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I. Príhovor
Vážení partneri,
teší ma, že Výročná správa Nadácie Slovenskej sporiteľne je napriek ťažkému roku, ktorý máme za sebou, plná
dobrých správ.
Vďaka štedrej finančnej podpore Nadácie zo strany Slovenskej sporiteľne sme naďalej pokračovali v našich
dlhodobých partnerstvách v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, ako i v podpore sociálnej oblasti.
Tak ako po minulé roky, tak i v roku 2012 sme sa prioritne zamerali na oblasť finančného vzdelávania.
Na úspešný vzdelávací on-line projekt Hra Milión, prostredníctvom ktorého sa vzdelávalo viac ako 20 tisíc
Slovákov rôznych vekových skupín, sme nadviazali usporiadaním interaktívnej výstavy O troch centoch. Počas
6 mesiacov si prišlo výstavu pozrieť do Detského múzea SNM v Bratislave vyše 16 tisíc návštevníkov. Výstava
o svete peňazí sa tak stala jedným z najúspešnejších vzdelávacích projektov detského múzea. Veľmi úspešne
uplynulý rok prebiehal aj tradičný vzdelávací projekt Poznaj svoje peniaze, pričom sa po prvýkrát tento predmet
vyučoval už aj na základných školách.
V oblasti podpory športu nás navigovala spätná väzba, ktorú sme dostávali počas ostatných troch rokov
od predstaviteľov samospráv, učiteľov alebo samotných detí. Tá nás utvrdila v tom, že rozhodnutie pustiť sa
do projektu stavieb multifunkčných ihrísk bolo správne. Za rok 2012 sme ich vybudovali ďalších 5. Dnes spolu
využíva 17 „nadačných“ ihrísk viac ako 10 000 mladých ľudí v rôznych častiach Slovenska.
Okrem spomenutých projektov sme boli počas roku partnermi ďalších vyše 200 aktivít, ktoré sme podporili
sumou viac ako päťstotisíc eur. Teší nás, že do 90 projektov sa zapojili aj zamestnanci Slovenskej sporiteľne
vlastnou finančnou podporou.
Dovoľte mi, aby som sa poďakovala všetkým spolupracujúcim partnerom z tretieho sektora. Verím, že sa nám
tak ako doteraz, bude naďalej dariť spoločne realizovanými projektmi meniť tvár Slovenska a kvalitu života jeho
obyvateľov k lepšiemu.

Marta Krejcarová
členka správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne
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Otvorenie výstavy
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I. Ľudia v Nadácii
Slovenskej sporiteľne

Správna rada

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.
Od roku 2006 sa stal zástupcom generálneho riaditeľa Erste Bank Ukrajina. V roku 2009
sa stal generálnym riaditeľom Erste Bank Ukrajina zodpovedným za oblasť firemného
bankovníctva, finančných trhov, controlingu, účtovníctva, ľudských zdrojov a komunikácie.
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 komunikáciu. Predsedom správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne je od júna
2010.
Marta Krejcarová, člen 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.

Jiří Huml, člen správnej rady
Jiří Huml nastúpil do Slovenskej sporiteľne v júni 2010, ako člen predstavenstva zodpovedný
za líniu retailového bankovníctva. Do banky prišiel z Českej sporiteľne, kde mal na starosti
sekciu privátneho bankovníctva a retailovú distribúciu produktov finančných trhov. Okrem
iného spolupracoval i na projektoch implementácie privátneho bankovníctva v skupine Erste
Group v Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Od apríla 2011 je členom správnej rady
Nadácie Slovenskej sporiteľne.
Dozorná rada
				Správca
Štefan Máj, predseda				
Ivana Studenková (do 30. apríla 2012)
Peter Krutil, člen					
Helga Martinková (od 2. mája 2012)
Ľudovít Valent, člen
Boris Johannes Marte, člen
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Národná banka
Národná banka je banka bánk. Tlačí všetky bankovky v krajine. Preto sa v národnej
banke nachádza veľmi veľa peňazí a musí byť obzvlášť dobre strážená. Každá krajina
má vlastnú národnú banku. Národná banka Slovenska (NBS) dodáva peniaze
všetkým slovenským bankám.
Národná banka dbá aj na to, aby sa netlačilo príliš veľa peňazí.
Ak je v obehu príliš veľa peňazí, peniaze strácajú hodnotu. To nazývame inflácia.

Výstava O troch centoch
Výukový panel
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III. Nadácia Slovenskej sporiteľne
– vznik, ciele, hodnoty
Krátko k histórii
Nadácia Slovenskej sporiteľne, založená v roku 2004, v súčasnosti patrí medzi najväčšie firemné nadácie na
Slovensku. Nadácia počas svojej činnosti podporila viac ako tisícsto rôznych zaujímavých projektov v hodnote
viac ako 5 miliónov eur.
Náš cieľ a poslanie
Kvalitatívne zmeny v spoločnosti prostredníctvom podpory verejnoprospešných aktivít organizácií tretieho
sektora.
Kde sme aktívni
Podporujeme aktivity a iniciatívy v oblasti vzdelávania s dôrazom na finančnú gramotnosť, šport, kultúru,
sociálnu pomoc, zdravie a ochranu životného prostredia.
Ktoré hodnoty uznávame
-

Hlavné menu

Zodpovednosť
Transparentnosť
Profesionalita
Stabilita
Otvorenosť
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Výstava O troch centoch
Vyhadzovanie peňazí von
oknom
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IV. Aktivity Nadácie v roku 2012
Oblasť

Suma

Šport

445 tis. eur

Vzdelávanie

253 tis. eur

Kultúra

188 tis. eur

Sociálna pomoc a zdravie

110 tis. eur

Spolu

996 tis. eur

Ďalšie multifunkčné ihriská a 27 projektov malých futbalových klubov
Ako sme sa zmienili už v úvodnom príhovore, súčasným problémom mladých ľudí je neaktívne a nezdravé
trávenie voľného času. Mladí ľudia vrátane detí predškolského veku trávia denne niekoľko hodín sledovaním
televízie resp. komunikáciou na internete. Športovým aktivitám sa venuje často iba necelá tretina mladých ľudí,
pričom aktívne trávenie voľného času je najlepšou prevenciou drogových závislostí. Aj toto boli skutočnosti,
ktoré viedli nadáciu k rozhodnutiu aspoň čiastočne riešiť tento dlhodobý problém.
Nadácia už tretí rok venovala nemalé finančné prostriedky na výstavbu moderných exteriérových športovísk
a podporu miestnych mládežníckych futbalových klubov. Počas troch rokov postavila nadácia už 17
multifunkčných ihrísk a podporila 84 futbalových projektov. Len za rok 2012 venovala nadácia na tieto dva
projekty viac ako 300 tisíc eur.
Samozrejme nadácia myslí aj na mladých ľudí, ktorí i napriek svojmu zdravotnému hendikepu dokážu
prekonávať vlastné hranice. Grantovým programom pre zdravotne postihnutých športovcov sme podporili
úsilie a odhodlanosť mladých športovcov, ktorí sú mnohokrát silnou motiváciou aj pre ostatných ľudí.
Nadácia podporila oblasť športu sumou takmer 450 tisíc eur.
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On-line Hra Milión a výstava O troch centoch
Schopnosť orientovať sa vo svete financií, poznať princípy ako financie pracujú, sú základné piliere finančnej
gramotnosti. Prieskumy na Slovensku už niekoľko rokov poukazujú na nízku úroveň znalostí v tejto oblasti. Nadácia
si uvedomuje význam kvalitných vedomostí a preto intenzívne podporuje aktivity zamerané práve na oblasť
vzdelávania.
K zintenzívneniu vzdelávania vo finančnej gramotnosti prispela aj dvomi vlastnými projektmi. Najväčším
projektom bola unikátna on-line Hra Milión. Počet hráčov počas prvého roku presiahlo číslo 20 tisíc úspešných
hráčov. O úspešnosť v hre bojovali nielen jednotlivci, ale aj celé školy. Druhým rovnako podnetným a netradičným
projektom ako vzdelávať našich najmenších v oblasti financií bola moderná interaktívna výstava O troch
centoch. Túto v priestoroch Detského múzea SNM v Bratislave navštívilo viac ako 16 tisíc malých a aj väčších
návštevníkov.
Medzi populárne projekty v oblasti vzdelávania, ktorých je nadácia podporovateľom už niekoľko rokov, patrí aj
projekt Detské univerzity. V uplynulom roku sa mohlo takmer 600 detí na troch detských letných univerzitách
dozvedieť viac o matematike, fyzike, histórii a pod. od vysokoškolských docentov a profesorov. Ďalšie univerzitné
projekty boli podporené prostredníctvom niekoľkoročnej spolupráce s 15 slovenskými univerzitami.
Nadácia na podporu vzdelávacích aktivít vyčlenila sumu viac ako 250 tisíc eur.
Divadlá a festival Viva Musica!
Kultúra a umenie prinášajú pre človeka pozitívne zážitky, zvyšujú kvalitu jeho života. Pozitívne hodnoty, ktoré
prináša umenie si uvedomuje aj nadácia a preto je podporovateľom regionálnych i celoslovensky pôsobiacich
kultúrnych podujatí a organizácií.
Niekoľkoročné partnerstvá prezentujú divadlá ako napr. Aréna, Radošinské naivné divadlo, Divadlo Andreja
Bagara v Nitre, Slovenské komorné divadlo v Martine a iné. Nadácia v roku 2012 obohatila svoje partnerstvá
o projekt letného hudobného festivalu Viva Musica!, ktorý od svojho prvého ročníka ponúka ľuďom to najlepšie
z klasickej hudby, jazzu a world music formou príťažlivou pre všetkých - pod holým nebom, uprostred letného
bratislavského Starého mesta a spravidla bez nutnosti platiť vstupné.
Nadácia podporila aktivity v oblasti kultúry sumou takmer 200 tisíc eur.
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Dobrovoľníctvo a chránené dielne
Nadácia už dlhoročne stojí pri chránených dielňach a svojou činnosťou pomáha ich fungovaniu na Slovensku.
Podpore týchto pracovísk sa venuje nielen ako priamy donor Kaviarne Radnička a Radničkiných trhov,
ale aj poskytnutím priestoru pre prezentáciu výrobkov chránených dielní počas už 3. ročníka Dňa charity.
Toto charitatívne podujatie zároveň rozvíja v zamestnancoch banky ich dobročinnosť, keďže môžu prispieť
na dobrú vec či už prostredníctvom zakúpenia výrobkov chránených pracovísk, alebo priamou podporou
niektorého z verejnoprospešného projektu, príp. darovaním krvi. V roku 2012 tak nadácia prerozdelila
sumu viac ako 5 tisíc eur medzi združenie Centrum nádej zamerané na pomoc obetiam domáceho násilia,
Výcvikovú školu pre vodiacich psíkov a Chránenú dielňu Radnička.
Nadácia venovala oblasti sociálnej pomoci celkovo sumu 110 tisíc eur.
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Otvorenie výstavy
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V. Celkový prehľad podporených
projektov v roku 2012
Obdarovaný

Hlavné menu

Účel daru

Výška daru

Slovenská filharmónia

Podpora a zachovanie kultúrnych
hodnôt prostredníctvom koncertnoumeleckej činnosti Slovenskej
filharmónie

43 200,- eur

Slovenské komorné divadlo Martin

Podpora a zachovanie kultúrnych
hodnôt, ktoré svojou činnosťou
vytvára Slovenské komorné divadlo

16 600,- eur

Klub priateľov DAB, Nitra

Podpora a zachovanie kultúrnych
hodnôt, ktoré svojou činnosťou
vytvára Divadlo Andreja Bagara

10 000,- eur

Podpora a zachovanie kultúrnych
Divadlo Jonáša Záborského, Prešov hodnôt, ktoré svojou činnosťou
vytvára Divadlo Jonáša Záborského

5 000,- eur

Turčianska galéria

Podpora a zachovanie kultúrnych
hodnôt, ktoré svojou činnosťou
vytvára Turčianska galéria

1 500,- eur

Obec Borša

Finančná pomoc pri odstraňovaní
následkov po povodniach

2 500,- eur

Nadácia pre deti Slovenska

Podpora vzdelávacieho programu
Poznaj svoje peniaze

40 000,- eur

Bratislavské bábkové divadlo

Podpora a zachovanie kultúrnych
hodnôt, ktoré svojou činnosťou
vytvára
Bratislavské
bábkové
divadlo

5 000,- eur

OZ Náručie

Podpora projektu Fantázia v pohybe

1 000,- eur

Detské múzeum

Podpora interaktívnej vzdelávacej
výstavy pre deti O troch centoch

Kultúrne a informačné centrum
mesta Čadca

Podpora folklórneho súboru
Kelčovan

Ďalšia strana

127 000,- eur
8 000,- eur

Obdarovaný
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Účel daru

Výška daru

Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska

Podpora letného tábora pre
nevidiace deti

6 000,- eur

Slovenská debatná asociácia

Podpora finále XIV. ročníka
Slovenskej debatnej ligy

2 500,- eur

Basketbalový Klub Slovan
Bratislava

Podpora klubu a rozvoj
mládežníckeho oddielu

10 000,- eur

doc. Ing. Mária Klimiková, PhD

Publikácia Bankový manažment a
marketing - podpora finančného
vzdelávania pre vysokoškolákov

Združenie kresťanských
spoločenstiev mládeže

Mladí dobrovoľníci zachraňujú
(nielen) kláštor

1 000,- eur

Divadlo Aréna

Podpora a zachovanie kultúrnych
hodnôt, ktoré svojou činnosťou
vytvára Divadlo Aréna

15 000,- eur

Interklub Bratislava

Podpora športovej činnosti
najväčšieho klubu športového
tanca na Slovensku

5 000,- eur

Nemocnica s poliklinikou Čadca

Príspevok na zakúpenie
röntgenového digitálneho systému
priamej digitalizácie s dvomi
detektormi

10 000,- eur

Mestské kultúrne stredisko,
Mestská galéria Rimavská Sobota

Syzýgia - vydanie knihy o tvorivej
umeleckej skupine

3 000,- eur

Bratislavské bábkové divadlo

Podpora realizácie plánu
pripravovaných inscenácií v roku
2012

5 000,- eur

Via Danubia s.r.o.

Výstava M. Prachenského
v Danubiane

5 000,- eur

Združenie Maxa Reinhardta

Podpora Detskej univerzity
Komenského 2012

15 000,- eur

Alkan klub horských športov

7. ročník behu na chatu pri
Zelenom plese, memoriál Karla
Jakeša

1 000,- eur

500,- eur
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Obdarovaný
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Účel daru

Výška daru

Univerzita Komenského v
Bratislave, Fakulta matematiky,
fyziky a informatiky

Cena Slovenskej sporiteľne za
najlepšiu diplomovú prácu

1 000,- eur

Univerzita Komenského v
Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Študentská vedecká
konferencia 2012

2 000,- eur

Slovenská technická univerzita
v Bratislave

STUdujte s nami alias letná
univerzita pre stredoškolákov

1 500,- eur

Trnavská univerzita v Trnave

Študentský fakultný časopis
ProSocio

3 000,- eur

Univerzita Konštantína filozofa
v Nitre

Nitrianske univerzitné dni 2012

2 000,- eur

Univerzita Konštantína filozofa
v Nitre

Nitrianska letná univerzita 2012

1 500,- eur

Technická univerzita vo Zvolene

Univerzitné noviny TUZVO

3 000,- eur

Technická univerzita vo Zvolene

Celoslovenská športová olympiáda
pre študentov UTV

1 500,- eur

Žilinská univerzita v Žiline

Ateliér multimédií

2 000,- eur

Žilinská univerzita v Žiline

Žilinskej detskej univerzity 2012

1 500,- eur

Technická univerzita v Košiciach

Publikácia k 60. rokov Technickej
univerzity v Košiciach

1 000,- eur

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Univerzita bez hraníc 2012

1 500,- eur

Rómske mediálne centrum

Koncert tolerancie v Košiciach

2 000,- eur

Stupavská Nevädza

Alexander Albrecht - Biographie
(vydanie CD nosiča s
nepublikovanými piesňami
slovenského skladateľa)

1 000,- eur
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Obdarovaný
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Účel daru

Výška daru

P(L)UTO

Šaty robia človeka (podpora
činnosti chránených dielní)

2 000,- eur

Športový klub Polície

Podpora mladých športových
talentov na Praga Cup

5 000,- eur

Regionálne združenie miest a obcí
Horného Gemera

Príspevok na zbierku na pomoc
pri obnove požiarom poškodenej
národnej kultúrnej pamiatky
Krásna Hôrka

5 000,- eur

Človek v ohrození, občianske
združenie

Podpora 13. ročníka
medzinárodného festivalu
dokumentárnych filmov Jeden svet
2012 / ONE WORLD 2012

13 300,- eur

DANUBIUS

37. ročník Behu Devínskou Kobylou

1 000,- eur

ŠPORT HROU

ŠPORT HROU (vytvorenie
primeraných podmienok na
zabezpečenie tréningového
procesu)

7 000,- eur

Ivana Berčáková

Podpora vzdelávania (výhra v rámci
Hry Milión) - prvé miesto

2 000,- eur

Zuzana Repková

Podpora vzdelávania (výhra v rámci
Hry Milión) - žrebovanie

100,- eur

STREET DANCE ACADEMY, s.r.o.

Podpora rozvoja telesnej kultúry a
športu v oblasti tanca

15 000,- eur

Nadácia Pontis

Podpora projektu Dobrá krajina

30 000,- eur

Nadácia Pontis

Podpora projektu Naše Mesto

15 000,- eur

Slovenský zväz telesne
postihnutých športovcov

Podpora projektu Otvorme brány
detským športovým talentom

6 500,- eur

TK „DANUBE“ Bratislava

Podpora projektu Memoriál Ivanky
Dvořáčkovej

6 500,- eur
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Obdarovaný

Hlavné menu

Účel daru

Výška daru

Slovenský atletický zväz zdravotne
postihnutých

Podpora projektu Slovakia Handy
Cup

4 000,- eur

ORFEO, združenie koncertných
umelcov a pedagógov hudby, o.z.

Podpora letného festivalu Viva
Musica!

10 000,- eur

Spojená škola sv. Jána Bosca

Výhra pre strednú školu v rámci
Hry Milión (podpora finančného
vzdelávania )

2 000,- eur

Inklúzia

Radničkine trhy 2012

6 000,- eur

Stredná priemyselná škola,
Mnoheľova 828, 058 01 Poprad

Podpora vzdelávania formou
financovania odbornej činnosti
žiakov strednej školy

Obec Voderady

Umelecký festival Rukami
a srdcom

2 000,- eur

Obec Kluknava

Výstavba športovej plochy pre obec
Kluknava

2 000,- eur

Občianske združenie Štvorlístok
deťom

Letný tábor pre deti zo sociálne
slabších rodín

1 000,- eur

Základná škola P. Mudroňa v
Martine

Podpora zdravia formou realizácie
náteru tabúľ a nábytku

100,- eur

Obec Štúrovo

Vybudovanie multifunkčného
ihriska pre Základnú školu na ulici
Adyho 6 v Štúrove

51 951,80 eur

Obec Banská Štiavnica

Vybudovanie multifunkčného
ihriska pre Základnú školu J.
Horáka na ulici P. Dobšinského 17
v Banskej Štiavnici

52 426,14 eur

Obec Košice

Vybudovanie multifunkčného
ihriska pre Základnú školu na ulici
Tomášikova 31 v Košiciach

52 415,77 eur

Obec Sereď

Vybudovanie multifunkčného
ihriska pre Základnú školu
P.O.Hviezdoslava na ulici
Komenského 41 v Seredi

52 085,02 eur

300,- eur

Ďalšia strana

Obdarovaný

Účel daru

Výška daru

Obec Šahy

Vybudovanie multifunkčného
ihriska pre Základnú školu J. Kráľa,
Mládežnícka 24 v Šahách

50 479,38 eur

Nadácia Železiarne Podbrezová

Modernizácia výučby študentov
Súkromného gymnázia Železiarní
Podbrezová

5 000,- eur

FUTBALOVÁ AKADÉMIA
BENECOL KOŠICE

Podpora športu detí formou
realizácie projektu Podpora
Futbalovej akadémie BENECOL,
zameranej na výchovu mladých
futbalistov

1 000,- eur

Rodičovské združenie pri
MŠ v Zohore

Ochrana a podpora zdravia formou
realizácie projektu Oddych od
slniečka

Základná škola s materskou
školou v Ľubochni

Podporu vzdelávania formou
realizácie projektu Finančne
gramotný žiak (pokračovanie
projektu)

1 000,- eur

SRRZ-RZ pri Materskej škole

Podpora športu detí formou
realizácie projektu Športom ku
zdraviu

1 000,- eur

Športový klub Prakovce

Podpora športu detí formou
realizácie projektu Euro k euru

1 000,- eur

ARTEM, občianske združenie

Zachovanie kultúrnych hodnôt
formou realizácie projektu
Identifikačný kód Slovenska

1 000,- eur

Rada rodičov pri Materskej škole,
Fándlyho 2, 903 01 Senec

Podporu športu detí formou
realizácie projektu Cvičíme pre
radosť i zdravie

600,- eur

Podporu športu detí formou
Spolok rodičov detí materskej školy
realizácie projektu Pohyb - zdravie
v Blatnom
- zábava
ChaChaLand

Hlavné menu

Podpora športu detí formou
realizácie projektu ChaChaLand hviezdny televízny tábor

865,- eur

1 000,- eur

1 000,- eur
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Obdarovaný

Účel daru

Výška daru

Pohybom ku zdraviu TB, občianske
združenie

Podporu športu detí formou
realizácie projektu Letný futbalový
tábor pre deti z mesta Senec a
okolia

1 000,- eur

Združenie príbuzných, priateľov
a ľudí s psychickými poruchami
Krídla

Ochranu a podporu zdravia formou
realizácie projektu Rekondičný
pobyt pre ľudí s psychickými
poruchami

1 000,- eur

Združenie rodičov a priateľov
Materskej školy Západná 2

Ochrana a podpora zdravia formou
realizácie projektu Revitalizácia
detského ihriska Materskej školy
Západná 2

1 000,- eur

Obecný športový klub Vinné

Podpora športu mládeže formou
realizácie projektu Športu zdar a
futbalu zvlášť

900,- eur

Farbičky čarbičky

Budovanie podstavca pod
altánkom pre deti materskej škôlky

400,- eur

Mestský športový klub Hurbanovo

Podpora športu mládeže formou
realizácie projektu Skvalitnenie
podmienok mládežníckeho futbalu
alebo Neseď doma - poď hrať
futbal

1 000,- eur

Folklórny súbor Červené jabĺčko

Zachovanie kultúrnych hodnôt
formou realizácie projektu Folklórne
festivaly - Jánošíkove dni v Terchovej
- 2012, výchovné koncerty....

1 000,- eur

Interklub Bratislava

Podpora športu mládeže formou
realizácie projektu Podpora a
príprava formácie v štandardných
tancoch na Majstrovstvá Sveta

1 000,- eur

Katedrálny spevokol
EMERÁM v NITRE

Zachovanie kultúrnych hodnôt
formou realizácie projektu Katedrálny
spevokol EMERÁM v Nitre

1 000,- eur

Ďalšia strana

Obdarovaný

Účel daru
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Internacionál Sabinov

Podpora športu detí formou
realizácie projektu Futbal to je hra
- cez futbal k novým priateľstvám

1 000,- eur

Cykloklub Dolný Kubín

Podporu športu mládeže formou
realizácie projektu Podpora športu
pre mladých členov Cykloklubu a
preteku na horských bicykloch

1 000,- eur

Podporu športu detí formou
Základná škola s Materskou školou realizácie projektu Škola stredisko športu pre všetkých

Hlavné menu

1 000,- eur

Komunitná nadácia Bratislava

Ochrana a podpora zdravia formou
realizácie projektu Preteky kačíc
2012

Združenie priateľov tanca H&T

Podpora športu detí formou
realizácie projektu Dovybavenie
tréningových priestorov

1 000,- eur

Tenisový klub ŠTK Šamorín

Podpora športu detí formou
realizácie projektu Podpora
mladých tenisových talentov

1 000,- eur

Bratislavský okrášľovací spolok

Zachovanie kultúrnych hodnôt
formou realizácie projektu
Rekonštrukcia elektrickej
lokomotívy GANZ Eg 6 – Viedenskej
električky

1 000,- eur

Združenie rodičov a priateľov
materskej školy v Moste pri
Bratislave

Ochranu a podporu zdravia formou
realizácie projektu Detský vodičák

1 000,- eur

KASPIAN

Poskytovanie sociálnej pomoci
formou realizácie projektu Piknik v
uliciach Petržalky

1 000,- eur

Lepší svet n.o.

Poskytovanie sociálnej pomoci
formou realizácie projektu Letná
akadémia umení 2012

1 000,- eur

840,- eur
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Klub priateľov mestskej hromadnej
a regionálnej dopravy v Bratislave

Zachovanie kultúrnych hodnôt
formou realizácie projektu
Rekonštrukcia elektrickej
lokomotívy GANZ Eg 6 – Viedenskej
električky

1 000,- eur

Občianske združenie Habarka
rodičov a detí pri MŠ Haburská 6

Ochrana a podpora zdravia formou
realizácie projektu Zveľadenie
areálu školskej záhrady MŠ
Haburská 6

1 000,- eur

DEŤOM ŠARIŠA

Podpora športu detí formou
realizácie projektu Dopravné
ihrisko vo Veľkom Šariši

1 000,- eur

Slovenský národný Aeroklub gen.
M. R. Štefánika Aeroklub Martin

Podpora športu formou realizácie
projektu Súťaž v bezmotorovom
lietaní

1 000,- eur

Rodinné centrum Motýlik

Poskytovanie sociálnej pomoci
formou realizácie projektu KEĎ
RODINA JE SPOLU

1 000,- eur

Cantica - Collegium Musicum

Zachovanie kultúrnych hodnôt
formou realizácie projektu
Spievame v staroslovienčine

1 000,- eur

T.H.T. - Tenisové hviezdy Turca

Podpora športu detí formou
realizácie projektu Rodičia a deti
na kurte

1 000,- eur

LÚČKA

Zachovanie kultúrnych hodnôt
formou realizácie projektu
Prezentácia detského slovenského
folklóru

1 000,- eur

Združenie MINILIGA TALENTOV Prešov

Podpora športu detí formou
realizácie projektu Letný športový
tábor 2012

1 000,- eur

Poza školu

Podpora vzdelávania formou
realizácie projektu Tri groše - z
rozprávky do skutočného života

1 000,- eur
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SPORT CLUB KAMPO

1 000,- eur

Športový klub PROFESIONÁL

Podpora športu detí formou
realizácie projektu Brankárska
akadémia

1 000,- eur

Centrum Aktívny vozík

Poskytovanie sociálnej pomoci
formou realizácie projektu
Rekondično-integračný pobyt pre
rodiny s postihnutými Slovensko
2012

Rodičovské združenie sv. František

Ochrana a podpora zdravia formou
realizácie projektu Cesta za slnkom
- 5. ročník školského tábora

INEX Slovakia - občianske
združenie

Poskytovanie sociálnej pomoci
formou realizácie projektu
Dobrovoľníctvo pre všetkých

Stolnotenisový klub Ivanka pri
Dunaji

Podpora športu detí a mládeže
formou realizácie projektu Podpora
stolného tenisu v Ivanke pri Dunaji

1 000,- eur

BMX TEAM LIPTOV

Podpora športu detí a mládeže
formou realizácie projektu
Zavlažovací systém cykloareálu BMX
dráhy - vonkajší vodovod

600,- eur

Podpora športu detí formou
Slovenská rada rodičovských
realizácie projektu Detské
združení - Rodičovské združenie pri
ihrisko do materskej škôlky MŠ
Materskej škole
Damborského

Hlavné menu

Výška daru

Podpora športu detí formou
realizácie projektu Športovo
oddychová zóna

400,- eur

1 000,- eur

800,- eur

1 000,- eur

Výchovno-vzdelávacie združenie

Podpora vzdelávania formou
realizácie projektu Z každého rožka
troška II

1 000,- eur

Náručie - združenie rodičov a
priateľov waldorfskej materskej
školy

Podpora vzdelávania formou
realizácie projektu Dokážeme to
rukami

1 000,- eur
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Účel daru

Výška daru

Hlas nádeje

Podpora vzdelávania formou
realizácie projektu Pomôžme
materskému centru

Občianske združenie Lucerna
Tvrdošovce
- Lucerna Polgári Társulás
Tardoskedd

Podpora športu detí a mládeže
formou realizácie projektu Zdravá
turistika

600,- eur

Obec Tichý Potok

Podpora športu detí a mládeže
formou realizácie projektu Letné
Olympijské hry Šteľbach 2012 v
Tichom Potoku

300,- eur

TJ Sokol Borský Mikuláš

Podpora športu detí a mládeže
formou realizácie projektu Sokolíci
v novom

1 000,- eur

Klub Previs

Podpora športu detí a mládeže
formou realizácie projektu
Rozšírenie a vylepšenie lezeckej
steny vo volejbalovej hale v
Komárne a program lezenia na
stene pre účastníkov rómskeho
mentorského programu na ZŠ
Eötvösa v Komárne

1 000,- eur

Obec Turňa nad Bodvou

Zabezpečenie zariadenia pre
detské ihrisko

1 000,- eur

ŠK Victory stars Nová Dubnica
(hokejbal)

Podpora športu detí a mládeže
formou realizácie projektu Podpora
florbalu na základných školách

1 000,- eur

Tenisový klub Sabinov

Podpora športu detí a mládeže
formou realizácie projektu
Tenisujeme so Slovenskou
sporiteľňou

1 000,- eur

UniPaxCor

Poskytovanie sociálnej pomoci
formou realizácie projektu Misijné
prázdniny v Rumunsku

1 000,- eur

660,- eur

Ďalšia strana

Obdarovaný

Účel daru
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Dubova Colonorum

Zachovanie kultúrnych hodnôt
formou realizácie projektu Dubova
colonorum - záchrana kostolíka
sv.Kozmu a Damiána v Sedliackej
Dubovej

1 000,- eur

Občianske združenie ARS
IUVENTUTIS

Zachovanie kultúrnych hodnôt
formou realizácie projektu Program
podpory mladých interpretačných
umelcov

1 000,- eur

Archa, n. o.

Ochrana a podpora zdravia formou
realizácie projektu Rekonštrukcia
domova sociálnych služieb – Archa

1 000,- eur

HAFIRY

Podpora športu detí formou
realizácie projektu Pretancujme
prázdniny

1 000,- eur

SKI Alpine Čadca

Podpora športu detí a mládeže
formou realizácie projektu
Mountain bike

1 000,- eur

TJ Havran Ľubochňa

Podpora športu mládeže formou
realizácie projektu Podpora a
propagácia stolného tenisu

1 000,- eur

Stolnotenisový oddiel
Malá nad Hronom

Podporu športu mládeže formou
realizácie projektu Podpora
činnosti stolnotenisového oddielu
Malá nad Hronom

500,- eur

Podpora športu detí a mládeže
Združenie rodičov a priateľov
formou realizácie projektu Šport
futbalovej školy JUNOŠPORT STARÁ učí deti a mládež v krátkom čase
ĽUBOVŇA
sa vyrovnať s pocitom úspechu a
neúspechu

Hlavné menu

1 000,- eur

Združenie rodičov Materskej školy
Bilíkova v Bratislave

Ochrana a podpora zdravia formou
realizácie projektu Príďte deti
medzi nás, zacvičí si každý z vás

1 000,- eur

Telovýchovná jednota Dynamo Bajč

Podpora športu detí formou
realizácie projektu ŠPORT v obci Bajč

1 000,- eur
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Účel daru

Výška daru

Združenie kresťanských
spoločenstiev mládeže

Zachovanie kultúrnych hodnôt
formou realizácie projektu
Katarínka - miesto histórie, čas
pokoja, tábor dobrodružstva

1 000,- eur

Tenisový klub mládeže Betliar

Podpora športu detí a mládeže
formou realizácie projektu
Výkonnostný a súťažný tenis detí a
mládeže v regióne Rožňavy

1 000,- eur

Základná škola sv. Uršule v
Bratislave

Podpora športu detí a mládeže
formou realizácie projektu
Vytvorme ihrisko pre naše deti

1 000,- eur

Lyžiarsky klub Valčianska dolina

Podpora športu detí a mládeže
formou podpory športového klubu

4 000,- eur

Trnavská univerzita v Trnave

Publikácia 20 rokov Filozofickej
fakulty na obnovenej Trnavskej
univerzite v Trnave

1 000,- eur

Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre

Publikácia Pamätnica k 60. výročiu
Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre

1 000,- eur

Technická univerzita vo Zvolene

Jubilejná monografia Technickej
univerzity vo Zvolene

1 000,- eur

Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici

Publikácia Svedectvá o čase“ pri
príležitosti 20. výročia založenia
Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici

1 000,- eur

Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici

Vydanie Informácií o štúdiu v
2013/2014 na fakultách Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici

1 000,- eur
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Katolícka univerzita v Ružomberku

etská univerzita 2012 Farby dúhy

1 500,- eur

Slovenská technická univerzita
v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta STU

Ochrana a podpora zdravia formou
realizácie projektu Maľované ploty
- 2. ročník

600,- eur

FC Petržalka 1898

Podpora tréningovej prípravy
chlapcov vo veku 10 - 11 rokov

1 500,- eur

Iniciatíva rodičov Ružinova

Podpora vzdelávania formou
realizácie projektu Dopravné
ihrisko pre Materskú školu Sv.
Vincenta de Paul

1 000,- eur

Materské centrum KAČIATKO

Ochrana a podpora zdravia formou
realizácie projektu Deti sú mostom
do neba

1 000,- eur

Základná škola Rudina

Podpora športu detí formou realizácie
projektu Mini mažoretky Stars

1 000,- eur

SRRZ-RZ pri Materskej škole,
Gagarinova 2636/15, 955 01
Topoľčany

Podpora vzdelávania formou
realizácie projektu Čarovný svet
počítačovej myšky

1 000,- eur

Mesto Bardejov

Podpora vzdelávania formou
realizácie projektu S LOGICOM k
logike

1 000,- eur

Združenie - Šťastné deti pri
Materskej škole Moravský Sv. Ján

Podporu vzdelávania formou
realizácie projektu Spokojná hra –
zdravé deti

668,- eur

Rímskokatolícka cirkev, farnosť,
Liptovský Hrádok

Poskytnutie sociálnej pomoci formou
realizácie projektu Detský letný tábor
eRKo

1 000,- eur

Telovýchovná jednota Trnávka

Podpora športu detí a mládeže
formou realizácie projektu stolný
tenis TJ Trnávka

1 000,- eur

Rodičovské združenie pri ZŠ
Hargašova v Bratislave

Podpora vzdelávania formou
realizácie projektu Multimediálne
učebne pre efektívnejšie
vzdelávanie na základnej škole

1 000,- eur
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Pressburg Water Polo team

Podpora projektu rozvoja mladých
športových talentov

1 000,- eur

BLUE PRODUCTION, s. r. o.

Poskytovanie sociálnej pomoci
formou realizácie projektu Pohoda
pre Dalibora

3 500,- eur

Ochranu a podporu zdravia formou
Rodičovské združenie pri Materskej realizácie projektu Modernejšia
škole v Leviciach
kuchyňa - zdravšie potraviny zdraví škôlkari
Rodičovské združenie pri Materskej Podpora športu detí formou
škole v Leviciach
realizácie projektu Malí športovci

Hlavné menu

Výška daru

800,- eur

1 000,- eur

Telovýchovná jednota SOKOL
Medzibrod

Podpora športu detí a mládeže
formou realizácie projektu Podpora
rozvoja športu (stolného tenisu) v
obci

693,- eur

Občianske združenie Charita
Blumentál Bratislava

Poskytovanie sociálnej pomoci
formou realizácie projektu Nákup
PC do bezplatnej sociálnej a
počítačovej poradne pre sociálne
slabých

300,- eur

HBT Slovan Fans

Podpora športu detí a mládeže
formou realizácie projektu Podpora
mládeže v HBT Slovan fans

1 000,- eur

Základná škola Spišská Nová Ves,
Nejedlého ulica

Ochrana a podpora zdravia formou
realizácie projektu Relaxačný
farebný svet

1 000,- eur

Základná škola, Malokarpatské
námestie 1, Bratislava

Ochrana a podpora zdravia formou
realizácie projektu Rekonštrukcia
vnútornej kanalizácie a sociálnych
zariadení pre žiakov základnej
školy v Lamači

1 000,- eur

Via Danubia, s.r.o

Podpora realizácie výstavy v
Danubiane - Ayako Rokkaku
Colours in My Hand

4 000,- eur
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Výška daru

Občianske združenie Punkt

Podpora medzinárodného festivalu
súčasného dizajnu Dizajnvíkend
Bratislava

3 000,- eur

Rada rodičov pri Gymnáziu v
Bratislave, Grösslingova 18

Podpora vzdelávania formou
realizácie projektu Olympijské hry
GAMČA

500,- eur

Projekt Fórum

Podujatie Stredouerópske Fórum
2012

8 000,- eur

ŠK Dynamo Diviaky

Príspevok na rekonštrukciu
mládežníckych šatní a sociálnych
zariadení

2 600,- eur

Športový klub Šurany

Mládež ako vhodná investícia
- rekonštrukcia zavlažovania
hlavnej trávnatej plochy v areáli
športového klubu

3 000,- eur

TJ Lokomotíva Margecany

Otvorme štadión deťom rekonštrukcia mládežníckych šatní
a sociálnych zariadení

3 000,- eur

Telovýchovná jednota Slovan
Preseľany

Zabezpečenie tréningových
pomôcok pre družstvo dorastu a
žiakov

1 350,- eur

Športový klub Kuzmice

Šťastný malý futbalista - materiálne
zabezpečenie hráčov mužstva
žiakov a dorastencov fubtalového
klubu

2 638,- eur

Futbalový klub Veľká Lomnica

Skvalitnenie športovej prípravy
mládežníckych družstiev zabezpečenie trvalo udržatelnej
starostlivosti o trávnatú hraciu
plochu

2 700,- eur

Mesto Stupava

Mládežnícky stupavský futbal
- zabezpečenie tréningových
pomôcok pre mládež

1 400,- eur
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Výška daru

Telovýchovná jednota Dlhé Pole

Futbal pre mladých v krajšom
prostredí - rekonštrukcia šatne a
sprchy telovýchovnej jednoty

2 665,- eur

FK LEDNICA

Nákup tréningových pomôcok pre
mladých futbalistov, deti od 9 - 15
rokov

1 390,- eur

Telovýchovná jednota Liptovský
Ondrej

Zabezpečenie sady dresov
pre dorastenecké družstvo
telovýchovnej jednoty

MŠK Spišské Podhradie

Posilnenie sŕc mládeže pre futbal
- zabezpečenie športových potrieb
pre MŠK

3 000,- eur

Futbalový klub Mojmírovce

Od počítačov na ihrisko zabezpečenie športových potrieb
pre futbalový klub

1 316,- eur

Miestna telovýchovná jednota
PRAVENEC

Zabezpečenie športových potrieb
pre telovýchovnú jednotu,
rekonštrukcia ochranných sietí za
bránkami

2 800,- eur

TJ ISKRA HOLÍČ

Futbal pre deti - deti pre
futbal; zabezpečenie športovotechnického vybavenia TJ ISKRA
HOLÍČ

3 000,- eur

FUTBALOVÝ KLUB JUNIOR
KANIANKA

Futbalová mlaď v Kanianke zabezpečenie športovo-technických
pomôcok, futbalovú výstroj pre
mládež

2 610,- eur

Telovýchovná Jednota Štart
Nitrianske Hrnčiarovce

Materiálno - technické
zabezpečenie mládežníckych
mužstiev telovýchovnej jednoty

2 690,- eur

Obec Valaská Dubová

Podpora žiackeho futbalu v
obci - zabezpečenie potrebného
materiálu pre mládežnícke
družstvo telovýchovnej jednoty

1 660,- eur
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Účel daru

Výška daru

TJ Družstevník Nižný Hrušov

Zrekonštruovanie priestorov
práčovne futbalového klubu

1 098,- eur

TJ TATRAN Ladce

Športujúca ladecká mládež
- zabezpečenie športového
vybavenia TJ TATRAN Ladce

2 462,- eur

4FSC, futbalový klub Tekovské
Lužany

Sme jeden tím - zabezpečenie
športového vybavenia pre deti vo
futbalovom klube

1 640,- eur

Obecný športový klub Pribiš

Dajme zelenú deťom a športu revitalizácia trávnika obecného
športového klubu

2 290,- eur

TJ Družstevník Spišské Bystré

Zaradenie detí zo sociálne
slabších rodín do spoločnosti
prostredníctvom športu zabezpečenie základného
športového vybavenia

1 700,- eur

Obec Prakovce

Lepšie podmienky pre futbalovú
mládež v Prakovciach rekonštrukcia šatní a sociálnych
zariadení

2 150,- eur

Futbalový klub Čadca

Máme radosť z hry - zabezpečenie
tréningových pomôcok pre mládež

2 500,- eur

Športový klub Bernolákovo

V ústrety deťom - zabezpečenie
technického vybavenia

1 300,- eur

Združenie detského futbalu

Obstaranie tréningových pomôcok,
vybudovanie zavlažovacieho
systému

3 000,- eur

OFK Rybník

Rekonštrukcia sociálnych zariadení
pre mládežnícke mužstvá

3 000,- eur

Benefičné združenie slabozrakých
detí

Podpora projektu Športový deň pre
slabozraké deti

1 000,- eur

Dalibor Bialeš

Podpora zdravia obdarovaného
(príspevok na liečebné náklady)

2 000,- eur
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Výška daru

Lyžiarsky tím Slovenska

Podpora mladých športových
talentov

5 000,- eur

Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky

Podpora činnosti klubu a športovej
prípravy mládeže

3 000,- eur

Univerzita Konštantína filozofa v
Nitre

Podpora projektu Študentské dni
nitrianskych univerzít 2012

1 500,- eur

TREND Representative, s.r.o.

Podpora vzdelávacieho projektu
Myslím ekonomicky

18 000,- eur

Cirkevná stredná odborná školy sv.
Jozafáta v Trebišove

Príspevok na sociálnu pomoc a
zdravie prostredníctvom projektu
Pomôžme si navzájom

300,- eur

Depaul Slovensko

Podpora projektu Vianoce v Útulku
sv. Vincenta de Paul

200,- eur

Štúdio L+S, s. r. o.

Podpora a zachovanie kultúrnych
hodnôt, ktoré svojou činnosťou
vytvára Štúdio L+S

10 000,- eur

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o

Podpora zdravia pacientov
Onkologického ústavu sv. Alžbety

10 000,- eur

Trnavská univerzita v Trnave

Podpora projektu Edukačné
pomôcky vo výučbe prvej pomoci

1 998,76 eur

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra
vo Zvolene

Cena Nadácie SLSP za finančné
vzdelávanie

4 000,- eur

Trnavská univerzita

Komunikácia so sluchovo
postihnutými v zdravotníctve a
sociálnej práci

Európske združenie študentov
práva (ELSA)

Simulovaný trestný proces

1 880,- eur

Základná škola sv. Vincenta

Podpora vzdelávania formou
realizácie projektu Interaktívne
vyučovanie

1 000,- eur

Tenisový klub Kúpele Piešťany

Podpora športu detí a mládeže
formou realizácie projektu Podpora
mládežníckych a detských
športových aktivít v meste Piešťany

1 000,- eur

570,- eur

Finančné výkazy

Finančná časť
výročnej správy
(Ročná účtovná závierka)

Finančná časť
výročnej správy
(Poznámky)

Interaktívna výstava
O troch centoch

Finančná časť
výročnej správy
(Výrok audítora)
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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).

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Základné údaje o nadácii
Názov nadácie
Dátum založenia nadácie
Dátum vzniku nadácie
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
Zakladateľ nadácie

Nadácia Slovenskej sporiteľne
Tomášikova 48, 832 73 Bratislava
24. novembra 2004
29. novembra 2004 zápis do registra nadácii MV SR pod registračným
číslom: 203/Na-2002/774
30 856 868
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 73 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 2012 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 2012
nadácii v súlade s ustanovením § 41 ZDP nevzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov
právnických osôb.
Zamestnanci
Názov položky
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
z toho: vedúci zamestnanci
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú
jednotku počas účtovného obdobia

Nadácia zastúpená
zamestnancov.

správcom

nadácie

k 31.

decembru

2012

2012

-

2011

-

a k 31.12.2011

-

nemala

žiadnych

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 2012 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
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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, č.10294/2009-74 a MF/24033/2011-74.
Schválenie účtovnej závierky za rok 2011
Účtovnú závierku Nadácie Slovenskej sporiteľne za rok 2011 schválila správna rada nadácie na
zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 25. mája 2012.
Členovia orgánov nadácie
Orgán
Správna rada

Funkcia
Predseda
člen
člen

Meno
Jozef Sikela
Marta Krejcarová
Jiři Huml
Ivana Studenková do 30.4.2012
Helga Martinková od 2.5.2012

Správca nadácie

Dozorná rada

predseda
člen
člen
člen
člen

Štefan Máj
Boris Johannes Marte
Ján Onda
Peter Krútil
Ľudovít Valent

V dozornej rade nadácie neprišlo k zmenám jej zloženia. V správnej rade nadácie neprišlo k zmene jej
zloženia. Dňa 30.4.2012 sa vzdala funkcie správkyňa nadácie p. Ivana Studenková a správna rada zvolila
nového správcu nadácie p. Helgu Martinkovú.

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 2012 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)

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena
je cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo). Ako
dlhodobý nehmotný majetok spoločnosť účtuje majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400
EUR a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Ako dlhodobý hmotný majetok spoločnosť účtuje
majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 1 700 EUR a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok.

b)

Nadácia v roku 2011 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 2012 nenadobudla zásoby.
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d)

Nadácia v roku 2012 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)

Rezervy – v očakávanej výške záväzku.

i)

Nadácia v roku 2012 neúčtovala o dlhopisoch, pôžičkách a úveroch.

j)

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

Tvorba odpisového plánu pre dlhodobý majetok
Majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich
ekonomických úžitkov z majetku. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci
nasledujúcom po mesiaci zaradenia do používania.

7.

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.
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DOPLŇUJÚCE ÚDAJE K SÚVAHE
ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY
Dlhodobý nehmotný majetok (r. 002 súvahy)

Riadok súvahy
Prvotné ocenenie
K 1. januáru 2012
Prírastky
Úbytky
Presuny
K 31. decembru 2012

Nehmotné
výsledky
z vývojovej
a obdobnej
činnosti
003

Softvér

Oceniteľné
práva

004

005

Ostatný
dlhodobý
nehmotný
majetok

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
nehmotný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
nehmotného
majetku

006

007

008

Celkom
002

-

129 600,00
129 600,00

-

-

-

-

129 600,00
129 600,00

Opravná položka
K 1. januáru 2012
Prírastky
Úbytky
K 31. decembru 2012

-

18 900,00
18 900,00

-

-

-

-

18 900,00
18 900,00

Účtovná hodnota
K 1. januáru 2012
K 31. decembru 2012

-

110 700,00

-

-

-

-

110 700,00

Nadácia Slovenskej sporiteľne v roku 2012 nadobudla licenciu na internetovú hru „Hra o milión“ vo výške 129 600 EUR.
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Dlhodobý finančný majetok (r. 021 súvahy)
K 31. decembru 2012
Podielové CP
a podiely
v obchodnej
spoločnosti
v ovládanej
osobe
022

Podielové CP
a podiely
v obchodnej
spoločnosti
s podstatným
vplyvom
023

-

-

6 609 692
6 609 692

-

-

-

-

6 609 692
6 609 692

Oprávky
K 1. januáru 2012
Prírastky
Úbytky
K 31. decembru 2012

-

-

-

-

-

-

-

-

Účtovná hodnota
K 1. januáru 2012
K 31. decembru 2012

-

-

6 609 692
6 609 692

-

-

-

-

6 609 692
6 609 692

Riadok súvahy
Prvotné ocenenie
K 1. januáru 2012
Prírastky
Úbytky
Presuny
K 31. decembru 2012

Dlhodobé
cenné papiere
držané do
splatnosti

Pôžičky
podnikom
v skupine
a ostatné
pôžičky

024

025

Ostatný
dlhodobý
finančný
majetok

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
finančný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
finančného
majetku

026

027

028

Celkom

021

Nadácia vlastní hypotekárne záložné listy Slovenskej sporiteľne, a.s. (ďalej len „HZL“) – dlhové cenné papiere obstarané v primárnej emisii neurčené
na obchodovanie. Nadácia k 20.6 2011 predala pôvodné HZL a obstarala nové dlhové cenné papiere vo výške 6 600 000 EUR. Súčasťou účtovnej
hodnoty cenných papierov k 31. decembru 2012 je tiež časové rozlíšenie kupónu vo výške 9 692 EUR (31. december 2011: 9 692 EUR). HZL sú
splatné 20.júna 2018, pričom kupón je splácaný v polročnom intervale.
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K 31. decembru 2011
Podielové CP
a podiely
v obchodnej
spoločnosti
v ovládanej
osobe
022

Podielové CP
a podiely
v obchodnej
spoločnosti
s podstatným
vplyvom
023

-

-

5 991 929
6 609 692
5 991 929
6 609 692

-

-

-

-

5 991 929
6 609 692
5 991 929
6 609 692

Opravná položka
K 1. januáru 2011
Prírastky
Úbytky
K 31. decembru 2011

-

-

-

-

-

-

-

-

Účtovná hodnota
K 1. januáru 2011
K 31. decembru 2011

-

-

5 991 929
6 609 692

-

-

-

-

5 991 929
6 609 692

Riadok súvahy
Prvotné ocenenie
K 1. januáru 2011
Prírastky
Úbytky
Presuny
K 31. decembru 2011

Dlhodobé
cenné papiere
držané do
splatnosti

Pôžičky
podnikom
v skupine
a ostatné
pôžičky

024

025

Ostatný
dlhodobý
finančný
majetok

Poskytnuté
preddavky na
dlhodobý
finančný
majetok

Obstaranie
dlhodobého
finančného
majetku

026

027

028

Celkom

021
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Finančné účty (r. 051 súvahy)
K 31. decembru 2012 a 31. decembru 2011
Položka
Peňažné prostriedky
Pokladňa, ceniny
Bankové účty bežné
Bankové účty termínované
Peniaze na ceste
Spolu

2012

2011

1 009 993,18
1 009 993,18

1 645 873,00
1 648 873,00

Peňažné prostriedky sú uložené v Slovenskej sporiteľni, a.s.
Časové rozlíšenie (r. 057 súvahy)
Spoločnosť v roku 2012 ani v roku 2011 neúčtovala o nákladoch budúcich období.

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY
Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív (r. 061 súvahy)
Hodnota nadačného imania je 7 722 346,38 EUR. Predmet nadačného imania tvoria peňažné prostriedky,
ktoré vložil do nadačného imania zakladateľ vo výške 6 638 783,78 EUR, výsledky hospodárenia min.
rokov vo výške 714 203,29(zisk) a hospodársky výsledok - zisk za rok 2012 vo výške 369 359,30 EUR.

Položka
Základné imanie
Vlastné akcie a vlastné obchodné
podiely
Zmena základného imania
Pohľadávky za upísané vlastné
imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond
(nedeliteľný fond) z kapitálových
vkladov
Oceňovacie rozdiely z precenenia
majetku a záväzkov
Oceňovacie rozdiely z kapitálových
účastín
Oceňovacie rozdiely z precenenia
pri zlúčení, splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné fondy
Nerozdelený zisk minulých rokov
Neuhradená strata minulých rokov
Výsledok hospodárenia bežného
účtovného obdobia
Vyplatené dividendy
Ostatné položky vlastného imania
Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej
osoby – podnikateľa

Stav
k 1. 1. 2012
6 638 783,78

Prírastky

-

-

Stav
k 31. 12. 2012
6 638 783,78

Úbytky
-

Presuny

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

349 672,53
-

-

-

364 530,77
-

714 203,30
-

364 530,77
-

369 359,30
-

-

(364 530,77)
-

369 359,30
-

-

-

-

-

-

Vyrovnanie straty za rok 2011
Položka
Účtovný zisk

2011
364 530,77

Rozdelenie účtovného zisku

2012
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Prídel do základného imania
Prídel do ostatných fondov
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Prevod do sociálneho fondu i
Úhrada straty minulých období
Iné

364 530,77
-

Rezervy (r. 075 súvahy)
Zákonné a ostatné rezervy (r. 076 až 078 súvahy)
31. december 2012
Položka
Krátkodobé rezervy
Krátkodobé zákonné rezervy (r. 076)
z toho:
Rezerva na nevyfakturované služby
a dodávky, obstaranie majetku

Stav
k 1. 1. 2012

Tvorba

Použitie

Stav
k 31. 12. 2012

Zrušenie

-

5 833,16

-

-

5 833,16

-

5 833,16

-

-

5 833,16

Záväzky (r. 087 súvahy)
Položka

Spolu
k 31. 12. 2012

Riadok

Krátkodobé záväzky:
Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného
roka vrátane
Spolu krátkodobé záväzky
Dlhodobé záväzky:
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až
päť rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov
Spolu dlhodobé záväzky

Spolu
k 31. 12. 2011
-

-

088

208,85
208,85

-

079

-

-

Časové rozlíšenie (r. 101 súvahy)

Položka

102

31. december
2012
1 707,00

31. december
2011
1 707,00

102

1 707,00
1 707,00

1 707,00
1 707,00

Riadok

Výdavky budúcich období krátkodobé
z toho:
daň z príjmov z úrokov
Spolu

Výdavky budúcich období tvoria náklady súvisiace s rokom 2012, ktoré budú vyúčtované až v roku 2013
- alikvotná časť dane z príjmov z úrokov z hypotekárnych záložných listov.

Položky výnosov budúcich období
z dôvodu:
(r. 103 súvahy)

Stav
k 31.12.2011

Prírastky

Úbytky

Stav k 31.12.2012

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého
majetku

-

-

-

-

dlhodobého majetku obstaraného z dotácie

-

-

-

-

dlhodobého majetku obstaraného
z finančného daru

-

-

-

-

dotácie zo ŠR alebo z prostriedkov EÚ

-

-

-

-

dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu

-

-

-

-
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vyššieho územného celku
grantu

-

podielu zaplatenej dane
dlhodobého majetku obstaraného z podielu
zaplatenej dane

-

-

900 871

-

-

-

-

900 581,91

289,43

-

-

Výnosy budúcich období tvoria prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane za účtovné obdobie, ktoré
neboli spotrebované a budú v roku 2013 vrátené do ŠR SR.

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE K VÝKAZU ZISKOV A STRÁT
VÝNOSY
Úroky (r. 53 výkazu ziskov a strát)
Položka
Úroky
v tom:
úroky z BÚ v SLSP, a.s.
Spolu

Riadok
53

2012
1 865,99

2011
3 887,00

53

1 865,99
1 865,99

3 887,00
3 887,00

Výnosy z dlhodobého finančného majetku (r. 60 výkazu ziskov a strát)
Položka
Výnosové úroky
v tom:
úroky z HZL
Spolu

Riadok
60

2012
323 400,00

2011
212 621,00

60

323 400,00
323 400,00

212 621,00
212 621,00

Prijaté príspevky od iných organizácií a príspevky z podielu zaplatenej dane (r. 68 a r. 71
výkazu ziskov a strát)
Položka
Prijaté príspevky
v tom
príspevky od iných organizácií
príspevky z podielu zaplatenej dane
Spolu

Riadok
68
71

2012

2011

302 349,44
900 581,91
1 202 931,35

312 531,00
916 272,00
1 228 803,00

Prijaté príspevky v roku 2012 tvoria hlavne finančný príspevok spoločnosti LANED, a.s., ktorá je
spoločnosťou v skupine SLSP, a.s., vo výške 1 792 EUR a dar nadácii od spoločnosti Slovenská
sporiteľňa, a.s. vo výške 300 tis. EUR.

NÁKLADY
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane (r. 36 výkazu ziskov a strát)
Účel použitia podielu zaplatenej
dane
Finančné dary

Použitá suma z bezprostredne
predchádzajúceho obdobia

Použitá suma bežného účtovného
obdobia

900 871,00

-

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

289,43

Nadácia poskytla v roku 2012 na základe rozhodnutia správnej rady finančné dary vo výške 995 821
EUR. Dary boli poskytnuté Nadácii pre deti Slovenska vo výške 40 000 EUR, Detskému múzeu vo výške
127 000 EUR, Slovenskej filharmónii vo výške 43 200 EUR, Slovenskému komornému divadlu v Martine
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vo výške 16 600 EUR a Divadlu Aréna vo výške 15 000 EUR, ďalším spoločnostiam v celkovej výške 242
638 EUR.
Nadácia podporila nasledovné projekty: Program Ihriská finančnou čiastkou 259 358 EUR, Euro k euru
finančnou čiastkou 85 526 EUR, Futbal to je hra finančnou čiastkou 60 359 EUR a Vysoké školy
finančnou čiastkou 11 500 EUR. Projekty boli podporené z prijatých prostriedkov z podielu zaplatenej
dane v roku 2011.
Projekty podporené z prijatých prostriedkov od iných organizácii boli vo výške 95 240 EUR.
Nadácia poskytla v roku 2011 na základe rozhodnutia správnej rady finančné dary vo výške 916 272
EUR. Dary boli poskytnuté združeniu Človečina vo výške 120 000 EUR, Slovenskému komornému divadlu
v Martine vo výške 16 600 EUR, Slovenskej filharmónii vo výške 43 200 EUR, Slovenskému zväzu telesne
postihnutých športovcov vo výške 17 000 EUR a Asociácii postihnutým ADELI vo výške 16 000 EUR,
Nadácii pre deti Slovenska vo výške 40 000 EUR, Amálie Maurer, s.r.o. vo výške 18 500 EUR,
Občianskemu združeniu KELTING vo výške 19 500 EUR, Trendu vo výške 18 000 EUR a ďalším
spoločnostiam v celkovej výške 205 164 EUR.
Nadácia podporila nasledovné projekty: Program Ihriská finančnou čiastkou 205 768 EUR, Euro k euru
finančnou čiastkou 90 460 EUR, Futbal to je hra finančnou čiastkou 60 000 EUR a Vysoké školy
finančnou čiastkou 45 980 EUR. Projekty boli podporené z prijatých prostriedkov z podielu zaplatenej
dane v roku 2010.
Projekty podporené z prijatých prostriedkov od iných organizácii boli vo výške 113 400 EUR.
Hospodárske náklady
Položka
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:
náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky
iné uisťovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Hospodárske náklady, z toho:
spotreba materiálu
Náklady na cestovné
náklady na reprezentáciu
ostatné služby, z toho:
nájomné
reklamné predmety
SLA
Web stránka
Náklady na projekty
Iné
ostatné dane a poplatky
iné ostatné náklady
odpisy
Spolu

Riadok

2012

2011
-

01
05
06
07

15
24
25

198,00
837,80
880,80
860,36
096,10
076,78
395,38
000,00
452,20
194,97
204,00
18 900,00
101 215,57
22
58
2
9
16
4
12
14

-

2
9
2
3
3

137,00
171,00
039,00
336,00
917,00
162,00
257,00
-

42,00
2 028,00
13 753,00

DAŇ Z PRÍJMOV
Sadzba dane z príjmov pre rok 2012 a 2011 je 19 %. Nadácia v zdaňovacom období roku 2012 mala len
zdaňovaný úrokový príjem vo výške 325 265,99 EUR (v roku 2011: 216 508 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.
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 78 výkazu ziskov a strát)
Položka
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

Riadok
75
76
78

2012
431 159.62
(61 800.32)
369 359.30

2011
401 986,00
(37 455,00)
364 531,00
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PRENAJATÝ MAJETOK A MAJETOK ZACHYTENÝ NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH
Nadácia v roku 2012 neúčtovala na podsúvahových účtoch v účtových skupinách 97 až 99.

PRÍPADNÉ ĎALŠIE ZÁVÄZKY
Nadácia v roku 2012 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.

OSTATNÉ FINANČNÉ POVINNOSTI
Nadácia v roku 2012 neeviduje žiadne položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú
v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.

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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PREHĽAD PRÍJMOV (VÝNOSOV) PODĽA ZDROJOV A ICH PÔVODU
VÝNOSY:
Úroky z netermínovaných vkladov:
Výnosy z dlhodobých finančných investícií
VÝNOSY spolu

EUR
1 865,99
323 400,00
325 265,99

PREHĽAD O DARCOCH
Nadácia Slovenskej sporiteľne prijala v roku 2012 finančné dary od spoločnosti LANED a.s.
vo výške 1 792,- EUR a od spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s. vo výške 300 000 EUR..

FINANČNÉ PRÍSPEVKY POSKYTNUTÉ FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM
Nadácia poskytla v roku 2012 na základe rozhodnutia správnej rady finančné dary vo výške
995 821,91 EUR.

PREHĽAD VÝDAVKOV (NÁKLADOV)
NÁKLADY:
Náklady na cestovné
Ostatné služby (nájom, poštovné)
Náklady na reprezentáciu
Ostatné poplatky
Ostatné dane a poplatky
Daň z príjmov z úrokových výnosov
Odpisy
NÁKLADY spolu

EUR
198,00
58 880,80
22 837,80
204,00
194,97
61 800,32
18 900,00
163 015,89

V roku 2012 vznikli Nadácii Slovenskej sporiteľne náklady na správu nadácie v sume
163 015,89 EUR.

ZMENY VYKONANÉ V NADAČNEJ LISTINE A V ZLOŽENÍ ORGÁNOV
V dozornej rade nadácie neprišlo k zmenám jej zloženia. V správnej rade nadácie neprišlo
k zmene jej zloženia. Dňa 30.4.2012 sa vzdala funkcie správkyňa nadácie p. Ivana
Studenková a správna rada zvolila nového správcu nadácie p. Helgu Martinkovú.

ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE SPRÁVCU NADÁCIE
Výkon funkcie správcu nadácie v roku 2012 zabezpečoval správca nadácie dobrovoľne bez
nároku na odmenu za výkon funkcie správcu.
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Výstava O troch centoch
Frotáž historických mincí

Hlavné menu

Ďalšia strana

Otvorenie výstavy
O troch centoch
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O troch centoch
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Otvorenie výstavy
O troch centoch
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Výstava O troch centoch
Ukážka historických mincí
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Obchod a nakupovanie
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Ryžovanie zlata

Hlavné menu

Ďalšia strana
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Tlač záverečného
výpisu účtu
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Životné náklady
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Skupinové sedenie
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Grécke mince
Čínske
dierkové mince
Už pred 3 000 rokmi
sa v Číne vyrábali mince
v podobe rôznych
predmetov dennej potreby.
Tieto mince mali tvar
náradia.
Až okrúhle bronzové mince
s otvorom v strede mali
určitú hodnotu.

Zlatý statér (zlatá minca) z Atén, 296 p.n.l.

Kleopatrina tetradrachma, 36 p.n.l.

Na líci je znázornená Kleopatra. Na rube
Na líci mince je zobrazená sova s gréckymi
je hlava Marka Antonia, jej manžela.
písmenami AOE (ATHE) a dva listy
olivovníka. Na jej rube je Aténa s prilbou.
Táto bohyňa bola ochrankyňou Atén.
Sova je znakom múdrosti a symbolizuje noc.

rímske mince
Cézarov denárius, 49 p.n.l.
Na líci mince sú symboly, ktoré rozprávajú
o Cézarovi ako o kňazovi: obetná miska,
kropáč, sekera a kňazská čiapka. Na rube
mince vidíme slona, ktorý rozšliapava
hada. Je to symbol víťazného boja a
Cézarovej sily.

Augustov denárius, 18 p.n.l.
Na líci je Augustova hlava. Obrázok na rube
znázorňuje znamenie kozorožca, v ktorom sa
Augustus narodil. Kozorožec drží glóbus.
Hore vidíme antický roh, dole veslo.
Symboly glóbusu a vesla hovoria o cisárovom
nároku vládnuť nad celým svetom, antický rok
hojnosti rozpráva o blahu za jeho vlády.

Výstava O troch centoch
Výukový panel
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Cítiť • vidieť • obrátiť

– tri jednoduché kroky ku zisteniu pravosti bankovky.
Cítiť

Bankovky v hodnote 5, 10 a 20 eur

Hologram

(fóliový prúžok)
Pri obrátení bankovky sa na
holograme objaví symbol
eura alebo hodnota, podľa
uhlu pohľadu.

Papier
Papier je drsný a pevný.
Niektoré časti prednej strany
sú vytlačené spôsobom
hĺbkotlače, ktorá vytvára
citeľný reliéf.

Bezpečnostný
prúžok
Keď sa presvieti,
vidno tmavú čiaru.

Vodotlač
Pri presvietení sa zjaví
tak architektonický
detail, ako aj hodnota.

Obrátiť
Lesklý prúžok
Keď obrátime bankovku a
pozrieme sa na ňu oproti
zdroju svetla, uvidíme na
jej zadnej strane lesklý
pásik, ktorý mení farbu od
svetložltej až po zlatožltú.

Vidieť

Výstava O troch centoch
Výukový panel
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Euromince a ich okraje
Každá z našich ôsmich euromincí má iné okrajové
razenie. Tak môžu aj slepí a zrakovo postihnutí ľudia
jednoducho rozlišovať mince. Na bankovom pulte sa
nachádzajú štyri obrovské euromince.
Ohmataj ich okraje a skús uhádnuť,
o ktoré mince ide.

Výstava O troch centoch
Výukový panel
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Tu v obchode vidíš rôzne výrobky.
Pečať kvality na nich ti poskytuje
informácie. Nakúp a vlož výrobky
do nákupného košíka.
Keď pôjdeš s nákupom ku pokladni
a naskenuješ čiarový kód, dozvieš
sa o týchto výrobkoch viac.

Výstava O troch centoch
Výukový panel
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Čo robí banka?
Ľudia, ktorí chcú sporiť, odnesú peniaze do banky. Banka im za to platí úroky. Peniaze,
ktoré sú na vkladných knižkách, môže banka požičať ľuďom, ktorí peniaze potrebujú, lebo
by si napr. chceli kúpiť dom alebo založiť firmu. To sa volá pôžička alebo úver.
Za pôžičku banka požaduje úroky. Úroky z úveru sú oveľa vyššie ako úroky zo sporenia.
Tak banka zarába peniaze.

Výstava O troch centoch
Výukový panel
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Pečať kvality

Poskytuje informácie o výrobe a zložení jednotlivých výrobkov.
V obchode výstavy nájdeš nasledovné pečate kvality.

Biologicky pestované

V prípade biologicky pestovaných výrobkov je tu záruka,
že neboli použité zdraviu škodlivé postreky ani lieky.
Tieto výrobky sú prísne kontrolované. Pri mäsových
a mliečnych výrobkoch sa dozerá na to, aby zvieratá
dostávali zdravé krmivo a boli chované biologickým spôsobom.

Férovo vyrobené

V prípade férovo vyrobených výrobkov dostávajú ľudia,
ktorí tento výrobok vyrábajú, zbierajú alebo dodávajú, za
svoju prácu spravodlivú mzdu. Okrem toho je tu záruka,
že sa za týmito výrobkami neskrýva práca detí.

Lacné výrobky

Tieto výrobky sú lacné a často pritom ide o vlastné značky veľkých
supermarketov. Výrobky sú lacnejšie preto, lebo sa vyrábajú a
predávajú vo veľkých množstvách. Preto sa pri výrobe
niektorých výrobkov nedozerá na fair trade a
biologické prísady.

Slovenské

U slovenských výrobkov je doprava relatívne
krátka. Slovenské výrobky ako marhule alebo
jahody sú závislé od sezóny a preto nemôžu byť
v ponuke počas celého roka. Jednotlivé časti
výrobkov môžu však byť nakúpené v iných krajinách.
Napríklad tričko, ktoré je ušité na Slovensku. Bavlna však
pochádza z inej krajiny. V prípade potravín musí byť
najmenej 50% poľnohospodárskych surovín zo Slovenska.

Značkové výrobky

Niektoré výrobky majú značku, ktorú ľudia chcú vlastniť.
Za značku sú ochotní zaplatiť veľa peňazí.
Tieto výrobky nemusia byť férovo alebo
biologicky vyrobené. Značkové výrobky
nevypovedajú nič o kvalite výrobku alebo
o pracovných podmienkach.
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Akcií
Za tvoje peniaze si môžeš kúpiť aj
akcie. Akcie sú podiely vo firme.
Ak sa firme darí a zarába, hodnota
tvojej akcie stúpa a dostaneš veľa
peňazí. Ak firma nerobí zisky, dostaneš
málo peňazí a keď firma skrachuje,
o svoje peniaze prídeš. Na rozdiel od
sporenia je nákup akcií vždy rizikom.
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