Rada 
mládeže Slovenska. 

Nadácia podporila oblasť životného prostredia sumou 
takmer 6-tisíc eur.

IV. AKTIVITY NADÁCIE V ROKU 2010 IV. AKTIVITY NADÁCIE V ROKU 2010

projektu „Myslím ekonomicky“. Vzdelávanie stredoškolských 
študentov prebieha formou pravidelných diskusných klubov 
so zameraním výlučne na ekonomické témy. Študenti tak 
nadobudnú zručnosti, ktoré im uľahčia vstup na trh práce. 
Pilotným projektom v tejto oblasti bol pre nadáciu projekt 
„Cvičná banka“, ktorý sa realizuje na Obchodnej akadémii  
I. Karvaša v Bratislave. Študentom dáva priestor na 
praktické preskúšanie fungovania aktivít banky v oblasti 
poskytovania služieb klientom, ako napríklad založenie 
bankového účtu, výpočet ratingu klienta a pod. 

Okrem tradičného vzdelávania zameraného na finančnú 
gramotnosť nadácia prispela aj na vzdelávanie napr. v oblasti 
hudobných žánrov. Reprezentantom netradičného 
edukatívneho projektu je projekt „Jazz ide do školy“, ktorý 
interaktívnym spôsobom približuje mladým ľuďom hudbu  
s koreňmi mimo Európy. Autorom projektu je známa jazzová 
speváčka Lucia Lužinská. V uplynulom roku sa edukatívne 
koncerty konali v mestách ako napr. Nitra, Banská Bystrica, 
Prešov, Košice, Žilina, Trenčín a Bratislava.

Nadácia na podporu vzdelávacích aktivít vyčlenila sumu viac 
ako 160-tisíc eur.

NADÁCIA V OBLASTI KULTÚRY

Nadácia je aktívna aj v oblasti podpory kultúrnych hodnôt. 
Tento jej záujem dlhodobo reprezentuje spolupráca  
s jedinečným Radošinským naivným divadlom, ako aj 
s ďalšími divadlami v regiónoch Slovenska – v Nitre, Martine  
a v Prešove. V podpore myslíme aj na malého diváka. Už 
druhý rok podporujeme Bábkové divadlo v Bratislave, ktoré 
ročne navštívi takmer 40-tisíc malých divákov.  

Okrem divadelného umenia sa nadácia venuje aj podpore 
vážnej hudby. Tu je už dlhoročným partnerom Slovenskej 
filharmónie, ako aj hudobných telies v Košiciach a v Žiline.

NADÁCIA V OBLASTI ZDRAVIA

V nadácii nezabúdame ani na hodnoty zdravia.  
V uplynulom roku nadácia podporila niekoľko projektov, 
ktoré priniesli skvalitnenie zdravotnej starostlivosti 
napríklad pre malých pacientov Detskej onkologickej 
kliniky v Bratislave, ako aj pre pacientov rehabilitačného 
centra Adeli v Piešťanoch. Duševnému zdraviu mladých 
ľudí sa už tretí rok venuje projekt Ligy za duševné zdravie. 
Iniciátormi projektu boli samotní študenti stredných škôl, 
ktorí spolupracujú s ligou ako dobrovoľníci. Študenti 
poukazovali na nedostatok informácií o problematike 
duševného zdravia. Na základe týchto podnetov vznikol 
projekt „Duševné zdravie na stredných školách“. Nadácia 
je jeho podporovateľom už tretí rok.  

Nadácia venovala oblasti zdravia sumu takmer 65-tisíc eur.

Oblasť, ktorej by 
sme sa v nadácii 
chceli venovať 
dlhodobo, je 

finančné 
vzdelávanie.

Spolupráca 
s divadlami 
je jednou 

z kľúčových 
v našich aktivitách 

zameraných na 
oblasť umenia.

Foto: Ctibor Bachratý

Myslíme aj na podporu 
špecializovaných 

organizácií a združení, 
ktoré vedia cielene 

pomáhať v oblastiach, 
kde je to potrebné.

Dobrovoľnícke 
aktivity môžu 

meniť spoločnosť 
k lepšiemu. 

Nadácia sa im 
venuje od počiatku.

Spolupráca 
s divadlami 
je jednou 

z kľúčových 
v našich aktivitách 

zameraných na 
oblasť umenia.
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V. CELKOVÝ PREHĽAD PODPORENÝCH 
PROJEKTOV V ROKU 2010

V. CELKOVÝ PREHĽAD PODPORENÝCH 
PROJEKTOV V ROKU 2010

OBDAROVANÝ ÚČEL DARU VÝŠKA DARU (EUR)

Nezisková organizácia Voices
Podpora rozvoja kultúry prostredníctvom realizácie 
multižánrových kultúrnych podujatí

8 000,00

Občianske združenie HOSPIC HARMÓNIA Podpora zdravia pacientov algeziologickej ambulancie 4 000,00

KOLOMAŽ (združenie pre súčasné umenie)
Podpora rozvoja kultúry prostredníctvom realizácia 
divadelného festivalu Sám na javisku

3 000,00

Odborné učilište internátne, Lučenec
Podpora vzdelávania v oblasti životného prostredia v rámci 
projektu „Dajme ZEMI zelenú”

1 000,00

Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin
Podpora vzdelávania v oblasti životného prostredia v rámci 
projektu „Naše átrium – zelená kniha Prírody”

1 000,00

Športový klub polície, BA Podpora mládežníckej hádzanej 5 000,00

Žilinská univerzita v Žiline Publikácia „Vybrané kapitoly z ekonomickej sociológie” 2 000,00

Interklub Bratislava Príspevok na podporu mladých tanečných talentov 6 000,00

Centrum detskej reči, Trnava
Podpora vzdelávania detí so špeciálno-pedagogickými 
potrebami

1 700,00

Komunitná nadácia Bratislava Podpora benefičného podujatia Preteky kačíc 10 000,00

Slovenská debatná asociácia Podpora projektu Finále Slovenskej debatnej ligy 2009/2010 4 000,00

Klub Kysuckého martónu Podpora športu v rámci podujatia Kysucký maratón 2 000,00

Združenie na pomoc detskej onkológii
Podpora zdravia pacientov Detskej onkologickej kliniky 
v Bratislave

4 000,00

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - 
Výcviková škola pre vodiacich psov

Sociálna pomoc a podpora zdravia klientov Únie nevidiacich 
prostredníctvom výchovy vodiaceho psa

2 000,00

Základná škola, Masarykova, Košice Podpora zdravia detí. Vybudovanie detského ihriska 1 000,00

Nadácia Ekopolis
Ochrana životného prostredia – Strom roka 2010 – ošetrenie 
víťazných stromov

999,00

TJ Sokol Pravotice
Podpora športových aktivít Telovýchovnej jednoty SOKOL 
PRAVOTICE

300,00

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím

Sociálna pomoc prostredníctvom realizácie 
kultúrno-spoločenského podujatia Deň krivých zrkadiel

3 000,00

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím

Sociálna pomoc prostredníctvom realizácie celoslovenskej 
kampane Zrkadlo

5 000,00

Základná škola s materskou školou, 
Zábiedovo

Podpora zdravia a športu prostredníctvom projektu „Atletika 
pod holým nebom” – obnova a úprava zelenej telocvične na 
školskom dvore

2 500,00

BKLOKYBB, n.o.
Podpora telesnej kultúry v rámci projektu Bedminton pre 
všetkých, podpora činnosti organizácie zameranej na 
výchovu a rozvoj bedmintonu medzi mládežou

2 250,00

Univerzita Komenského v Bratislave
Udelenie „Ceny Slovenskej sporiteľne” za najlepšie 
diplomové práce odboru EFM

1 000,00

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Konferencia „K problémom mediálnej komunikácie” 1 000,00

Prešovská univerzita v Prešove
Unipocentrum – kontaktné miesto akademickej obce 
PO UNI

3 000,00

Univerzita Komenského v Bratislave Konferencia „Míľniky práva v stredoeur. priestore 2010” 1 000,00

Slovenská poľnohospodárska univerzita 
v Nitre

Internátne rozhlasové štúdio Mladosť 3 000,00

Francesco - regionálne autistické centrum Prístroj Biofeedback pre deti s autizmom 1 766,00

Združenie BABADLO, o.z.
Naštudovanie predstavenia Blší príbeh, umelecká šnúra 
s predstavením po Slovensku pre DSS-ky

2 550,00

SPK Bratislava Podpora mladých športových talentov – plavcov 3 000,00

OBDAROVANÝ ÚČEL DARU VÝŠKA DARU (EUR)

Človečina, občianske združenie
Príspevok na podporu realizácie umeleckých aktivít 
Radošinského naivného divadla

60 000,00

Slovenský zväz telesne postihnutých 
športovcov

Podpora aktivít telesne postihnutých športovcov 
združených v najväčšej športovej organizácii zdravotne 
postihnutých občanov na Slovensku

17 000,00

Klub priateľov Divadla A. Bagara, Nitra
Príspevok na podporu realizácie umeleckých aktivít Divadla 
Andreja Bagara, Nitra

10 000,00

Slovenské komorné divadlo, Martin
Príspevok na podporu realizácie umeleckých aktivít 
Slovenského komorného divadla, Martin

16 600,00

Divadlo Jonáša Záborského, Prešov
Príspevok na podporu realizácie umeleckých aktivít Divadla 
Jonáša Záborského, Prešov

3 320,00

Občianske združenie Proti prúdu
Podpora vzdelávania v rámci projektu „Boj o človeka v prvej 
línii ulice – streetwork s ľuďmi bez domova”

4 315,00

Sociálne centrum ANJEL, n.o.
Príspevok na ochranu a podporu zdravia detí v rámci 
projektu „Revitalizácia kombinovaného detského ihriska“ 
v obci Zvončín

5 000,00

Občianske združenie KELTIEG 
Podpora vzdelávania stredoškolských študentov v hudobnej 
oblasti- "Jazz ide do školy"

19 500,00

BIKE-TEAM Bratislava
Podpora mladých športových talentov v oblasti horskej 
cyklistiky

5 000,00

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb Podpora zdravia pacientov oddelenia intenzívnej angiológie 3 000,00

Občianske združenie Pomoc ohrozeným 
deťom

Príspevok na prevádzku Centra nádeje zameraného na 
týrané matky s deťmi

7 975,00

Tanečný klub Danube Bratislava
Podpora športových aktivít tanečníkov na invalidných 
vozíkoch

3 000,00

Spoločne deťom, n.f. pri Štátnom bábkovom 
divadle

Zachovanie kultúrnych hodnôt a podpora divadelných 
titulov určených deťom

10 000,00

Slovenský atletický zväz zdravotne 
postihnutých

7. ročník halových pretekov Istropolitana Indoor 2010 4 000,00

TJ Slovan Tomášovce Podpora športových aktivít v obci Tomášovce 9 000,00

TJ Družba Smrečany – Žiar Medzinárodný futbalový turnaj starších žiakov 1 000,00

OA Imricha Karvaša Bratislava
Podpora vzdelávania študentov obchodných akadémií – 
Cvičná banka

4 150,00

Trnavská univerzita v Trnave
Podpora vydávania študentského časopisu
ProSocio

3 500,00

Správa telovýchovných a rekreačných 
zariadení hlavného mesta SR Bratislavy

Finančný príspevok na pokrytie organizačno-technických 
nákladov na športové podujatie národného behu Devín – 
Bratislava

5 000,00

Únia materských centier
Podpora rozvoja rodičov prostredníctvom realizácie 
Akadémií praktického rodičovstva

9 000,00

Ekonomická univerzita v Bratislave
Podpora realizácie prednášok na tému „ekonomická 
kriminalita”

1 750,00

Občianske združenie Podaj mi ruku Špeciálna MŠ a ZŠ internátna vo Valaskej 500,00

Požitavská futbalová akadémia FC ViOn Rozvoj mládežníckeho futbalu v Požitavskom regióne 10 000,00

Basketland, n.f.
Streetball tour 2010 – podpora športu v rámci série 
regionálnych turnajov v pouličnom basketbale

10 000,00

Združenie rodičov a priateľov diabetických 
detí

Podporu zdravia prostredníctvom príspevku 
 na liečebno-rekondičný tábor detských diabetikov

1 000,00
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Rodičovské združenie pri Materskej škole, 
Trnava

Príspevok na dobudovanie detského ihriska 1 000,00

Cantica Collegium musicum Martin
Príspevok na letné sústredenie na naštudovanie diela 
W. A. Mozarta

2 000,00

TAKT, občianske združenie
Príspevok na technické zabezpečenie letných škôl 
zameraných na výučbu spevu, tanca, herectva    

1 000,00

Základná škola s materskou školou, 
Ľubochňa

Príspevok na projekt „Finančne gramotný žiak” 1 000,00

Rodičovské združenie pri MŠ a ZŠ, 
Riazanská ul., Levice

Príspevok na projekt „V ríši znakov a písmen” 800,00

Občianske združenie Poza školu, Omšenie Príspevok na tvorivé dielne 1 000,00

Združenie rodičov a priateľov Materskej 
školy, Západná ul., Bratislava

Príspevok na vybudovanie detského ihriska 1 000,00

Materská škola, Veľký Klíž
Príspevok na nákup didaktických hračiek, rehabilitačných 
a pohybových zostáv

1 000,00

Školáčik Viničné Príspevok na vybudovanie zelenej triedy 1 000,00

Materské centrum Ostrovček, občianske 
združenie

Príspevok na vybudovanie verejného detského ihriska 1 000,00

Základná škola, Bratislava Príspevok na nákup materiálu pre mimoškolské krúžky 1 000,00

Základná umelecká škola vo Zvolene Príspevok na kúpu hudobného nástroja pre ZŠ – husle 1 000,00

Rodičovské združenie pri Materskej škole v
Pezinku

Príspevok na jednoduché dopravné ihrisko pre deti 
predškolského veku

1 000,00

Združenie príbuzných, priateľov a ľudí
s psychickými poruchami KRÍDLA

Príspevok na technické zabezpečenie letných tábora pre 
ľudí s psychickými poruchami  

600,00

Rodičovské združenie pri MŠ, Šamorín Príspevok na dobudovanie detského parku 1 000,00

Združenie rodičov a priateľov Materskej 
školy, Most pri Bratislave

Príspevok na zakúpenie vybavenia škôlky, divadielko, knihy 1 000,00

MOTOKLUB – Beckov
Príspevok na technické zabezpečenie motokrosových 
pretekov

1 000,00

Plamienok nádeje, občianske združenie, 
Rimavská Sobota

Príspevok na sociálnu rehabilitácia zdravotne ťažko 
postihnutých detí pri mori

1 000,00

Detský a mládežnícky súbor – Kelčovan Príspevok na naštudovanie premiérového programu 1 000,00

Občianske združenie Pre radosť Príspevok na zabezpečenie integračného tábora 1 000,00

Združenie rodičov pri folklórnom súbore 
Radosť

Príspevok na nákup nových krojov 1 000,00

Chachaland, občianske združenie
Príspevok na technické zabezpečenie letného detského 
tábora

1 000,00

Rodičovské združenie pri ZŠ Gorazdova Príspevok na nákup materiálu pre krúžkovú činnosť 1 000,00

Slovenská rada rodičovských združení – 
Rodičovské združenie pri Materskej škole, 
Ružomberok

Príspevok na prenosné dopravné ihrisko 1 000,00

Občianske združenie Škola umenia Príspevok na nákup materiálu k divadelným predstaveniam 1 000,00

ZŠ a MŠ, Šar. Dravce, Sabinov
Príspevok na kúpu vybavenia škôlky, knihy, edukačné 
programy

1 000,00

Občianske združenie ARS IUVENTUTIS Príspevok na podporu začínajúcich operných spevákov 600,00

Občianske združenie KUK
Príspevok na prípravu premiérového programu, 
zrealizovanie tanečného domu na Kysuciach

1 000,00

Škola pre mimoriadne nadané deti 
a Gymnázium

Príspevok na nákup literatúry a časopisov, učebných 
pomôcok

1 000,00

Občianske združenie Iniciatíva rodičov 
Lamača

Príspevok na kúpu vybavenia škôlky, knihy, edukačné 
programy, hračky

600,00

OBDAROVANÝ ÚČEL DARU VÝŠKA DARU (EUR)

Rodičovské združenie pri XXII. Materskej 
škole, Michalovce

Podpora športu dobudovaním detského ihriska 3 000,00

AŠK Inter Bratislava
Podpora športu v rámci projektu „malá Afrika” – futbalového 
turnaja 14-ročných hráčov

3 000,00

Mesto Senica Príspevok na 22. ročník Záhoráckeho maratónu 800,00

Detské kočovné divadlo DRaK, Prešov Podpora vzdelávania detí s poruchami správania 4 100,00

Zväz sluchovo postihnutých, z.o., 
Michalovce

Príspevok na kúpu indukčnej slučky 400,00

Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica
Príspevok na vybudovanie interaktívneho 
prírodovedného laboratória

2 295,00

Štátna filharmónia Košice
Príspevok na realizáciu 40. ročníka medzinárodného 
organového festivalu I. Sokola

8 000,00

Základná škola internátna pre žiakov 
s narušenou komunikačnou schopnosťou, 
Brezolupy

Príspevok na realizáciu projektu Spolu to dokážeme 
– Celoslovenské športové hry pre žiakov s narušenou 
komunikačnou schopnosťou

800,00

Alkan – klub horských športov Podpora činnosti klubu zameraného na horské športy 2 000,00

Centrum sociálnych služieb Slnečný dom, 
Prešov

Príspevok na projekt „Vo svet hudby” – nákup hudobných 
nástrojov do učebne muzikoterapie

1 500,00

No Limit Skateboard klub, Zvolen Príspevok na obnovu prekážok v skate parku 2 000,00

Združenie miest a obcí Slovenska Príspevok na pomoc obciam postihnutým povodňami 2010 250 000,00

Človek v ohrození, občianske združenie Príspevok na pomoc obciam postihnutými povodňami 2010 50 000,00

ATLETIKA, s.r.o.
Príspevok na realizáciu športového – atletického projektu 
„Atletika pre deti” v rámci celej SR

33 200,00

Čiernohronská železnica, n.o. Oprava úzkorozchodného vozňa 2 000,00

Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky Podpora mladých pretekárov klubu 3 000,00

Obec Kokava nad Rimavicou Podpora folklórneho festivalu Koliesko 2010 200,00

Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity Žilinská detská univerzita 2010 1 000,00

Mesto Zlaté Moravce
Príspevok na vybudovanie multifunkčného ihriska pre ZŠ, 
Robotnícka 25, Zlaté Moravce

55 950,17

Mesto Prešov
Príspevok na vybudovanie multifunkčného ihriska pre ZŠ, 
Bajkalská 29, Prešov

50 058,72

Mesto Krásno nad Kysucou
Príspevok na vybudovanie multifunkčného ihriska pre ZŠ, 
Mládežnícku ulica, Krásno nad Kysucou

48 681,36

Mesto Pezinok
Príspevok na vybudovanie multifunkčného ihriska pre ZŠ, 
Kupeckého 74, Pezinok

57 564,46

Mesto Trnava
Príspevok na vybudovanie multifunkčného ihriska pre ZŠ 
v meste Trnava

55 792,39

Mesto Trebišov
Príspevok na vybudovanie multifunkčného ihriska pre ZŠ, 
Pribinova 34, Trebišov

53 663,35

Mesto Brezno
Príspevok na vybudovanie multifunkčného ihriska pre ZŠ, 
Pionierska 2, Brezno

50 748,58

Mesto Rimavská Sobota
Príspevok na vybudovanie multifunkčného ihriska pre ZŠ 
v meste Rimavská Sobota

51 291,29

Benecol, Banská Bystrica
Medzinárodný halový turnaj žiakov O pohár Jozefa 
Vengloša

1 000,00

Človek v ohrození, občianske združenie
Príspevok na realizáciu 11. ročníka medzinárodného  
festivalu dokumentárnych filmov „Jeden svet 2010/One 
world 2010”

13 270,00

Základná škola, Prievidza
Príspevok na zriadenie zelenej učebne pre žiakov základnej 
školy

3 320,00

Karate klub Liptovský Mikuláš Príspevok na kúpu homologovaných protektorov 1 000,00



18    19    VÝROČNÁ SPRÁVA 2010

V. CELKOVÝ PREHĽAD PODPORENÝCH 
PROJEKTOV V ROKU 2010

V. CELKOVÝ PREHĽAD PODPORENÝCH 
PROJEKTOV V ROKU 2010

OBDAROVANÝ ÚČEL DARU VÝŠKA DARU (EUR)

BK Michalovce Príspevok na zorganizovanie basketbalového sústredenia 844,00

Lyžiarsky klub Victory Príspevok na podporu činnosti  klubu 1 000,00

Občianske združenie Hrošík
Príspevok na podporu projektu „Objav nové talenty 
v hádzanej”

1 000,00

ŠK Hurikán Bratislava Príspevok na podporu činnosti  florbalového klubu 1 000,00

ABC Nitra Príspevok na dobudovanie 2 plážových kurtov 1 000,00

Obecný športový klub Švošov
Príspevok na materiálno-technické zabezpečenie mužstva 
mladších žiakov, futbalistov

1 000,00

T.H.T. Tenisové hviezdy Turca
Príspevok na nákup tenisových potrieb a organizačno-
-technické zabezpečenie turnajov

1 000,00

Atletický klub Bojničky
Príspevok na účasť členov klubu na Európskych hrách detí 
v atletike

600,00

Tenisový klub mládeže Betliar Príspevok na podporu činnosti klubu 1 000,00

ŠK Victory stars nová Dubnica Príspevok na podporu činnosti klubu 1 000,00

Športový klub Nozdrovice Príspevok na podporu činnosti klubu 1 000,00

HK SKIFUNALP Príspevok na materiálno-technické zabezpečenie klubu 1 000,00

VIVA Šport Príspevok na podporu činnosti tenisového klubu 1 000,00

3lobit
Príspevok na materiálno-technické zabezpečenie telocvične 
pre deti s autizmom

600,00

TJ Družstevník Sklabiňa Príspevok na zorganizovanie letného sústredenia 1 000,00

Hádzanársky klub Slavoj Trebišov Príspevok na materiálno-technické zabezpečenie klubu 1 000,00

TJ Brezolupy Príspevok na materiálno-technické zabezpečenie klubu 1 000,00

Slovakia Ski Team LOPS Bratislava, o.z. Príspevok na zorganizovanie letného sústredenia 1 000,00

Športový klub LABDA
Príspevok na organizačno-technické zabezpečenie turnaja 
malých futbalistov

1 000,00

Univerzitné centrum Zvolen, n.o. Príspevok na zorganizovanie sústredenia 500,00

Športový klub SFM Senec Príspevok na materiálno-technické zabezpečenie klubu 1 000,00

BMX team Liptov Príspevok na dobudovanie BMX dráhy 1 000,00

Mládežnícky basketbalový klub KARLOVKA Príspevok na materiálno-technické zabezpečenie klubu 1 000,00

Odbor Klubu slovenských turistov 
Margecany

Príspevok na materiálno-technické zabezpečenie klubu 1 000,00

Interklub Bratislava Príspevok na zorganizovanie letného sústredenia 1 000,00

Rodičovské združenie pri MŠ a ZŠ, 
Bratislava, Koniarkova

Príspevok na dobudovania detského ihriska 1 000,00

Lyžiarsky klub Valčianska dolina
Materiálne a tréningové zabezpečenie mladých 
talentovaných pretekárov LK Valčianska dolina

5 000,00

Štátny komorný orchester Žilina Podpora realizácie Matiné pre deti a rodičov 3 000,00

Maratón klub Rajec Podpora 27. ročníka Rajeckého maratónu 2 000,00

ZŠ internátna pre sluchovo postihnutých Renovácia detského ihriska 2 000,00

Tatran Prešov s.r.o. Podpora mládežníckych družstiev hádzanárskeho klubu 5 000,00

Obec Široké Podpora tvorivých dielní výtvarnej výchovy CVČ Široké 480,00

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica Podpora vydania Informácií o štúdiu 3 000,00

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica Podpora vydania univerzitného Spravodajcu 3 000,00

Centrum voľného času Veľký Krtíš Podpora krúžkov - zdravé varenie a futbal 2 000,00

Materské centrum Blšky Dobudovanie detského ihriska 600,00

OBDAROVANÝ ÚČEL DARU VÝŠKA DARU (EUR)

INEX Slovakia – občianske združenie
Príspevok na voľnočasové aktivity pre mentálne a telesne 
postihnutých klientov Domova sociálnych služieb Integra 
v Bratislave

600,00

Základná škola, Vazovova 4, BA
Príspevok na skvalitnenie exteriéru školského dvora – 
úprava pieskoviska, inštalácia bezpečných detských 
preliezačiek, úprava bežeckej dráhy

1 000,00

Dychová hudba Vištučanka Príspevok na nákup nových krojov 1 000,00

Kultúrny prameň, občianske združenie
Príspevok na materiálno-technické zabezpečenie 
medzinárodnej súťaže vo fotografickej tvorbe

400,00

Obec Dlhé Strážce, Prešov
Príspevok na dovybavenie rozostavaného viacúčelového 
ihriska – mantinely, bránky, basketbalové koše, volejbalové 
tyče, nátery na vyznačenie hracích plôch

1 000,00

OZ Čatajančatá pri ZŠ s materskou školou Príspevok na úpravu detského ihriska 1 000,00

Rodičovské združenie pri Materskej škole
Príspevok na kúpu vybavenia škôlky, pohybovo- 
-rehabilitačné zostavy, vybavenia dramaticko-literárneho 
multifunkčného centra

560,00

Sport club Kampo, Bratislava
Príspevok na dobudovanie športovo-oddychovej zóny – 
basketbalový kôš, gumová dlažba pod hojdačky

1 000,00

Mesto Bardejov – MŠ Komenského 24
Príspevok na kúpu rehabilitačných pomôcok na rozvíjanie 
zdravej psychomotoriky detí

720,00

Občianske združenie Nezábudka
Príspevok na organizačno-technické zabezpečenie letného 
tábora pre viacnásobne postihnuté deti 

1 000,00

Zorica – združenie občanov – Radobica Príspevok na projekt „Aj my chceme športovať” 700,00

Rodičovské združenie pri Materskej škole, 
Ružomberok

Príspevok na úpravu detského ihriska 1 000,00

Rodičovské združenie pri materskej škole, 
Levice

Príspevok na nákup športového náradia 600,00

Základná škola s MŠ, Chorvátsky Grob Príspevok na kúpu nových PC do počítačovej triedy 600,00

Poľovnícke združenie Ľ. Štúra, Uhrovec
Príspevok na výstavbu kŕmidiel pre zver, nákup krmiva pre 
zver

1 000,00

Poľovnícke združenia Jedlinka, Rokytov pri 
Humennom

Príspevok na výstavbu oplotenia pre zver, nákup krmiva pre 
zver

1 000,00

Rodičovské združenie pri Materskej škole, 
Palkovičova ul., Bratislava

Príspevok na kúpu didaktických pomôcok 1 000,00

Volejbalový klub Vyhne
Príspevok na materiálno-technické zabezpečenie 
17. ročníka majstrovstiev vo volejbale

1 000,00

PRO SPORT GROUP Príspevok na podporu činnosti klubu plážového volejbalu 1 000,00

Cykloklub Dolný Kubín
Podpora telesnej kultúry mládeže v rámci pretekov série 
cyklomaratónov

1 000,00

TJ Lokomotíva Bánov
Príspevok na materiálno-technické vybavenie klubu 
a hráčov

1 000,00

ŠK Hargašova, Záhorská Bystrica Príspevok na podporu činnosti florbalového klubu 1 000,00

TJ Poľnohospodár Minčol Kyjov Príspevok na podporu činnosti futbalového klubu 1 000,00

Liptovský šachový zväz – Liptovská šachová 
škola

Príspevok na zorganizovanie šachového sústredenia 1 000,00

TJ Trnávka Príspevok na podporu činnosti tenisového klubu 1 000,00

Kajak klub Zvolen Príspevok na podporu činnosti  klubu 800,00

TJ Rapid, oddiel modernej gymnastiky Príspevok na zorganizovanie sústredenia 1 000,00

Školský športový klub pri Gymnáziu, 
Bilíkova 24

Príspevok na nákup dresov a organizačno-technické 
zabezpečenie letného sústredenia

1 000,00
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V. CELKOVÝ PREHĽAD PODPORENÝCH 
PROJEKTOV V ROKU 2010

OBDAROVANÝ ÚČEL DARU VÝŠKA DARU (EUR)

Mesto Trnava Multifunkčné ihriská – licenčná zmluva 0,00

Mesto Zlaté Moravce Multifunkčné ihriská – licenčná zmluva 0,00

Základná škola, Prievidza Pomoc pri odstraňovaní škôd spôsobených záplavami 3 000,00

Turčianska galéria v Martine Konfigurácie – prezentácie výtvarníkov 1 500,00

Divadlo bez groša Kým kohút nezaspieva – psychologická dráma 700,00

Liga za duševné zdravie Podpora projektu – Duševné zdravie na stredných školách 5 000,00

Rada mládeže Slovenska
72 hodín bez kompromisu – dobrovoľnícke aktivity 
mládežníckych organizácií, rozvoj komunít

2 000,00

Roman Tenkel, Banská Štiavnica Príspevok na športové aktivity v oblasti armwrestlingu 300,00

Projekt Fórum
Stredoeurópske fórum 2010 – séria diskusií na aktuálne 
spoločenské témy

8 000,00

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach Informačný deň UPJŠ v Košiciach 2 000,00

Asociácia pomoci postihnutým ADELI, o.z.
Príspevok na ochranu a podporu zdravia v rámci projektu 
„Raná rehabilitácia – Čas sa nedá vrátiť”

16 000,00

Slovenský atletický zväz zdravotne 
postihnutých

Atletika mostom 2010 – halová atletická súťaž 4 000,00

Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene Príspevok na zvýšenie finančnej gramotnosti „Štúrovo pero” 4 000,00

Psychiatrická nemocnica P. Pinela, Pezinok
Podpora zdravia pacientov psychiatrickej nemocnice 
v Pezinku

500,00

Spoločnosť priateľov detí z detských 
domovov Úsmev ako dar

Podpora vzdelávania mladých ľudí z detských domovov 
prostredníctvom programu Vzdelávaním k úspechu

15 600,00

TREND Representative, s.r.o.
Podpora vzdelávania študentov stredných škôl 
prostredníctvom programu Myslím ekonomicky.

11 000,00

Arabeska (spoločnosť pre rozvoj špeciálnej 
gymnastiky, športu a tanca mentálne 
postihnutých

Spolu sme to dokázali (benefičný galaprogram – tanečné 
vystúpenia postihnutých detí)

1 660,00

SPOSA (Spoločnosť na pomoc osobám 
s autizmom)

Príspevok na projekt „Svet autistov vo fotografii” 3 000,00

Beáta Jurcová, Humenné
Príspevok na ochranu a podporu zdravia maloletej dcéry 
obdarovaného

500,00

YMCA Nesvady
„Zázračný autobus” – Vianoce pre deti zo sociálne slabších 
rodín

580,00

Materské centrum Hojdana Rekonštrukcia priestorov v MC Hojdana 2 000,00

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Projekt „Prístup k internetu pre všetky sociálne skupiny 
študentov”

2 000,00

Žilinská univerzita v Žiline Podpora vysielania študentského internetového Rádia X 1 000,00

OBDAROVANÝ ÚČEL DARU VÝŠKA DARU (EUR)

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica Podpora frankofónneho štúdia 1 000,00

Študentský parlament Univerzity K. Filozofa, 
Nitra

Študentské dni nitrianskych univerzít 2 000,00

P. G. Fresatiho Príspevok na nákup športového náradia 1 000,00

TJ Slávia Zákopčie Rozvoj športovej činnosti mládežníckych družstiev TJ 8 500,00

TJ Havran Ľubochňa Rekonštrukcia budovy TJ na futbalovom štadióne 10 000,00

TJ Dynamo Príbovce Oprava a rekonštrukcia šatní 10 000,00

MŠK Želiezovce
Skvalitnenie tréningového procesu mládežníckych družstiev 
MŠK

9 405,00

ŠK Dohňany Podpora a rozvoj mládežníckeho futbalu v obci Dohňany 10 000,00

ŠK Hrochoť Rekonštrukcia šatní a hygienických zariadení ŠK 8 000,00

TJ Považan Pruské Rekonštrukcia šatní TJ 10 000,00

TJ Tatran Pukanec Rekonštrukcia športového areálu TJ 9 285,00

FK Slovan Helcmanovce Rekonštrukcia budovy šatní FK 10 000,00

FK Slovan Šahy Oprava futbalového štadiónu FK 10 000,00

OŠK Kamenná Poruba Kúpa traktorovej kosačky na kosenie ihriska OŠK 4 115,00

OFK Vrbovce Prestavba vnútorných priestorov šatní OFK 10 000,00

OFK Krtovce Kúpa kosačky na kosenie ihriska OFK 4 000,00

OŠK Družstevník Zemplínska Široká Rekonštrukcia šatní a hygienických zariadení OŠK 9 989,00

Juno šport Stará Ľubovňa Rekonštrukcia miestneho futbalového ihriska 7 544,20

Obec Uhrovec Rekonštrukcia budovy TJ Tatran Uhrovec 9 935,00

TJ Brezolupy Rekonštrukcia budovy TJ 4 211,36

FK Pokrok SEZ Krompachy Rekonštrukcia futbalového tréningového areálu FK 2 700,00

Obec Halič Odvodnenie a modernizácia vybavenia ihriska TJ Halič 8 500,00

OŠK Rosina
Zlepšenie materiálneho zabezpečenia tréningov mládeže 
OŠK

1 620,00

TJ Mladosť Kavečany Rekonštrukcia futbalových šatní TJ 3 690,00

TJ Družstevník Zatín Rekonštrukcia hygienických zariadení TJ 2 600,00

FK Jupie Banská Bystrica Podlavice
Rekonštrukcia priestorov šatní a údržba futbalového ihriska 
FK

10 000,00

Mesto Podolínec Rekonštrukcia mestského futbalového ihriska a šatní 8 000,00

OŠK Kapušany
Vonkajšie úpravy areálu ihriska, materiálne zabezpečenie 
OŠK

8 261,20

Mesto Rimavská Sobota – kamerový systém
Finančný príspevok na zabezpečenie kamerového systému 
umiestneného na multifunkčnom ihrisku v rámci miestnej 
základnej školy

2 076,55

Nadácia pre deti Slovenska
Podpora inovatívneho e-learningového vzdelávania na SŠ 
„Poznaj svoje peniaze”

7 335,00

FK Spišská Nová Ves Materiálne vybavenie mládežníckych družstiev FK 2 000,00

Občianske združenie Inklúzia
Podpora projektu „Radničkine trhy 2010” zameraného na 
prezentáciu chránených dielní

10 500,00

Mesto Brezno Multifunkčné ihriská – licenčná zmluva 0,00

Mesto Krásno nad Kysucou Multifunkčné ihriská – licenčná zmluva 0,00

Mesto Pezinok Multifunkčné ihriská – licenčná zmluva 0,00

Mesto Prešov Multifunkčné ihriská – licenčná zmluva 0,00

Mesto Rimavská Sobota  Multifunkčné ihriská – licenčná zmluva 0,00

Mesto Trebišov Multifunkčné ihriská – licenčná zmluva 0,00

V. CELKOVÝ PREHĽAD PODPORENÝCH 
PROJEKTOV V ROKU 2010



FINANČNÁ	ČASŤ	VÝROČNEJ	SPRÁVY

ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Teší nás, že môžeme byť 
súčasťou aktivít, ktoré zlepšujú 

kvalitu života vo všetkých 
regiónoch Slovenska.
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Strana aktív Č. r.

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádza- 
júce účtovné 

obdobie
Brutto Korekcia Netto

a b 1 2 3 4 

A.	NEOBEŽNÝ	MAJETOK	SPOLU	(r.	002	+	r.	009	+	r.	021) 001 5	991	929	 -		 5	991	929	 5	989	107	

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	991	929	 -		 5	991	929	 5	989	107	

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoloč-
nostiach v ovládanej osobe (061 - 096 AÚ)

022 -  -  -  -  

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoloč-
nostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)

023 -  -  -  -  

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ) 024 5 991 929 -  5 991 929 5 989 107 

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	975	787	 -		 17	975	787	 17	967	321	

Strana aktív Č. r.

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádza- 
júce účtovné 

obdobie
Brutto Korekcia Netto

a b 1 2 3 4 

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

029 1	763	468	 -		 1	763	468	 2	445	991	

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

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

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

032 -  -  -  -  

Výrobky (123 - 194) 033 -  -  -  -  

Zvieratá (124 - 195) 034 -  -  -  -  

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

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

036 - -  - - 

2.	Dlhodobé	pohľadávky	(r.	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 -  -  -  -  

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

041 -  -  -  -  

3.	Krátkodobé	pohľadávky	(r.	043	až	r.	050) 042 - -		 -	 448		

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

043 -  -  -  -  

Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) 044 - -  - 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 1	763	468	 -		 1	763	468	 2	445	543	

Pokladnica (211 + 213) 052 -  -  -  -  

Bankové účty (221 AÚ + 261) 053 1 763 468 -  1 763 468 2 445 543 

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

Náklady budúcich období (381) 058 - -  - 176  

Príjmy budúcich období (385) 059 - -  - -

MAJETOK	SPOLU	(r.	001	+	r.	029	+	r.	057) 060 7	755	397	 -		 7	755	397	 8	435	274

Kontrolné	číslo	(r.	029	až	r.	060) 992 13	045	801	 -		 13	045	801	 15	773	599	
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Strana pasív
číslo 

riadku
Bežné účtovné 

obdobie

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie

a b 5 6 

A.	VLASTNÉ	ZDROJE	KRYTIA	MAJETKU	(r.	062	+	r.	068	+	r.	072	+	r.	073) 061 6	988	457 7	057	208

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) 072 418	424	 394	519	

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

073 -68	751	 23	905	

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) 101 766	940	 1	377	890	

Výdavky budúcich období (383) 102 2 639 2 564

Výnosy budúcich období (384) 103 764 301 1 375 326 

VLASTNÉ	ZDROJE	A	CUDZIE	ZDROJE	SPOLU	(r.	061	+	r.	074	+	r.	101) 104 7	755	397	 8	435	274	

Kontrolné	číslo	(r.	061	až	r.	104) 993 29	904	975	 31	944	782	
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VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
K 31. DECEMBRU 2010
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Číslo 
účtu

Náklady Č. r.

Činnosť

Hlavná 
nezdaňovaná

Podnikateľská 
zdaňovaná

Spolu

Bezprostredne 
predchádza- 
júce účtovné 

obdobie

7 8 9 10 

501 Spotreba materiálu 01 - -  - 3 

502 Spotreba energie 02 - -  - -

504 Predaný tovar 03 -  -  -  -  

511 Opravy a udržiavanie 04 -  -  -  -  

512 Cestovné 05 -  -  -  -  

513 Náklady na reprezentáciu 06 40 917  -  40 917  10 998  

518 Ostatné služby 07 11 763 -  11 763 15 417 

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 3 -  3 73 

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 1 626 -  1 626 919 

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 1 531 427 -  1 531 427 671 160 

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 36 -  -  -  -  

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37 -  -  -  -  

Účtovná	trieda	5	spolu	r.	1	až	r.	37 38 1	585	736	 -		 1	585	736	 698	587	

Kontrolné	číslo	r.	01	až	38 994 3	171	472 -		 3	171	472	 1	397	174	

Číslo 
účtu

Výnosy Č. r.

Činnosť
Bezprostredne 
predchádza- 
júce účtovné 

obdobie

Hlavná 
nezdaňovaná

Podnikateľská 
zdaňovaná

Spolu

7 8 9 

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 6 616  6 616 6 748 

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 68 793  68 793 159 125 

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 5 354  5 354 1 998 

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 68       

664 Prijaté členské príspevky 69       

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 70 1 450 687  1 450 687 586 017

691 Dotácie 71       

Účtová	trieda	6	celkom																																			r.	37	až	71	 72 1	531	450  1	531	450 753	888	

Výsledok	hospodárenia	pred	zdanením										r.	72	-	36 73 -54	286	  -	54	286	 55	301	

591 Daň z príjmov 74 14 465  14 465 31 393

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 75        

Výsledok	hospodárenia	po	zdanení		(r.	73	-	(r.	74	+	r.	75)	)	(+/-) 76 -	68	751	 	 -	68	751	 23	908	

Kontrolné	číslo																																															r.	37	až	76 99 2	954	328	 	 2	954	328	 	1	618	378	



POZNÁMKY	K	ÚČTOVNEJ	ZÁVIERKE
ZA	ROK	2010

Názov	nadácie:	Nadácia	Slovenskej	sporiteľne
Sídlo	nadácie:	 Tomášikova	48,	832	73	Bratislava
IČO:	 30	856	868

Veríme, že vďaka lepšej 
finančnej gramotnosti 

dokážu ľudia ľahšie zvládnuť 
manažment osobných financií, 

čo môže prispieť k zvýšeniu 
kvality ich života.
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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 2010 mala len 
zdaňované príjmy, z ktorých sa daň vyberaná zrážkou podľa 
§ 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

V dozornej rade nadácie prišlo k zmene jej zloženia. 
Namiesto pôvodného člena Manfreda Schmida, ktorý sa 
pred zasadnutím správnej rady vzdal svojej funkcie, správna 
rada na svojom zasadnutí dňa 30. júna 2010 zvolila za 
nového člena Ľudovíta Valenta. Dňa 3. júna 2010 sa vzdal 
svojej funkcie predseda správnej rady Ján Rollo a správna 
rada zvolila za nového predsedu Jozefa Sikelu. 

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 2010 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.

6. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek 
majetku a záväzkov 

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien 
(t. j. historických cien). 

a) Nadácia v roku 2010 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  

neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) a príjmy, ktoré nie sú 
predmetom dane podľa §12 ZDP ods.7 písm. b). 
Za zdaňovacie obdobie roku 2010 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 2010 
a k 31. 12. 2009 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 2010 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 a opatrení MF SR 
č. 24342/2007-74 a č.10294/2009-74.

4. Schválenie účtovnej závierky za rok 2009

Účtovnú závierku Nadácie Slovenskej sporiteľne za rok 2009 
schválila správna rada nadácie na zasadnutí, ktoré sa konalo 
dňa 14. mája 2010.

5. Členovia orgánov nadácie

Orgán	 Funkcia	 Meno

Správna rada Predseda Jan Rollo do 3. 6. 2010
 Predseda Jozef Sikela od 30. 6. 2010
 člen Marta Krejcarová 
 člen Jozef Kiss 

Správca nadácie  Ivana Studenková 

Dozorná rada predseda Štefan Máj
 člen Manfred Schmid 
  do 30. 6. 2010
 člen Boris Johannes Marte
 člen Ján Onda 
 člen Peter Krútil
 člen Ľudovít Valent od 30. 6. 2010

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 2010 nenadobudla zásoby. 

d) Nadácia v roku 2010 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 2010 netvorila žiadne rezervy.

i) Nadácia v roku 2010 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 2010 nenadobudla dlhodobý hmotný  
a nehmotný majetok.

8. Prepočet údajov v cudzích menách na 
slovenskú menu

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.

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.

Kúpa a predaj cudzej meny sa prepočítava na euro kurzom, 
za ktorý boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.

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).
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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	2010	a	31.	decembru	2009

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 2010 je tiež časové rozlíšenie kupónu 
vo výške 16 315 EUR (31. december 2009: 13 493 EUR). 
HZL sú splatné 16. apríla 2012, pričom kupón je splácaný 
v polročnom intervale.

2. Finančné účty (r. 051 súvahy) 

K	31.	decembru	2010	a	31.	decembru	2009

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

3. Časové rozlíšenie (r. 057 súvahy)

Spoločnosť v roku 2010 neúčtovala o nákladoch budúcich 
období.

K	31.	decembru	2009

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV 
SÚVAHY

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

Hodnota nadačného imania je 6 996 490  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 418 424 EUR 
(zisk) a hospodársky výsledok - strata za rok 2010 vo výške 
68 751 EUR. 

5. Krátkodobé záväzky (r. 088 až 096 
súvahy)

Spoločnosť k 31. 12. 2010 neeviduje žiadne krátkodobé 
záväzky.
 
31.	december	2009

Položka	 2010 2009

Dlhodobý	finančný	majetok

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (r.024) 5 991 929 5 989 107

Spolu 5	991	929 5	989	107

Základné	imanie

Nevysporiadaný	
výsledok	

hospodárenia	
minulých	rokov

Výsledok	
hospodárenia	

za	účtovné	obdobie
Spolu

063 072 073 061

Stav k 1. 1. 2010 6 638 784 394  519  23 905 7 057 208

Prevod zisku za rok 2009 
do nerozdelených ziskov

-   23 905 (23 905) -

Strata za rok 2010 - -  (68 751) (68 751)

Stav	k	31.	12.	2010 6638		784 418	424 	(68	751) 6	988	457

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 			6	638	784 394	519 		23	905 7	057	208

Položka

Splatnosť

Celkom
do	lehoty do	360	dní	

nad	360	dní	
po	lehote

Záväzky z obchodného styku (r. 088) 176 - - 176

Spolu	k	31.	decembru	2009 176 - - 176

Položka	 2010 2009

Peňažné	prostriedky

Bankové účty  1 763 468 2 445 543

Spolu 1	763	468 	2	445	543

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



w

38    39    VÝROČNÁ SPRÁVA 2010

6. Časové rozlíšenie (r. 101 súvahy)

K	31.	decembru	2010

Výdavky budúcich období tvoria náklady súvisiace s rokom 
2010, ktoré budú vyúčtované až v roku 2011 - alikvotná časť 
dane z príjmov z úrokov z hypotekárnych záložných listov. 

K	31.	decembru	2009

K	31.	decembru	2010

Výnosy budúcich období tvoria prijaté príspevky z podielu 
zaplatenej dane za účtovné obdobie, ktoré budú 
spotrebované až v nasledujúcich účtovných obdobiach, 
najmä v roku 2011. 

K	31.	decembru	2009

IV. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE K VÝKAZU 
ZISKOV A STRÁT

VÝNOSY

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

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

3. Prijaté príspevky od iných organizácií 
a príspevky z podielu zaplatenej dane 
(r. 68 a r. 71 výkazu ziskov a strát)

Prijaté príspevky v roku 2010 tvoria finančný príspevok 
spoločnosti LANED, a.s., ktorá je spoločnosťou v skupine 
SLSP, a.s., vo výške 1 792 EUR. 

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane tvorí najmä 
príspevok od Slovenskej sporiteľne, a. s. vo výške 
823 923 EUR.

Položka Riadok
K	zúčtovaniu	

do	12	mesiacov
K	zúčtovaniu	

nad	12	mesiacov
Spolu	k	31.	12.	2010

Výdavky budúcich období 102 - - -

z toho:     

daň z príjmov z úrokov  2 639 - 2 639

Spolu 102 2	639 - 2	639

Položka Riadok
K	zúčtovaniu	

do	12	mesiacov
K	zúčtovaniu	

nad	12	mesiacov
Spolu	k	31.	12.	2009

Výdavky budúcich období 102 - - -

z toho:     

daň z príjmov z úrokov 2 564 - 2 564

Spolu 102 2	564 - 2	564

Položka Riadok
K	zúčtovaniu

	do	12	mesiacov
K	zúčtovaniu	

nad	12	mesiacov
Spolu	k	31.	12.	2010

Výnosy budúcich období 103 764 301 - 764 301

z toho:     

príspevky z podielu zaplatenej dane 764 301 - 764 301

Spolu 103 764	301 - 764	301

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

Položka Riadok 2010 2009

Úroky 53 6 616 6 748

v tom:    

úroky z BÚ  v SLSP, a.s.  6 616 6 748

Spolu 53 6	616 6	748

Položka Riadok 2010 2009

Výnosové úroky 60 68 793 159 125

v tom:    

úroky z HZL  68 793 159 125

Spolu 60 68	793 159	125

Položka Riadok 2010 2009

Prijaté príspevky    

v tom    

príspevky od iných organizácií 68 5 354 1 998

príspevky  z podielu zaplatenej dane 71 1 450 687 586 017

Spolu  1	456	041 588	015
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NÁKLADY

4. Poskytnuté príspevky iným účtovným 
jednotkám (r. 35 výkazu ziskov a strát)

Nadácia poskytla v roku 2010 na základe rozhodnutia 
správnej rady finančné dary vo výške 534 821 EUR. Dary boli 
poskytnuté združeniu Človečina vo výške 60 000 EUR, 
Slovenskému komornému divadlu v Martine vo výške 
16 600 EUR, Slovenskému zväzu telesne postihnutých 
športovcov vo výške 17 000 EUR  a Asociácii postihnutým 
ADELI vo výške 16 000 EUR. 

Nadácia podporila nasledovné projekty: Program Ihriská 
finančnou čiastkou 425 827 EUR, Euro k euru finančnou 
čiastkou 80 424 EUR,  Futbal to je hra finančnou čiastkou 
190 356 EUR. Projekty boli podporené z prijatých 
prostriedkov z podielu zaplatenej dane v roku 2009.

Nadácia poskytla v roku 2010 finančný príspevok vo výške 
250 000 EUR Združeniu miest a obcí a občianskemu 
združeniu  Človek v ohrození vo výške 50 000 EUR na pomoc 
pri povodniach.

Nadácia poskytla v roku 2009 na základe rozhodnutia 
správnej rady finančné dary vo výške 671 180 EUR. Dary boli 
poskytnuté Združeniu Maxa Reinhardta 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.

5. Hospodárske náklady

V. DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane z príjmov pre rok 2010 a 2009 je 19 %. 
Nadácia v zdaňovacom období roku 2010 mala len 
zdaňovaný úrokový príjem vo výške 75 409 EUR (v roku 
2009: 165 873 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)

VI. PRENAJATÝ MAJETOK 
A MAJETOK ZACHYTENÝ 
NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Nadácia v roku 2010 neúčtovala na podsúvahových účtoch 
v účtových skupinách 97 až 99.

VII. PRÍPADNÉ ĎALŠIE ZÁVÄZKY

Nadácia v roku 2010 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 2010 neeviduje žiadne položky ostatných 
finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve 
a neuvádzajú sa v súvahe.

Položka Riadok 2010 2009

Hospodárske náklady  54 309 27 410

v tom:    

spotreba materiálu 01 - 3

spotreba energie 02  - -

náklady na reprezentáciu 06 40 917 10 998

ostatné služby 07  11 763 15 417

 z toho reklamné predmety  8 866 -

          audit  - 1

ostatné dane a poplatky 15 3 73

iné ostatné náklady 24 1 626 919

Spolu 	 54	309 27	410

Položka Riadok 2010 2009

Výsledok hospodárenia pred zdanením 75 (54 286) 55 298

Daň z príjmov 76               (14 465) (31 393)

Výsledok	hospodárenia	po	zdanení 78 (68	751) 23	905
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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.
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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. 2011 Ivana Studenková Ivana Studenková Ivana Studenková
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PREHĽAD PRÍJMOV (VÝNOSOV) PODĽA 
ZDROJOV A ICH PÔVODU

PREHĽAD O DARCOCH

Nadácia Slovenskej sporiteľne prijala v roku 2010 finančné 
dary od spoločnosti LANED a.s. vo výške 1 792 EUR. 
Nadácia prijala aj finančné prostriedky z podielu zaplatenej 
dane vo výške 1 450 687 EUR.

FINANČNÉ PRÍSPEVKY POSKYTNUTÉ 
FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Nadácia poskytla v roku 2010 na základe rozhodnutia 
správnej rady finančné dary vo výške 1 531 427 EUR. 

PREHĽAD VÝDAVKOV (NÁKLADOV) 

V roku 2010 vznikli Nadácii Slovenskej sporiteľne náklady na 
správu nadácie v sume 54 309 EUR.
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VÝNOSY EUR

Úroky z netermínovaných vkladov    6  616

Výnosy z dlhodobých finančných investícií   68 793

VÝNOSY	spolu 		75	409

NÁKLADY EUR

Spotreba materiálu                                    

Ostatné služby (nájom, poštovné)          11 763

Náklady na reprezentáciu 40 917

Ostatné poplatky 1 626

Ostatné dane a poplatky 3

Daň z príjmov z úrokových výnosov 14 465

NÁKLADY	spolu 54	309									

ZMENY VYKONANÉ V NADAČNEJ LISTINE 
A V ZLOŽENÍ ORGÁNOV

V dozornej rade nadácie prišlo k zmene v jej zložení. 
Namiesto pôvodného člena Manfreda Schmida, ktorý sa 
pred zasadnutím správnej rady vzdal svojej funkcie, správna 
rada na svojom zasadnutí dňa 30. júna 2010 zvolila za 
nového člena Ľudovíta Valenta. Dňa 3. júna 2010 sa vzdal 
svojej funkcie predseda správnej rady Ján Rollo a správna 
rada zvolila za nového predsedu Jozefa Sikelu. 

ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE SPRÁVCU 
NADÁCIE

Výkon funkcie správcu nadácie v roku 2010 zabezpečoval 
správca nadácie dobrovoľne bez nároku na odmenu za 
výkon funkcie správcu.



Nadácia Slovenskej sporiteľne

Tomášikova 48

832 73 Bratislava

www.nadaciaslsp.sk


