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Úvodné slovo

Milí priatelia,

máme za sebou ďalší úspešný rok, v ktorom sa nám darilo meniť tvár Slovenska. Nadácia 
Slovenskej sporiteľne vďaka podpore množstva zaujímavých iniciatív a projektov opäť 
potvrdila, že patrí medzi najvýznamnejších donorov u nás a prispieva k zvýšeniu kvality 
života vo všetkých regiónoch. 

Vzdelávanie dlhodobo patrí medzi naše priority, považujeme ho za základný pilier 
úspešného štartu do života. Teší nás, že do nášho projektu finančného vzdelávania 
Poznaj svoje peniaze, ktorému sa už viac ako šesť rokov venujeme,  sa v minulom  
roku zapojilo viac ako dva a pol tisíca detí. V uplynulom roku sme sa začali aktívne 
venovať vzdelávaniu začínajúcich podnikateľov, ktorí rozbiehajú svoje aktivity.  
Veríme, že získané finančné znalosti im pomôžu naštartovať svoje podnikanie a 
byť v ňom úspešní. Aj takto chceme prispieť k tomu, aby sa na Slovensku znižovala 
nezamestnanosť a zvyšovala životná úroveň ľudí. O to viac ma teší, že tieto projekty 
majú naozaj pozitívne výsledky.

Dlhodobo sa snažíme aj o rozvoj slovenskej kultúry formou partnerstiev s viacerými 
divadlami. Tiež podporujeme výchovu detí a mladých ľudí k športu, vlani sme 
vybudovali ďalšie dve multifunkčné ihriská v Ružomberku a v Bardejove. Dnes už  
na športovanie slúži 24 multifunkčných ihrísk po celom Slovensku, vybudovaných s 
podporou našej nadácie. 

Záleží nám na regionálnom rozvoji Slovenska, 
pozitívna spätná väzba z regiónov nás viedla k 
tomu, že sme pokračovali v grantovom programe 
Obce bližšie k vám. V rámci sociálnej pomoci sme 
pokračovali v dlhodobej podpore chránených dielní.

Máme radosť z angažovanosti našich zamestnancov, 
ich aktívneho zapájania sa do zmysluplných aktivít, 
jednak formou dobrovoľníckej činnosti, ako aj 
vlastnou finančnou podporou.

Úspechy našej banky sú pre nás motivujúce, preto 
chceme aj v budúcnosti pokračovať v zodpovednom 
podnikaní a investovaní do verejnoprospešných 
aktivít. Rovnako nás teší pozitívna spätná väzba od 
ľudí, ktorí sa zapojili do nadačných projektov.  Naším 
zámerom je prispievať k rozvoju Slovenska, k tomu, 
aby sa ľuďom lepšie žilo. 

       
    S úctou,
    Štefan Máj
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Ľudia v Nadácii Slovenskej sporiteľne 

Štefan Máj, 
predseda správnej rady 

V Slovenskej sporiteľni pôsobil v rokoch 
1991 až 1995 ako riaditeľ úseku správy 
majetku a neskôr ako člen predstavenstva. 
Od roku 1995 do 1998 bol členom 
predstavenstva a námestníkom generálneho 
riaditeľa v Komerční banke Bratislava. Od 
decembra 1998 podpredsedom predstavenstva 
Slovenskej sporiteľne. Od 1. januára 2015 je 
predsedom predstavenstva a generálnym 
riaditeľom Slovenskej sporiteľne.

Peter Krutil,
člen správnej rady 

Do bankového sektora vstúpil v roku 1991, 
keď pôsobil vo Všeobecnej úverovej banke 
v oblasti obchodovania s cennými papiermi. 
Od roku 1993 do roku 1998 bol riaditeľom a 
neskôr členom predstavenstva Creditanstalt 
Securities, o.c.p., a.s., Bratislava. V roku 
1998 pôsobil na Ministerstve hospodárstva 
SR. V decembri 1998 bol zvolený za člena 
predstavenstva Slovenskej sporiteľne. 
V súčasnosti pôsobí ako podpredseda 
predstavenstva zodpovedný za firemné 
bankovníctvo.

Štefan Frimmer, 
člen správnej rady 

Vo finančnom sektore pôsobí 8 rokov. Do 
Slovenskej sporiteľne prišiel v decembri 
2007 na pozíciu hovorcu, tiež viedol tím 
internej a externej komunikácie banky. 
Predtým pôsobil v mediálnej sfére.
V rokoch 2004 až 2007 pracoval v televízii 
Markíza, najskôr ako ekonomický redaktor, 
neskôr ako zástupca šéfredaktora a editor 
spravodajstva. V roku 2006 absolvoval 
stáž v spravodajskej televízii CNN v Atlante. 

Petr Brávek,
člen správnej rady do marca 2015

Dozorná rada     
Slavomír Seemann, predseda  
  
Ľudovít Valent, člen

Boris Johannes Marte, člen

Richard Chomist, člen od apríla 2015

Peter Krutil, člen do marca 2015

Helga Strečková,  správca
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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. Počas svojej činnosti podporila takmer 
1 500 zaujímavých verejnoprospešných projektov v hodnote viac ako 6,5 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, športu, kultúry, sociálnej pomoci, zdravia a ochrany životného 
prostredia.

Naše hodnoty:

 -zodpovednosť
  -transparentnosť
   -profesionalita
    -otvorenosť
     -stabilita
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Oblasť: Suma:

Šport 251 479,24 eur

Kultúra 220 902,10 eur

Vzdelávanie 160 478,90  eur

Sociálna pomoc a zdravie 56 734,48  eur

Životné prostredie 36 700,00 eur

Spolu 726 294,72  eur

Nadácia Slovenskej sporiteľne

 – vznik, ciele,  hodnoty 

Aktivity Nadácie v roku 2015

Naše hodnoty:

 -zodpovednosť
  -transparentnosť
   -profesionalita
    -otvorenosť
     -stabilita
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Nadácia podporila malé futbalové kluby a vybudovala
dve nové multifunkčné ihriská

Budúcnosť každej spoločnosti je priamo úmerná investíciám  
vloženým do jej najmladších členov. Tieto reálie si uvedomuje aj nadácia
a preto už viac ako desať rokov cielene orientuje svoje aktivity aj do oblasti 
mládežníckeho športu na Slovensku. Šport podnecuje deti a mladých ľudí k 
férovosti, tímovému duchu, vytrvalosti, znižovaniu závislosti od virtuálneho 
života. Podpisuje sa pod ich zdravý vývoj nielen po fyzickej, ale aj osobnostnej 
stránke. Medzi kľúčové športové projekty  patrí napríklad otvorený grantový 
program Futbal to je hra a projekt Multifunkčné ihriská. Vďaka obom aktivitám
nadácia podporila 21 neprofesionálnych futbalových klubov a takmer tisícku detí
na dvoch základných školách v Ružomberku a Bardejove. 

Divadelné, hudobné a výtvarné umenie 

Kultúra je prirodzenou súčasťou každej spoločnosti, a je na každom z nás, akou formou 
prispeje k jej rozvoju. Nadácia si uvedomuje nesmierne hodnoty, ktoré sa s  kultúrou a 
umením spájajú. Jej správne stimulovanie môže napomôcť k rozvinutiu  toho príjemného 
a slušného v spoločnosti. Umenie v podobe divadla je toho dobrým príkladom. Nadácia je 
jedným zo stabilných podporovateľov slovenského divadelného umenia. Prispieva k aktivitám 
celoslovensky pôsobiacich, ako aj regionálnych kultúrnych zoskupení. Môžeme spomenúť 
divadlo L+S, divadlo Aréna, nitrianske divadlo Andreja Bagara ako aj Slovenské komorné 
divadlo Martin. Okrem dosiek, ktoré znamenajú svet, nadácia prispieva aj k rozvoju hudobného
a výtvarného umenia prostredníctvom letného festivalu Viva Musica! a múzea moderného 
umenia – Danubiana. V zabudnutí nezostali ani menšie lokálne kultúrne aktivity miest a obcí, ktoré 
nadácia podporila formou otvoreného grantu Obce bližšie k vám. Grantom boli podporené nielen 
kultúrne podujatia, ale aj záchrana kultúrnych pamiatok napr. v obciach Kamenica, Sobotište, 
Nová Bystrica a iných.

Vzdelanie je dnešnou nevyhnutnosťou 

K zlepšeniu kvality života sú potrebné zmysluplné investície do vzdelávania, ktoré môže byť garantom
istejšej a spokojnejšej budúcnosti. Nadácia si uvedomuje zmysel kvalitných vedomostí a preto 
intenzívne podporuje aktivity v tejto oblasti. V roku 2015 bolo podporených viac ako štyri desiatky 
rôznych projektov a aktivít, ktorých spoločným menovateľom bolo vzdelávanie na základných, stredných
a vysokých školách. Príkladom je štvrtý ročník vysokoškolského grantového programu Podpor školu 
nápadom. Každoročne je prostredníctvom grantu prerozdelených tridsať tisíc eur medzi slovenské vysoké
školy a univerzity ako aj študentské organizácie aktívne pôsobiace pri vysokých školách. O podpore
konkrétnych projektov rozhodujú priamo študenti hlasovaním cez aplikáciu na internete.

Aktivity Nadácie 
v roku 2015
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Sociálna pomoc znevýhodneným skupinám

Združenia Člověk v tísni, Inklúzia či Vagus sú úspešné organizácie pôsobiace v oblasti pomoci znevýhodneným 
skupinám. Občianske združenie Člověk v tísni aj vďaka podpore nadácie mohlo zrealizovať svojpomocný program 
bývania pre rodiny z osád ako napr. Rankovce, Petrovany, Lenartov a iné. Ďalším pozitívnym rozmerom projektu bolo  
vzdelávanie obyvateľov týchto osád v oblasti osobných financií s cieľom zvýšiť ich vedomosti a zručnosti ako narábať 
s peniazmi. Združenie Vagus je realizátorom zaujímavého projektu pro-sociálnej kaviarne Dobre&Dobré. Aj vďaka 
grantu poskytnutého z nadácie mohla kaviareň zamestnať ľudí bez domova a dať im tak príležitosť začať nový život 
mimo ulice. Pracovnému začleňovaniu osôb so znevýhodnením do bežného života sa venuje aj občianske združenie 
Inklúzia. Jedným z jeho úspešných projektov sú Radničkine trhy v Bratislave. Na trhoch už po pätnástykrát tak mohli 

prezentovať svoje výrobky a služby chránené dielne z celého Slovenska.

„Zelený“ rozmer nadácie

Otázka životného prostredia sa v dnešnej dobe bytostne dotýka každého z nás. Napomáhať k jeho pozitívnym zmenám 
je príležitosťou správať sa zodpovedne a múdro voči našej planéte. „Ekologicky“ uvažuje aj nadácia, a  preto opakovane 
podporila zelené aktivity prostredníctvom svojho grantu pre obce a mestá – Obce bližšie k vám. Nadácia tak prispela na 
revitalizáciu miestnych parkov, v obciach sa začal triediť odpad a rovnako sa podarilo vybudovať prvý mestský ovocný 
sad v Modre. Ďalšou z dlhoročných zelených aktivít je anketa Strom roka každoročne vyhlasovaná Nadáciou Ekopolis. 
Vďaka ankete sa zvýšil záujem verejnosti o svoje okolie, o príbehy stromov v ich regióne.

Aktivity Nadácie 
v roku 2015
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Celkový prehľad podporených projektov 
v roku 2015                       
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Obdarovaný Názov projektu - krátka charakteristika
Finan. čiastka  

v EUR

Ľubomíra Sýkorová (zamestnanec SLSP)  
Ochrana a podpora zdravia - príspevok na liečebný 
pobyt syna žiadateľky 

690,48

Slovenská poľnohospodárska univerzita 
v Nitre

Vylepšenie a skvalitnenie pedagogicko-
výchovného a vedecko-výskumného procesu na 
Katedre hydinárstva a malých hospodárskych 
zvierat

2 000,00

Lekárska fakulta Univerzity Komenského 
v Bratislave

Podpora projektu “Vytlač pacientovi srdce” 3 000,00

Ekonomická univerzita v Bratislave
Podpora projektu “Modelová konferencia Fakulty 
medzinárodných vzťahov 2015” 

2 855,00

Prešovská univerzita v Prešove
Podpora projektu “Modernizácia praktickej výučby 
na Fakulte športu” 

2 995,00

Nadácia pre deti Slovenska
Poznaj svoje peniaze - projekt finančného 
vzdelávania

35 000,00

OZ UNI 2010 Social Impact Award 2015 15 000,00

DANUBIANA, Centrum moderného 
umenia

Podpora činnosti múzea v roku 2015 12 000,00

Bratislavské bábkové divadlo Podpora činnosti divadla v 2015 4 500,00

Nadácia Ekopolis Anketa Strom roka 2015 10 000,00

Trio Publishing, s.r.o. HEVI TOUR - turné Daniela Heviera po Slovensku 8 000,00

Divadlo Aréna Podpora činnosti divadla v 2015 19 000,00

Inštitút prijatia Poskytovanie služieb nízkoprahového klubu UPside 1 060,00

CERBERUS n.o. - Útulok Senica Adopčný deň alebo Ako sa dostať do/z útulku 544,00
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Pod krídlami Dominiky, n.o.
Kúpa zdravotných prístrojov pre ťažko choré deti v 
terminálnom štádiu

540,00

Klub priateľov DAB Podpora umeleckej činnosti divadla v roku 2015 9 000,00

Centrum pre filantropiu Podpora kampane Spolu a dobre 2 000,00

Nadácia Pontis
Fond pre transparentné Slovensko - podpora aktivít 
MVO v oblasti odhaľovania korupcie 

8 000,00

Big Ideas, s.r.o. Big Ideas for CEE 2015 10 000,00

ORFEO, združenie koncertných umelcov a 
pedagógov

Podpora projektu Viva Musica festival 2015 40 000,00

Slovenské komorné divadlo Martin Podpora umeleckej činnosti divadla v roku 2015 14 900,00

Tanečný klub Danube Bratislava ARS INTEGRA 2015 - III. fáza 5 000,00

Toastmasters Stredoeurópska rečnícka súťaž CEE 2015 500,00

Manageria Teach For Slovakia 6 000,00

Jana Suchá (zamestnanec SLSP) Pomoc v nepriaznivej životnej a zdravotnej situácii 2 000,00

Modrý anjel/tím krízovej intervencie, n.o.
Podpora projektu Človek človeku - psychosociálna 
podpora/krízová intervencia pre osoby zasiahnuté 
udalosťou s traumatizujúcim potenciálom

3 000,00

Slovenská jazzová spoločnosť
Podpora kultúry - vydanie knižnej publikácie 
Bratislavské jazzové dni

3 000,00

Fakulta podnikového manažmentu EUBA Modernizácia výučby na FPM EUBA 2 989,00

Technická univerzita v Košiciach Inovácia technológií Rádia 9 3 000,00

OZ Vagus
DOBRE&DOBRÉ a ešte lepšie - podpora pro-sociálnej 
kaviarne

12 000,00
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Športový klub nepočujúcich Hlohovec Bowlingová liga 2 005,00

Slovenská asociácia zrakovo 
postihnutých športovcov

Majstrovstvá Slovenska v kolkoch zrakovo 
postihnutých a príprava na majstrovstvá sveta

4 420,00

TK Ellegance Košice Tanečný camp 2015 4 470,00

OZ Punkt Bratislava Design Week 10 000,00

KKK-Pezinok Majstrovstvá Slovenska  v karate 1 000,00

Fond rozvoja GMH, n.f. Účasť na celosvetovej súťaži Robocop 2015 v Číne 1 000,00

Žilinská univerzita v Žiline X-records, ozvučovanie podujatí Rádiom X 3 000,00

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 v Košiciach
Spolu za zdravý a krásny úsmev 3 000,00

Občianske združenie Street Dance 
Academy

Podpora rozvoja športu prostredníctvom projektu 
Banka roztancuje školy

13 500,00

SPORTLANDIA Atletika - kráľovná športu 528,00

Obec Hájske Detské ihrisko 1 000,00

Občianske združenie PECKA Stretnutie členov občianskeho združenia PECKA 1 000,00

BK04 AC LB Spišská Nová Ves Vypni počítač a buď hráč 1 000,00

Rodinné centrum Motýlik Voľné chvíle v našej rodine 1 000,00

Rodičovské združenie sv. František, 
Bratislava

zaHRAjme sa VONKU 1 000,00

Pravotice Obnova obecnej knižnice 998,00
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Tenisový klub mládeže Betliar
Rozvoj súťažného tenisu detí a mládeže v okrese 
Rožňava

1 000,00

ZŠ Ul. Gorazdova, Bánovce nad Bebravou Altánok 1 000,00

Farbičky čarbičky, občianske združenie Škôlkári, záhradkári 989,90

Babyfit o.z. Pohyb bez bariér 1 000,00

Priatelia Detského centra, Občianske 
združenie

Hipoterapia a canisterapia pre postihnuté deti 1 000,00

ŠTVORLÍSTOK DEŤOM Pomôžte nám splniť detské sny 1 000,00

IRL - Iniciatíva Rodičov Lamača V kráľovstve piesku 1 000,00

SOŠ, Farská 7, Bánovce nad Bebravou
Skvalitnenie a zatraktívnenie odborného 
vzdelávania v Stredných odborných školách

1 000,00

Rodičovské združenie Trnava Botanická “Učíme sa zdravo žiť, aby sme boli fit” II. etapa 500,00

Pohybom ku zdraviu TB, občianske 
združenie

Detský letný futbalový tábor Bobrovec 2015 1 000,00

Púpava Kukučky 1 000,00

Doma u Kapucínov Sociálna výpomoc 1 000,00

Gymnázium, Golianova 68, Nitra Učme sa v prírode 1 000,00

Základná škola s materskou školou          
O. Štefku, Varín

MŠ Jedľovinka 1 000,00

Slovenský šport Buď fit, nielen IT 1 000,00

Cykloklub Dolný Kubín
Podpora športu pre mladých členov Cykloklubu a 
preteku na horských bicykloch

1 000,00
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MŠ Budovateľská 8, Prešov Prírodná encyklopédia 500,00

AKADÉMIA JUVENTUS Žilina
Podpora futbalovej akadémie – Akadémia Juventus 
Žilina (OZ)

1 000,00

OZ Hlas nádeje Dar 1 000,00

Telovýchovná jednota Sokol Ilava Bedminton v škole a po škole 1 000,00

Občianske združenie Katarína Pridedinský tábor v Terni 1 000,00

Tenisový klub ŠTK Šamorín Podpora tenisových talentov 1 000,00

Rodičovské združenie pri Materskej škole, 
Prievidza

Centrum detskej zábavy a radosti 1 000,00

Združenie na záchranu Lietavského hradu Obnova nárožia Pravouhlého bastiónu 1 000,00

Slovenský skauting, 49. zbor Geronimo 
Prešov

Získanie stanov a výroba podsád pre skautský 
tábor

1 000,00

Klub priateľov mestskej hromadnej a 
regionálnej dopravy

Rekonštrukcia električkových spriahadiel rušňa 
Viedenskej električky

1 000,00

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Profesionálnejšie prezentácie v knižnici 1 000,00

Výchovno-vzdelávacie združenie, 
Bratislava

Čo by povedala príroda 1 000,00

Uniliga - Univerzálna amatérska liga Univerzálna amatérska liga pre všetkých 400,00

Telovýchovná jednota Havran Ľubochňa Rozvoj telesnej zdatnosti seniorov 500,00

Združenie mariánskej mládeže Povedzme stop bariéram! 1 000,00

Školský športový klub Stars Lipany Florbal je náš život 1 000,00
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Mesto Bardejov Rozhlasová škôlka 1 000,00

SRRZ-RZ pri Materskej škole, Bratislava Ako žijú chrobáčiky 1 000,00

Základná škola s materskou školou v 
Ľubochni

Finančne gramotný žiak 1 000,00

Internacionál Sabinov Žijeme futbalom a preto sme stále “mladí” 600,00

OZ FIDLICANTI CD Vánočné 1 000,00

Mládežnícky basketbalový klub 
KARLOVKA

Podpora mladých basketbalistov MBK Karlovka 1 000,00

HC Tatran Stupava Pohyb je zdravie 1 000,00

JHT Activity Tenisové turnaje do 10 rokov 1 000,00

Rodičovské združenie č. 1835 pri 
Materskej škole, Sološnica

Sovičky v krojoch 684,10

Obec Vyšný Kubín Žime históriou aj v budúcnosti 1 000,00

Obec Turňa nad Bodvou
Rekonštrukcia autobusových zastávok na 
informačné kiosky

500,00

SKALKA, občianske združenie Staré nôty mladých strún 750,00

Stolnotenisový klub STK Elastik 

Trnava - Horné Orešany
Stolný tenis v Trnave 1 000,00

RC Macko Chceme sa hrať 800,00

Dobrovoľný hasičský zbor Vyšný Kubín Bezpečnosť hasičského zboru 1 000,00

Mesto Zvolen Petangue na Námestí SNP 1 000,00
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FS Kokavan Kot smo sa tak zišli 1 000,00

Základná škola Bystrická cesta, 
Ružomberok

Dončov športový dvor 1 000,00

DANUBIUS Beh Devínskou Kobylou - 40. ročník 2 000,00

Asociácia prijímateľov sociálnych služieb 
v Slovenskej republike

APSSSR centrum: poskytovanie poradenstva, 
vzdelávania a právnej ochrany ľudom s ťažkým 
zdravotným postihnutím

3 000,00

Človek v ohrození
Podpora kultúry a vzdelávania prostredníctvom 
projektu Medzinárodný filmový festival Jeden svet

13 500,00

Mesto Handlová
Podpora kultúry prostredníctvom projektu Cesta 
rozprávkovým lesom

3 000,00

Mestské kultúrne stredisko Tlmače
Podpora kultúry prostredníctvom projektu 
Divadelné dni pod Slovenskou bránou

4 000,00

Mesto Ružomberok
Podpora kultúry prostredníctvom projektu Nedeľa 
vo Vlkolínci

3 800,00

Mesto Zvolen
Podpora kultúry prostredníctvom podujatia Výstup 
na Pustý hrad 2015

3 000,00

Obec Zakamenné
Podpora kultúry prostredníctvom projektu 400. 
výročie založenia obce

4 000,00

Obec Nitrianske Pravno
Podpora kultúry prostredníctvom projektu Oprava 
zvonice vo Vyšehradnom

5 000,00

Obec Sobotište
Podpora kultúry prostredníctvom projektu 
Záchrana habánskej “kľúčarne”

6 000,00

Združenie Kamenná Veža
Podpora kultúry prodstredníctvom projektu 
Záchrana dominanty obce Kamenica v Hornom 
Šarii - NKP hrad Kamenica

6 000,00

Dubova Colonorum
Podpora kultúry prostredníctvom projektu 
Záchrana kostolíka v Sedliackej Dubovej

2 000,00

Obec Nová Bystrica
Podpora kultúry prostredníctvom projektu Kaplnka 
sv. Lazara z Betánie v Novej Bystrici

3 000,00

Obec Margecany
Podpora kultúry prostredníctvom projektu Obnova 
kultúrno-technickej pamiatky Margecianskeho 
tunela

5 000,00
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Mesto Kežmarok
Podpora životného prostredia prostredníctvom 
projektu Park Svetlonosky

4 000,00

Občianske združenie EKOPATRIA
Podpora životného prostredia prostredníctvom 
projektu Revitalizácia grófskeho parku v obci 
Bracovce

5 500,00

Obec Hrhov
Podpora životného prostredia prostredníctvom 
projektu Nádej pre stratený vodopád

3 700,00

Mesto Liptovský Mikuláš
Podpora životného prostredia prostredníctvom 
projektu Revitalizácia parku Margity Dobrovičovej 
na Nábreží 4. apríla

5 000,00

Obec Nižný Hrušov
Podpora životného prostredia prostredníctvom 
projektu Naučme sa triediť odpad v Nižnom 
Hrušove

3 000,00

Mesto Modra
Podpora životného prostredia prostredníctvom 
projektu Prvý mestský ovocný sad

4 000,00

Alkan klub horských športov
10. ročník, Beh na Chatu pri Zelenom plese, 
memoriál Karla Jakeša

2 000,00

Nové školstvo
Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na 
Slovensku /informačná kampaň/

2 000,00

Judo club Slávia STU Bratislava Zbierka na naše nové TATAMI 2 000,00

JHT Activity Letné tenisové tábory 2015 10 000,00

TJ Družstevník Rišňovce Junior futbal 3 000,00

TJ Družstevník Odorín Málo nás, málo nás, poďte deti medzi nás! 2 990,00

Telovýchovná Jednota Dynamo 
Bystričany

Futbal to je hra 2 799,00

OŠK Miňovce Hurá, utekajme za futbalom! 2 999,00

OFK Chrabrany Futbal to je hra 2015 3 000,00

Telovýchovná jednota Dynamo Príbovce
Zlepšenie materialno-technického zabezpečenia 
pre mládež

3 000,00
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Mestský futbalový klub Detva Zahrajme si všetci 2 700,00

Telovýchovná Jednota Družstevník Víťaz Šatne 3 000,00

Obecný športový klub Švošov
Rekonštrukcia šatní pre mládež a hospodárskej 
budovy

2 980,00

Mesto Gelnica Oprava časti tribúny 3 000,00

Obec Michal nad Žitavou Za víťazstvami 2 995,00

FK SOKOL Stankovany Nové šatne pre našich žiačikov 3 000,00

Športový klub Šenkvice Výchova mladých futbalových talentov 2 936,00

TJ Jednota Lazy pod Makytou Oprava spŕch a WC v šatniach a pre verejnosť 2 817,00

ŠK Harichovce Tréningové vybavenie priláka nových futbalistov 2 693,00

Obecný športový klub Rohov Až bude pokosená tráva... 2 795,00

TJ Slovan Smižany Futbalové vybavenie pre naše nádeje 2 999,00

Futbalový klub Baník Ľubietová Futbalový klub Baník Ľubietová 3 000,00

TJ JEDNOTA BÁNOVÁ Rekonštrukcia sociálnych zariadení 2 999,00

FK Košická Nová Ves Areál FK 3 000,00

Futbal - FK Melčice - Lieskové Spolu sme viac 2 995,00

Študentská rada Univerzity sv. Cyrila a 
Metoda v Trnave

Študentské centrum UCM 3 000,00
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Slovenská zdravotnícka univerzita v 
Bratislave

Projekt 5 minút pre zdravie 3 000,00

Univerzita Komenského v Bratislave, 
Lekárska fakulta

Projekt reFresh BSM 3 000,00

Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky Podpora činnosti klubu v práci s mládežou 1 500,00

VIA CULTURA; Inštitút pre kultúrnu politiku
Projekt rozvoja Inštitútu pre kultúrnu politiku na 
roky 2016-2017

13 000,00

Inklúzia Radničkine trhy 2015 5 000,00

Atletický klub Veterán Bratislava Športové oblečenie 3 000,00

Člověk v tísni
Zvyšovanie finančnej gramotnosti - Svojpomocný 
program bývania pre rodiny s deťmi z osád

5 000,00

Vysoká škola výtvarných umení v 
Bratislave

Podpora projektu Verejný priestor OBCHODNÁ 2 000,00

Spoločnosť priateľov detí z detských do-
movov Úsmev ako dar

Podpora projektu Učím sa byť lepším 9 000,00

Nezisková organizáci L plus S Premiéra I, Premiéra II/a, Music a la carte 40 000,00

The Duke of Edinburgh’s International 
Award Slovensko, o.z.

Otvorenie Národnej kancelárie programu DofE na 
Slovensku

5 000,00

Mesto Bardejov
Multifunkčné ihrisko pre ZŠ Komenského 23, 
Bardejov

51 879,87

Mesto Ružomberok
Multifunkčné ihrisko pre ZŠ Sládkovičova 10, 
Ružomberok

50 479,37

ReVera
Podpora podujatia “Mentors Night” (coworkingové 
centrum Connect)

10 000,00

Ružinovský domov seniorov
Skrášlenie vonkajšieho prostredia domova 
seniorov

150,00

OZ Vagus Varenie obeda pre ľudí bez domova 70,00
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Krízové centrum Slniečko Priestor pre deti v Slniečku 2 000,00

Nadácia pre deti Slovenska Projekt Hodina deťom 1 500,00

Záchranný koráb Pomoc pri starostlivosti o zvieratá 1 000,00

Nadácia Ekopolis Anketa Strom roka 1 000,00

OZ Vagus Pro-sociálna kaviareň Dobre&Dobré 500,00

Obec Brusno Futbalový štadión Brusno - krytá tribúna 5 000,00

Detský domov Bratislava Pekné izbičky 70,00

Kalvársky fond
Obnova Banskoštiavnickej Kalvárie (úpravy v 
parku)

270,00

Domov dôchodcov a domov sociálnych 
služieb Senium

Upratovanie v areáli DSS, opatera imobilných 
dôchodcov

460,00

Basketbalový klub BC Prievidza Dresy pre deti 3 000,00

Športový hokejový klub KŠK Bratislava Žijeme pre hokej 2 000,00

Rodičovské združenie pri ZUŠ Senec Podpora projektu Česká mše vánoční “Hej Mistře” 500,00

Športový klub Valčianska dolina Lyžujte s nami 2 000,00

TJ Kerko Šajdíkove Humence Rekonštrukcia strechy TJ Kerko Šajdíkove Humence 2 000,00

20



Ročná účtovná  závierka

2015

22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43

Prehľad príjmov (výnosov) podľa 
zdrojov ich pôvodu

Prehľad o darcoch

Finančné príspevky poskytnuté 
fyzickým a právnickým osobám

Výnosy v roku 2015 Suma:

Úroky z netermínovaných vkladov: 921,27 eur

Výnosy z dlhodobých finančných investícií 323 346,63 eur

Prijaté príspevky od iných organizácií/FO 48 054,18 eur

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane (2%) 678 790,50 eur

VÝNOSY spolu 1 051 112,58 eur

Nadácia Slovenskej sporiteľne prijala v roku 2015 finančné dary od spoločnosti Slovenská 
sporiteľňa, a.s. vo výške 113 000 EUR.

Nadácia poskytla v roku 2015 na základe rozhodnutia správnej rady finančné dary vo výške 
726 294,72 EUR.



Náklady v roku 2015 Suma:

Náklady na cestovné 0,00 eur

Spotreba materiálu 0,00 eur

Ostatné služby (nájom, poštovné) 136 942,84 eur

Náklady na reprezentáciu 2 334,80 eur

Ostatné náklady 1 975,55 eur

Ostatné dane a poplatky 0,03 eur

Daň z príjmov z úrokových výnosov 61 610,69 eur

Odpisy 33 624,52 eur

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 47 504,48 eur

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane (2%) 678 790,24 eur

NÁKLADY spolu 962 783,15 eur

Prehľad výdavkov (nákladov)
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Prehľad výdavkov (nákladov)
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Zmeny vykonané v nadačnej listine
a v zložení orgánov

Odmena za výkon funkcie správcu 
nadácie

V dozornej rade nadácie došlo k zmene jej zloženia. Funkcie člena dozornej rady sa vzdal 
Ing. Peter Krutil k 31.03.2015. Správna rada nadácie zvolila na miesto člena dozornej rady 
Ing. Richarda Chomista. Dňom vzniku jeho funkcie je 30.04.2015.

Ďalšou zmenou je zmena zloženia správnej rady. Funkcie člena správnej rady sa dňom 30.03.2015 
vzdal Ing. Petr Brávek. Za nového člena bol zvolený Ing. Peter Krutil od 30.04.2015.

Správna rada nadácie zvolila za správcu nadácie Helgu Strečkovú na nové, bezprostredne 
nasledujúce funkčné obdobie po uplynutí jej doterajšieho funkčného obdobia. Dňom vzniku 
funkcie je 03.05.2015. K 31.12.2015 sa Helga Strečková danej funkcie vzdala a na jej miesto bola 
vymenovaná Ing. Danica Lacová, ktorej trojročné funkčné obdobie začne plynúť 01.01.2016.

.

Výkon funkcie správcu Nadácie v roku 2015 zabezpečoval správca Nadácie dobrovoľne bez nároku 
na odmenu za výkon funkcie správcu.




