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Úvodné
slovo

Športová akadémia Mateja Tótha, Biela vrana, Úsmev ako dar či Múzeum moderného umenia Danubiana. Čo majú tieto skvelé 

projekty spoločné? Okrem silných príbehov a osobností, ktoré ich napĺňajú, ich už veľa rokov prepája aj podpora od Nadácie 

Slovenskej sporiteľne. A nie sú to len štyri projekty, ktoré som spomenul. Za vlaňajšok ich bolo vyše sto. A za každým z nich sú 

nadšení a kreatívni ľudia plní dobrej energie, ktorí sa snažia zlepšovať vzdelávanie, prinášať kvalitnú kultúru, pomáhať talentom 

aj sociálne slabším. Ale aj zdravo sa hýbať, či ekologickejšie žiť. Mám radosť, že aj my môžeme byť súčasťou týchto príbehov.

Skvelou správou roka 2019 je, že náš vlastný veľký vzdelávací projekt FinQ sa už dostal do škôl k učiteľom. Zmeniť finančnú 

kultúru na Slovensku a posunúť gramotnosť ľudí v nakladaní s peniazmi je naša rola a zodpovednosť. Čaká nás dlhá cesta, ktorá 

nebude jednoduchá. No sme presvedčení, že projekt FinQ má všetky predpoklady na to, aby bol úspešný. 

Vlani úspešne pokračoval náš najväčší grant #mamnato. Jeho zámerom bolo nájsť verejnoprospešné, zodpovedné a inovatívne 

projekty, ktoré prispejú k reálnej zmene života v meste, obci, či komunite. To všetko v duchu témy – Mesto blízke ľuďom. Som 

rád, že sa nám to podarilo vo všetkých regiónoch Slovenska. Viac zaujímavých príbehov, v ktorých hrala naša nadáciu dôležitú 

úlohu si môžete prečítať v špeciálnej reportáži, ktorú sme pre vás pripravili ako sumár toho najzaujímavejšieho za rok 2019 a je 

súčasťou našej výročnej správy. 
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Úvodné
slovo

Rok 2020 bude veľmi náročný. V turbulentných časoch sú dôležití stabilní partneri. Nadácia Slovenskej sporiteľne pomáha už 

dlhé roky. Nerobíme to kvôli lepšiemu PR. Veríme, že naša krajina potrebuje úspešné príbehy, inšpiráciu a lokálnych hrdinov. Aby 

sme mohli meniť Slovensko na modernú krajinu. Sme tu, lebo veríme, že môžeme prispieť k lepšiemu životu. A budeme v tom 

pokračovať.

Štefan Frimmer



5

Štefan Máj

predseda správnej rady

V rokoch 2015 – 2017 stál na čele Slovenskej sporiteľne ako predseda predstavenstva

a generálny riaditeľ, čomu predchádzalo viac ako 16-ročné pôsobenie v pozícii podpredsedu

predstavenstva banky. V Slovenskej sporiteľni začal pracovať už v roku 1991 ako riaditeľ

úseku správy majetku a neskôr ako člen predstavenstva. V rokoch 1995 – 1998 bol členom

predstavenstva a námestníkom generálneho riaditeľa Komerčnej banky Bratislava.

Peter Krutil

člen správnej rady

Od 1. januára 2018 je predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Slovenskej

sporiteľne. V banke však začal pôsobiť už v roku 1998 ako člen predstavenstva zodpovedný

za firemné bankovníctvo, od roku 2015 bol súčasne aj podpredsedom predstavenstva. Do

bankového sektora vstúpil v roku 1991, keď vo Všeobecnej úverovej banke začal pracovať

v oblasti obchodovania s cennými papiermi. Od roku 1993 bol riaditeľom a neskôr členom

predstavenstva Creditanstalt Securities, o. c. p. V roku 1998 pôsobil na Ministerstve

hospodárstva SR.

Štefan Frimmer

člen správnej rady

V Slovenskej sporiteľni pracuje vyše 12 rokov, v súčasnosti vedie tím korporátnej komunikácie.

Od roku 2015 do roku 2018 bol riaditeľom odboru komunikácie a sponzoringu banky.

V Slovenskej sporiteľni začal pracovať v roku 2007 ako hovorca. V rokoch 2004 – 2007 pôsobil 

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.

Danica Lacová

správkyňa nadácie

Od 1. januára 2016 do 10. januára 2020 bola správkyňou Nadácie Slovenskej sporiteľne. 

Predtým viedla občianske združenie VČELÍ DOM, zamerané na vzdelávanie a sociálnu 

participáciu. V rokoch 2004 až 2009 bola členkou Správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne. 

V roku 1995 nastúpila do Slovenskej sporiteľne, kde pôsobila v rôznych pozíciách, v rokoch 

2002 až 2009 bola riaditeľkou odboru komunikácie a sponzoringu. V neziskovom sektore 

začala pôsobiť v roku 1986 v Medzinárodnom zväze študentstva v Prahe.

Dozorná rada
Slavomír Seemann, predseda

Zora Bútorová, členka

Boris Marte, člen

Ľudovít Valent, člen

Ľudia v Nadácii Slovenskej 
sporiteľne 
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Naším cieľom je prispievať k lepšiemu životu a rozvoju občianskej spoločnosti na Slovensku. 

Prostredníctvom podpory verejnoprospešných projektov chceme dosiahnuť kvalitatívne zmeny v oblasti vzdelávania, sociálnej 

pomoci, zdravia, kultúry, ochrany životného prostredia a športu.

Vidíme – Otvorenosť

Vidíme a sledujeme dianie okolo seba, sme otvorení novým myšlienkam a iniciatívam, vedieme otvorený dialóg.

Cítime – Zodpovednosť

Cítime zodpovednosť za spoločenský dopad projektov, ktoré podporujeme.

Počujeme – Solidaritu

Počúvame a počujeme, prejavujeme solidaritu s tými, ktorí to potrebujú, so slabšími a znevýhodnenými.

Naše hodnoty 
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História potrebuje hrdinov. Bez Nadácie Slovenskej sporiteľne by viaceré príbehy zanikli 

Branislav Tvarožek a Eduard Marek sú príkladom toho, prečo majú zmysel organizácie ako Nadácia Slovenskej sporiteľne. Obaja 

sa v minulom roku stali laureátmi ocenenia Biela vrana, ktoré už štyri roky nadácia podporuje. V roku 2016, kedy s podporou 

začala, patrila medzi jej prvých väčších finančných podporovateľov na Slovensku.

Poukázať na ich príbehy bolo dôležité aj preto, že sa za slobodu a demokraciu postavili aj napriek riskovaniu vlastného života.

„Minister vnútra Alexander Mach sa v roku 1943 otvorene vyhrážal študentom, ktorí sa opovážia ísť proti režimu, že nebude 

váhať postaviť ich k múru,“ píše Július Chovan, neoficiálny kronikár špeciálnej jednotky potláčajúcej povstanie, v publikácii 

Vysokoškolský strážny oddiel.

Biela vrana poukázala na ich príbehy pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Nebyť jej, možno by si ich nikto nevšimol 

a nenávratne by zanikli v histórii.

„Mnohí teraz chodíme na demonštrácie, ale vôbec si neuvedomujeme, aké to máme ľahké, že žijeme v slobode a v zásade nič 

neriskujeme. Stretneme sa, máme pocit spolupatričnosti a potom to ideme zapiť na čajíky a vínka a máme sa veľmi dobre,“ 

povedala členka rady Bielej vrany Zuzana Wienk v relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo.

Branislav Tvarožek a Eduard Marek narodení v rokoch 1925, respektíve 1917, bojovali proti fašizmu aj komunizmu a v minulom 

storočí toho dokázali omnoho viac. 

Zatierali všadeprítomné hákové kríže, tlačili letáky proti Hitlerovi, Tisovi, Machovi aj deportáciám, ako neplnoletých ich vylúčil 

ľudácky režim zo štúdia na všetkých školách v republike a za odboj ich uväznili ľudáci a neskôr aj komunisti. Eduard Marek 

dokonca minul všetky svoje úspory vo výške 20-tisíc korún, ktoré mu rodičia nechali, na záchranu spoluobčanov židovského 

pôvodu pred nacizmom.

„Spoločnosť nie je v takej kondícii, že by sme nepotrebovali odvážnych ľudí, ktorí sa budú zastávať verejného záujmu,“ zdôvodnila 

nominácie Bielej vrany Zuzana Wienk v Rádiu Expres.

„V Bielej vrane vidíme veľký zmysel a sme radi, že toto ocenenie existuje. Je to veľmi silný projekt v oblasti občianskej angažovanosti 

boja za právny štát, fungujúcu justíciu a akt občianskej odvahy aj na úkor svojho osobného nepohodlia. Sú to pre nás veľmi silné 

veci,“ vysvetľuje Danica Lacová, bývalá správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne a súčasná programová riaditeľka vzdelávacieho 

programu FinQ.

Vysvetlila tak, prečo Nadácia Slovenskej sporiteľne začala v roku 2016 mierne znižovať rozsah podpory iniciatív v oblasti kultúry 

a športu, ktoré považovala za priority v čase svojho vzniku, a zároveň rozšírila svoje portfólio o oblasť občianskej spoločnosti. 

Odvtedy prehodnotila aj ďalšie oblasti a rok 2019 patril medzi jej najúspešnejšie.

Podporuje menej projektov, no počuť o nej stále viac. 
Čím žila Nadácia Slovenskej sporiteľne v minulom roku? 
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Najväčší grant v histórii

Nadácia Slovenskej sporiteľne vznikla v novembri 2004 a pri jej zakladaní stála aj Danica Lacová ako vtedajšia šéfka odboru 

komunikácie a sponzoringu Slovenskej sporiteľne. Pri otázke, akú cestu odvtedy nadácia prešla, sa zhlboka nadýchne a začne 

rozprávať.

„Chceli sme do spoločnosti vrátiť časť úspechu banky prostredníctvom nadácie. Ciele boli zamerané na podporu projektov 

verejnoprospešného charakteru v rôznych oblastiach – kultúra, šport, vzdelávanie, sociálna pomoc a zdravie a charitatívna 

podpora. Rozloženie podpory do jednotlivých oblastí sa líšilo od toho dnešného. Stále však platí, že našou misiou je rozvíjať 

projekty verejnoprospešného charakteru s rozložením po celom Slovensku,“ hovorí v úvode Danica Lacová a postupne sa dostane 

k dnešku.

„Kedysi boli na prvých miestach kultúra a šport. Dnes je v našom portfóliu 42 percent projektov z oblasti vzdelávania, nasleduje 

sociálna oblasť, až potom sú kultúra a šport. Posilnili sme aj oblasti ako životné prostredie, občianska spoločnosť a lokálne 

komunity,“ pokračuje Lacová.

V roku 2019 žila nadácia predovšetkým dvomi vecami. Grantovým programom #mamnato a komplexným programom 

finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre základné a stredné školy FinQ.

Grantový program #mamnato zažil svoj prvý ročník. Podporu po 8000 eur získalo 25 projektov z verejnosti a po 5000 eur zas 

desať projektov zamestnancov Slovenskej sporiteľne. Spolu boli podporené projekty v celkovej výške 250-tisíc eur. Zámerom 

bolo nájsť hrdinov – aktívne angažované osobnosti v regiónoch Slovenska. 

„Každý projekt mal mať svoju osobnosť lokálnej komunity, ktorá by bola jeho tvárou a dynamicky okolo seba združovala ľudí,“ 

vysvetľuje Lacová.

Za prihlásené projekty mala možnosť hlasovať verejnosť, čo využilo viac ako 100-tisíc ľudí. Jedným z ocenených bol aj poltársky 

projekt O včelách a ľuďoch.

„Zo získaných prostriedkov sme vytvorili jedinečný zážitkový a bádateľský program zameraný na všetky opeľovače. Vznikla 

brožúra pre vzdelávanie na doma, ktorá je prepojená s online obsahom. Program sme zrealizovali pre vyše 800 žiakov a vďaka 

publikácii aj pre ďalších 3000 záujemcov o tému opeľovačov,“ hovorí včelár a zástupca projektu Včelí kRaj David Turčáni.

V októbri 2019 nadácia vyhlásila druhý ročník grantu s témou „Mesto blízke ľuďom“. Realizovať sa bude v roku 2020. Najväčší 

grant v histórii Nadácie Slovenskej sporiteľne tak má svoje pokračovanie.

Podporuje menej projektov, no počuť o nej stále viac. 
Čím žila Nadácia Slovenskej sporiteľne v minulom roku? 
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Z čoho píšu žiaci diktát? Aj z poistnej zmluvy

Druhý projekt, ktorým v minulom roku žila Nadácia Slovenskej sporiteľne, bol pre ňu absolútne kľúčovým. 

„Firemné nadácie sú spravidla grantujúce a podporujú projekty iných neziskových organizácií. My sme v roku 2018 začali 

vytvárať obrysy vlastného programu finančného vzdelávania FinQ a minulý rok sme ho naplno spustili. Pomaly sa tak stávame 

aj programovou nadáciou,“ porovnáva rozdiely medzi minulosťou a dneškom Danica Lacová.

Cieľom programu je priniesť do škôl systémové a kontinuálne vzdelávanie žiakov aj pedagógov s dôrazom na kritické myslenie 

a finančnú gramotnosť. Po komplexnej metodickej príprave sa dostal k pedagógom v septembri 2019. Prvým krokom bolo 

vysvetliť túto inovatívnu metódu učiteľom a riaditeľom škôl. Až následne v septembri 2020 sa program dostane do školských 

lavíc a prídu s ním do kontaktu prví študenti v pilotných triedach. 

Dvojročné pilotné overovanie prebieha na 25 školách vyberaných tak, aby boli pokryté všetky typy základných a stredných škôl 

a dostali sa do všetkých regiónov.

Hlavnou expertkou programu sa stala Darina De Jaegher, expertka Rady Európy venujúca sa celoživotnému vzdelávaniu. Tím 

pod jej vedením tvoria experti, ktorým sa podarilo vytvoriť inovatívny projekt s viacerými aspektmi, ktoré sú unikátne v Európe 

aj vo svete.

„Náš program finančného vzdelávania nie je vo vyučovaní vedený ako samostatný predmet. Je včlenený do rôznych predmetov 

a napríklad pre diktát možno využiť poistnú zmluvu. Zároveň sa učiteľ nemusí nijak zložito pripravovať, má k dispozícii 250 

metodických listov,“ teší sa programová riaditeľka FinQ Danica Lacová.

Okrem poistnej zmluvy využitej ako diktát sa žiaci na dejepise učia históriu peňazí, pri čítaní s porozumením si môžu prechádzať 

živý úverový návrh vrátane drobného textu pod čiarou a na náuke o spoločnosti sa v rámci spotrebných daní a spoločensky 

negatívnych javov ako alkoholizmus a fajčenie venujú aj tomu, z čoho sa skladá cena fľaše alkoholu či cigariet, a že existujú rôzne 

dane, ktoré treba poznať. 

„Dieťa sa finančne vzdeláva bez toho, aby si to uvedomovalo,“ hovorí o programe pre základné a stredné školy Lacová.

V závere budúceho školského roka žiaci prejdú testami a získajú ohodnotenie, na akej úrovni ovládajú finančnú kultúru. A1, A2, B1 

a B2. Podobne, ako to funguje pri cudzích jazykoch.

Vzdelávací program FinQ tak nadáciu posúva na novú úroveň. Program pozná Ministerstvo školstva SR a jeho komplexnosť 

a prepracovanosť ocenila aj Národná banka Slovenska. Nadácia tak už definitívne nepodporuje len projekty tretích strán, ale aj 

vlastný program. Pokračuje tiež v partnerstvách s mnohými organizáciami, s ktorými si vytvorila už dlhodobé vzťahy a chce ich 

ďalej rozvíjať. 

Podporuje menej projektov, no počuť o nej stále viac. 
Čím žila Nadácia Slovenskej sporiteľne v minulom roku? 
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Viac podpory pre menej projektov

Keď si otvoríte webstránku Nadácie Slovenskej sporiteľne, hneď na úvodnej strane nájdete vysvetlenie, o čo sa snaží.

„Súčasťou aktivít Nadácie Slovenskej sporiteľne je dlhodobá podpora malých aj väčších, regionálnych i celoslovensky pôsobiacich 

neziskových organizácií. Vďaka ich činnosti prispievame k lepšiemu životu a rozvoju občianskej spoločnosti,“ uvádza webstránka.

Nadácia v minulom roku rozdelila viac ako 1,1 milióna eur medzi sto projektov, avšak jej celkový zásah je omnoho väčší. Nepriamo 

totiž pomáha každému, komu pomáhajú podporené organizácie.

„Chceme robiť veci tak, aby v projektoch zostala naša stopa. Revidovali sme preto množstvo podporených projektov a iniciatív. 

Naším cieľom je dosahovať hlbší spoločenský dopad, prispievať k výraznejšej zmene kvality života v komunitách, a to aj za cenu 

menšieho počtu projektov,“ vysvetľuje Lacová.

Ľudia v nadácii majú vďaka tomu možnosť osobne navštíviť podporené iniciatívy a tráviť s koordinátormi projektov viac času. 

„Spoluprácu vnímame ako prínosnú a významnú, nakoľko sa znásobuje účinok konkrétnej pomoci pre danú cieľovú skupinu. Nie 

je to však len o finančných zdrojoch, ale aj o empatickom prístupe a osobnom záujme ľudí z nadácie,“ hovorí Mária Soboličová, 

manažérka pre fundraising občianskeho združenia Úsmev ako dar.

„Nadácia Slovenskej sporiteľne patrí už 12 rokov k našim významným strategickým partnerom v oblasti vzdelávania a prípravy 

mladých dospelých z Centier pre deti a rodiny na samostatnosť a život po odchode z centra. Za toto obdobie sme podporili 512 

študentov,“ dodáva Soboličová.

Okrem Úsmevu ako dar nadácia dlhodobo podporuje aj projekty Poznaj svoje peniaze od Nadácie pre deti Slovenska, Zelená škola 

od Živice, Deň narcisov Ligy proti rakovine, národná cena Učiteľ Slovenska, organizáciu Junior Achievement Slovensko a najdlhšie, 

už 23 rokov, to ťahá s tanečným klubom Danube pre integrovanie znevýhodnených osôb so zdravými.

„V mnohých prípadoch oslovujú organizácie nás, ale často vyšla iniciatíva z našej strany. Predovšetkým od roku 2016, kedy sme 

začali posilňovať oblasť občianskej spoločnosti,“ spomína Lacová.

Podporuje menej projektov, no počuť o nej stále viac. 
Čím žila Nadácia Slovenskej sporiteľne v minulom roku? 
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Svetoví umelci v Bratislave

Od minulého roka prehodnocuje Nadácia Slovenskej sporiteľne aj mieru sociálneho dopadu, keď s niekým spolupracuje viac ako 

tri roky. Aj to je dôvod, prečo od niektorých partnerstiev postupne upustila.

Jednou z partnerských organizácií, pri ktorej vyhodnocuje aktivity a ich dopad, je Bratislavské múzeum moderného umenia 

Danubiana. 

„Napriek tomu, že na Slovensku pôsobíme už 20 rokov, je veľmi málo partnerov, ktorí majú záujem spolupracovať s inštitúciami, 

akou je práve naša. Vďaka spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne sme sa dostali na úroveň, kedy Danubianu ročne 

navštevuje 60-tisíc ľudí,“ hovorí Vincent Polakovič, riaditeľ Danubiana Meulensteen Art Museum.

„Môžeme si dovoliť uskutočniť výstavy, ktoré by sme z dôvodu vysokých cien výpožičiek, poistiek a nákladov na transport 

nedokázali z našich prostriedkov zaplatiť. Mohli sme uskutočniť také významné výstavné projekty ako Joan Miró, El Lessitzky, 

Michael Rittstein, Pasta Oner a mnohé ďalšie. Takéto výstavy je bežne možné vidieť iba vo Viedni, prípadne iných svetových 

metropolách,“ pokračuje Polakovič.

Prirodzený vývoj nadácie a úspešné odštartovanie programu FinQ priniesli aj personálne zmeny. Danica Lacová zostala v nadácii 

pôsobiť ako programová riaditeľka FinQ a správkyňou Nadácie Slovenskej sporiteľne sa od 13. januára 2020 stala Barbara 

Henterová.

„Za vývoj nadácie môže dynamika doby a prostredia, v ktorom žijeme. V spoločnosti nastáva posun a ľudia začínajú byť aktívnejší, 

v čom im chceme byť nápomocní. Chceme ľudí podporovať smerom k väčšej aktivite a zodpovednosti, kvôli čomu nás tento rok 

čaká aktualizácia stratégie pre celú nadáciu. Uvažujeme, že sa zameriame na menší počet oblastí a posilníme podporu životného 

prostredia a komunitných aktivít,“ predpovedá Lacová.

V roku 2020 bude Nadácia Slovenskej sporiteľne pokračovať v grante #mamnato aj v programe FinQ, naďalej bude podporovať 

viaceré neziskové organizácie a po úspešnom štarte projektu voľného sedenia v meste Sadni si! ho plánuje z Bratislavy rozšíriť 

aj do Košíc.

Pri otázke, či by do toho išli ľudia z prostredia banky znovu, keby vedeli, čo všetko ich čaká, sa Danica Lacová usmeje a odpovie 

pomerne jasne.

„Určite by som do toho išla znovu. Za 15 rokov sme prerozdelili cez 12 miliónov eur a podporili viac ako 2300 projektov. Náš 

pôvodný cieľ zvyšovať kvalitu života v krajine sa napĺňa,“ uzatvára Lacová.

 Mário Šmýkal 

Podporuje menej projektov, no počuť o nej stále viac. 
Čím žila Nadácia Slovenskej sporiteľne v minulom roku? 
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Meníme vzdelávanie na Slovensku  

Hlavným pilierom aktivít Nadácie Slovenskej sporiteľne je finančné vzdelávanie. Preto aj v roku 2019 pokračovala v rozvoji 

vlastného programu finančného vzdelávania FinQ a v podpore významných vzdelávacích projektov na Slovensku. 

Aktivity nadácie 
v roku 2019

Komplexný program finančného vzdelávania FinQ

Nadácia ďalej rozvíjala unikátny vlastný program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy v SR pod názvom 

FinQ. Inovatívny program je zameraný na rozvoj kritického a systémového myslenia v celkovom kontexte financií. Program 

vychádza z finančnej rovnice IQ+EQ+FinQ=3Q pre život. Po jeho úspešnej úvodnej fáze, ktorej výstupom bola komplexná odborná 

diferenčná analýza stavu finančného vzdelávania na Slovensku, program dynamicky pokračoval. Kľúčovými výstupmi FinQ boli 

Jednotný referenčný rámec na rozvíjanie finančnej kultúry žiačok a žiakov, prinášajúci model úrovní kompetencií finančného 

vzdelávania (A1-B2) a Projekt pilotného overovania. Dvojročný pilot začala Nadácia realizovať v septembri 2019 s pedagógmi, 

vedením škôl a s koordinátormi finančného vzdelávania na 25 základných a stredných školách z rôznych regiónov Slovenska. 

V rámci FinQ bol tiež vyvinutý vzdelávací portál www.finq.sk, ktorý poskytuje verejnosti prehľad o programe a pedagógovia 

a riaditelia škôl ho využívajú na odborné dištančné vzdelávanie. V roku 2019 bola v rámci programu vypracovaná komplexná 

didaktická a metodická podpora pre učiteľov vo forme 250 metodických listov a učebných úloh.
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Aktivity nadácie 
v roku 2019

Vďaka dlhodobej spolupráci na projekte Poznaj svoje peniaze vyškolila Nadácia pre deti Slovenska viac ako 100 ďalších učiteľov 

a priniesla im nové moderné nástroje na výučbu finančnej gramotnosti. 

Nadácia Slovenskej sporiteľne prehĺbila aj partnerstvo so vzdelávacou organizáciou Junior Achievement Slovensko. Vďaka 

podpore boli aktualizované všetky učebné texty, zrealizovali sa metodické dni a porady pre učiteľov a dve celoslovenské súťaže 

– Bankomat nápadov a Innovation Camp – pre žiakov zapojených v programe Viac ako peniaze.

Nadácia Slovenskej sporiteľne prispela tiež k zvýšeniu prestíže učiteľského povolania prostredníctvom podpory 2. ročníka národnej 

ceny Učiteľ Slovenska (CEEV Živica). Tretí rok podporila vzdelávací environmentálny program Zelená škola (CEEV Živica) pre 

školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Materské, základné a stredné školy program motivuje k dlhodobým praktickým 

a vzdelávacím aktivitám, s reálnym pozitívnym dopadom na životné prostredie školy a na jej okolie.

V roku 2019 Nadácia podporila viaceré vzdelávacie aktivity organizácie Indícia. Išlo o konferenciu pre moderných a inovatívnych 

učiteľov na Slovensku Učíme pre život, konferenciu inovatívneho vyučovania KiVY pre budúcich učiteľov a 15. ročník regionálnych 

konferencií o vzdelávaní Indícia Roadshow. 

V spolupráci s nadáciou Green Foundation odštartovala svoju činnosť Akadémia sociálnej ekonomiky pre sociálnych 

podnikateľov. Cieľom akadémie je, aby sa neziskové organizácie naučili podnikať so spoločensko-prospešným presahom, 

a získali tak ďalší zdroj financovania a nástroj na dosahovanie spoločenského prospechu. Hlavnou ambíciou je podporovať 

rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku a pomôcť sociálnym podnikateľom pri uskutočňovaní spoločensko-prospešných 

podnikateľských aktivít.
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Aktivity nadácie 
v roku 2019

Máme na to pomáhať druhým  

V prvom ročníku grantového programu #mamnato Nadácia Slovenskej sporiteľne podporila projekty neziskových organizácií, za 

ktorými stoja lokálni hrdinovia a hrdinky – osobnosti, ktoré v rámci svojho pôsobenia v iniciatívach či inovatívnych programoch 

týchto organizácií výrazne prispievajú k skvalitňovaniu života v miestnych komunitách.

Jedným z podporených bol pilotný projekt organizácie ČERVENÝ NOS Clowndoctors – Čo by ste chceli zažiť ako dôchodca v domove 

seniorov? – vytvorenie programu Varieté pre seniorov a realizácia zážitkových workshopov pre zamestnancov zariadení pre seniorov. 

Podporený bol aj projekt OMAMA organizácie Cesta von, v rámci ktorého sa úspešne podarilo rozšíriť ho do ďalších lokalít a vyškoliť 

v metódach ranej starostlivosti ďalšie omamy. 

Vďaka grantu Nadácia detského kardiocentra vytvorila systém pomoci rodinám s dieťaťom s kardiovaskulárnym ochorením 

prostredníctvom špeciálnych odborníkov, ktorí deti navštevovali v ich domácom prostredí na západnom a strednom Slovensku.

Okrem grantového programu #mamnato nadácia podporila tiež rôzne neziskové organizácie, ktoré poskytujú pomoc sociálne 

slabším, ľuďom so znevýhodnením a pomáhajú chrániť zdravie.

Už tretí rok bola nadácia partnerom Ligy proti rakovine v rámci celoslovenskej zbierky Dňa narcisov. Rozvíjala dlhoročné partnerstvo 

s Tanečným klubom DANUBE prostredníctvom projektu integrovaného spoločenského tanca zdravých ľudí s tanečníkmi s ťažkým 

zdravotným postihnutím. Nadácia pokračovala aj v spolupráci s občianskym združením Vagus, ktoré dlhodobo poskytuje služby pre 

ľudí bez domova. Rozvíjala partnerstvo s Centrom Natália, poskytujúcim rehabilitačné služby najmä deťom s mozgovou obrnou. 

Aj v roku 2019 podporila Maltézsku pomoc a jej projekt pomoci seniorom a ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím. Pokračovala 

v podpore projektu Dominiky občianskeho združenia Návrat, ktoré poskytuje služby v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti 

a v oblasti sanácie pôvodného rodinného prostredia dieťaťa. Naďalej rozvíjala tiež partnerstvo s neziskovou organizáciou Projekt 

DOM.ov, zamerané na finančné vzdelávanie a na výstavbu vlastného bývania v rómskych osadách na východnom Slovensku.

Foto: Michal Hradský
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Pomáhame rozhýbať deti na školách  

Najvýraznejšia podpora v oblasti rozvoja športovej kultúry smerovala do projektu Športová akadémia Mateja Tótha. Tréneri 

akadémie zabezpečujú celoročnú športovú aktivitu pre deti predškolského a mladšieho školského veku. Ide o všeobecnú 

pohybovú prípravu v záujmových krúžkoch, ktoré majú za cieľ suplovať znížený počet hodín telesnej výchovy. Grant nadácie 

prispel k fungovaniu týchto krúžkov približne na 40 materských a základných školách na celom Slovensku a k vyškoleniu 120 

trénerov.

Aktivity nadácie 
v roku 2019
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Dlhodobo podporujeme divadelné umenie a rozvoj kultúry na Slovensku  

Nadácia Slovenskej sporiteľne je už druhý rok súčasťou najznámejšej ceny odovzdávanej v oblasti divadelníctva na Slovensku – 

Divadelné ocenenia sezóny DOSKY (Asociácia súčasného divadla). Asociácia od roku 1996 udeľuje ceny za produkciu a herecké 

výkony v oblasti profesionálneho divadla, ktoré mali premiéru počas uplynulej sezóny. 

Rozvoj kultúrneho vzdelania a kritického myslenia najmä u mladých ľudí je v dnešnej dobe kľúčový. Ocenenie DOSKY pomáha 

popularizovať divadlo, jednotlivé predstavenia a témy, ktorými práve tento druh umenia reflektuje súčasné dianie. 

V roku 2019 nadácia naďalej spolupracovala s významnými divadelnými scénami na Slovensku – s Neziskovou organizáciou 

L plus S v Bratislave, Slovenským komorným divadlom Martin a Štátnym divadlom Košice. 

Aktivity nadácie 
v roku 2019

Foto: Ctibor Bachratý
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Naša starostlivosť o životné prostredie má rôzne podoby  

V prvom ročníku grantového programu #mamnato nadácia podporila aj projekty z oblasti ochrany životného prostredia. Najviac 

SMS hlasov vo verejnom hlasovaní získal projekt výstavby útulku v Detve O psíčkovi a mačičke (Zvieratkovo SK). Podporená 

bola tiež iniciatíva komunity okolo občianskeho združenia NAD TÝM – Červená Studňa, ktorá prostredníctvom grantu zrenovovala 

hájovňu v sedle Červená studňa či projekt Živé sady (Gemerské grúne), v ktorom nadšenci oživili zanedbané poľné sady na Gemeri 

a v Malohonte v súlade s prírodou a ekologickou udržateľnosťou, usporiadali workshopy a zhromaždili fotografie a videá, ktoré 

pomôžu ľuďom pri pestovaní starých odrôd ovocných stromov z regiónu. 

V rámci partnerstiev nadácia podporila projekt WhatCity – Circular City občianskeho združenia Punkt. Projekt mal za úlohu zmeniť 

uvažovanie o odpadoch ako o potenciálnych zdrojoch ich ďalšieho využitia. Odborného workshopu Mesto bez odpadu, ktorého 

témou bola cirkulárna ekonomika, sa zúčastnili zástupcovia samospráv 22 miest z celého Slovenska. Združenie tiež zorganizovalo 4 

turnusy Exkurzie po miestach, kde končí náš odpad. Praktickým výsledkom projektu je Cirkulárna mapa Bratislavy v online podobe.

Oživiť, revitalizovať a premeniť dve bratislavské námestia na príjemné miesto pre obyvateľov hlavného mesta sa podarilo Aliancii 

Stará Tržnica v rámci podporeného projektu Živé námestie. V okolí Námestia SNP umiestnila Aliancia červené stoly a stoličky Sadni 

si!, o ktoré sa starajú miestne inštitúcie a prevádzky. Mobiliár sa požičiava na rôzne kultúrne, vzdelávacie, charitatívne a sociálne 

podujatia a vytvára tak funkčný a živý verejný priestor. 

V roku 2019 nadácia bola generálnym partnerom už 17. ročníka celoslovenskej ankety Strom roka (Nadácia Ekopolis), ktorá 

upozorňuje na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudzuje záujem ľudí o životné prostredie. Víťazom ankety sa stala Oskoruša 

domáca, vysadená pravdepodobne ešte za čias Márie Terézie v Uzovskej Panici (okres Rimavská Sobota). 

Aktivity nadácie 
v roku 2019

Foto: Marek Jančúch
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Lokálni hrdinovia bojujú aj za občiansku spoločnosť  

Prvý ročník grantového programu #mamnato ocenil aj projekty, prispievajúce k posilneniu občianskej spoločnosti na Slovensku.

Fungujúca štátna a verejná správa s iniciatívnymi, motivovanými a vzdelanými úradníkmi je jedným z dôležitých predpokladov 

modernizácie nášho štátu. Cieľom série besied Dobrá úradníčka (Univerzál) bolo predstaviť študentom Univerzity Komenského 

fungovanie štátnej a verejnej správy a možnosti, ktoré ponúka absolventom rôznych vysokoškolských študijných odborov.

Nadácia Milana Šimečku v rámci projektu Divadlom k otvorenosti nacvičila divadelné predstavenie spolu s cudzincami žijúcimi 

v Bratislave, citlivo akceptujúc postoje majority. Divadlo otvorilo dialóg s verejnosťou na tému diskriminácie a identity ľudí z iných 

krajín.

Projekt Mladí proti fašizmu (Nadácia otvorenej spoločnosti) zachytil kamerou výpovede pamätníkov holokaustu a historických 

udalostí mladšej histórie Slovenska. Následne sa uskutočnilo 15 rovesníckych prednášok na základných a stredných školách na 

témy otvoreného vládnutia, liberálnej demokracie a ochrany ľudských práv.

Už 16-krát sa Nadácia Slovenskej sporiteľne stala partnerom 20. ročníka medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden 

svet (Človek v ohrození). Festival s témou „Stratení v súčasnosti“ bol otvorený dokumentom režisérky Zuzany Piussi – Ukradnutý 

štát. Na záverečnom slávnostnom ceremoniáli nadácia ocenila víťazný film v súťažnej sekcii Slovensko a Česko za ľudské práva, 

v ktorej súťažilo desať filmov. Predseda Správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne Štefan Máj odovzdal cenu režisérovi Pavlovi 

Pekarčíkovi za dokument Hluché dni, v ktorom zachytil príbehy snov siedmich nepočujúcich detí z rómskych osád. 

Aktivity nadácie 
v roku 2019

Foto: Ctibor Bachratý
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Nadácia Slovenskej sporiteľne sa už po štvrtý raz stala partnerom ocenenia Biela vrana (tichá voda). Biela vrana je ocenením 

spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu. Udeľuje sa ako poďakovanie vzácnym ľuďom okolo nás, ktorí sú ochotní 

brániť pravdu a spravodlivosť, konkrétnym činom preukázali občiansku odvahu, potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, 

hodnôt, či princípov a súčasne pritom podstúpili riziko, príkorie, či zažili odsúdenie. Ocenenie za občiansku statočnosť dostali v nedeľu 

17. novembra 2019 štyria ľudia: Mária Sisáková, ktorá si prehľadávaním katastra všimla podozrivé prevody pozemkov; Milan „Igor“ 

Hudák, jeden zo šestice zbitých Rómov v Moldave nad Bodvou a líder komunity, ktorá pomáha integrovať Rómov; Branislav Tvarožek, 

ktorý pre svoje demokratické a humanitné hodnoty trpel v oboch režimoch; a Eduard Marek, najstarší československý skaut, ktorý 

v duchu tejto filozofie pomáhal ostatným.

V rámci projektu Právna pomoc pre aktívnych (VIA IURIS) bola zabezpečená odborná právna pomoc jednotlivcom a občianskym 

iniciatívam v prípadoch obhajoby verejného záujmu, pri ochrane životného prostredia, kontrole používania verejných financií, či pri 

prístupe verejnosti k informáciám. 

Aktivity nadácie 
v roku 2019
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Druhý ročník #mamnato grantu  

V októbri 2019 nadácia otvorila druhý ročník grantového programu #mamnato, zacieleného na verejnoprospešné projekty, ktoré 

budú realizované v roku 2020. Zámerom bolo nájsť projekty, ktoré prispejú k reálnej zmene života v meste, obci či v komunite 

v duchu témy – Mesto blízke ľuďom. 

Grant bol zameraný na tri oblasti – rozvoj životného prostredia a komunít, inovácie v sociálnej oblasti a komunitné vzdelávanie.

Suma 250 tisíc eur sa v roku 2020 prerozdelí medzi 35 neziskových organizácií, ktoré uskutočnia víťazné projekty, postavené na troch 

hlavných pilieroch – zodpovednosť, inovatívnosť a aktívne dobrovoľníctvo. Až 200 tisíc eur dostanú projekty prihlásené verejnosťou 

na základe grantovej výzvy a zvyšných 50 tisíc eur pripadne na projekty predložené zamestnancami Slovenskej sporiteľne v rámci 

#mamnato grantu pre zamestnancov.

Grantový program oslovil množstvo organizácií, pričom celkovo bolo doručených až 377 oprávnených žiadostí (341 v grante pre 

verejnosť a 36 v grante pre zamestnancov Slovenskej sporiteľne). Z nich 25 (15 verejných a 10 zamestnaneckých) projektov vybrala 

na podporu odborná komisia a o ďalších 10-tich podporených projektoch verejnosti rozhodlo verejné hlasovanie v januári 2020.

Aktivity nadácie 
v roku 2019
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Celkový prehľad poskytnutých darov, 
grantov a financovaných projektov 

v roku 2019
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Oblasť podpory
Poskytnuté príspevky z podielu 

zaplatenej dane
Poskytnuté príspevky z iných 

zdrojov
Poskytnuté príspevky spolu

Vzdelávanie 463 326,00 € 20 000,00 € 483 326,00 €

Sociálna pomoc a zdravie 198 418,50 € 14 500,00 € 212 918,50 €

Kultúra 143 500,00 € 3 000,00 € 146 500,00 €

Šport 134 860,00 € 6 900,00 € 141 760,00 €

Životné prostredie 90 500,00 € 0,00 € 90 500,00 €

Občianska spoločnosť 70 500,00 € 10 000,00 € 80 500,00 €

Spolu 1 101 104,50 € 54 400,00 € 1 155 504,50 €

Program Suma

#mamnato grant (pre verejnosť) 200 000,00 €

#mamnato grant pre zamestnancov 
Slovenskej sporiteľne

50 000,00 €

Partnerstvá 755 928,50 €

Program FinQ 138 576,00 €

Podpora zamestnancov Slovenskej 
sporiteľne

11 000,00 €

Spolu 1 155 504,50 €

Rozdelenie podpory podľa programov

Rozdelenie podpory podľa oblastí

Celkový prehľad poskytnutých darov, 
grantov a financovaných projektov 
v roku 2019
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Obdarovaný Názov projektu Výška daru

Združenie na záchranu Lietavského hradu Záchrana Lietavskej veže Donjon 5 000,00 €

Kreatívna spoločnosť Valava Známe – neznáme (kvízové matiné bez bariér) 5 000,00 €

Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy Obnova Viedenskej električky 5 000,00 €

TJ Slovan Rovnosť Krajné Tréningové ihrisko pre futbalovú prípravku 5 000,00 €

Lokál Bicyklovanie bez obmedzení 5 000,00 €

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Západ Z horčičného zrnka strom 5 000,00 €

#mamnato grant pre zamestnancov Slovenskej sporiteľne

Celkový prehľad poskytnutých darov, 
grantov a financovaných projektov 
v roku 2019

#mamnato grant (pre verejnosť)

Obdarovaný Názov projektu Výška daru

ČERVENÝ NOS Clowndoctors Čo by ste chceli zažiť ako dôchodca v domove seniorov?  8 000,00 € 

TENENET o.z. Aj my máme na to, aby sme sa dostali z chudoby!  8 000,00 € 

Cesta von Omama  8 000,00 € 

občianske združenie kRAJ O včelách a ľuďoch  8 000,00 € 

Stará Jedáleň Stará jedáleň žije  8 000,00 € 

Univerzál Dobrá úradníčka a jej hostia v UniverSaali na FiF UK  8 000,00 € 

Gemerské grúne Živé sady  8 000,00 € 

Stopka n.o. MATEJKO – knižnica do vrecka nevidiacich  8 000,00 € 

Nadácia Milana Šimečku Divadlom k otvorenosti  8 000,00 € 

Centrum futbalových talentov Academy Slovakia Naštartuj svoj futbalový sen  8 000,00 € 

Zvieratkovo SK o.z. O psíčkovi a mačičke – výstavba útulku  8 000,00 € 

Post Bellum SK Bez pamäti niet identity  8 000,00 € 

Kvapka pre Medika Mlynoviny  8 000,00 € 

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže CHLAP, HRDINA, DUB, STROJ  8 000,00 € 

Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Banská 
Bystrica

Ideme ďalej  8 000,00 € 

Na trati, o.z.
Zariadenie pre deti s autizmom – vybavenie terapeutických 
miestností a vzdelávanie terapeutov

 8 000,00 € 

Nadácia Detského kardiocentra Žijem naplno  8 000,00 € 

NAD TÝM – Červená Studňa, o.z. Pod správnou strechou  8 000,00 € 

V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže KOLUMBUS – rozvojový program pre mladých  8 000,00 € 

Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava Mladí proti fašizmu  8 000,00 € 

Za hranice s hudbou Za hranice s hudbou – workshop od mladých pre mladých  8 000,00 € 

Daruj nádej, občianske združenie Šanca dokázať viac  8 000,00 € 

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Turiec Autizmus a rodina, každý je tam hrdina  8 000,00 € 

OZ BUBLINA Svet vo svete  8 000,00 € 

Centrum voľného času Šaľa Detský svet vedy a techniky  8 000,00 € 

Spolu   200 000,00 € 
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Obdarovaný Názov projektu Výška daru

DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o Výstavný plán na rok 2019 15 000,00 €

Liga proti rakovine Slovenskej republiky Deň narcisov 2019 30 000,00 €

Slovenské komorné divadlo Martin
Podpora vzniku divadelných projektov v roku 2019 
a divadelného festivalu Dotyky a spojenia

15 000,00 €

Tanečný klub "Danube" Bratislava ARS INTEGRA 2019 10 000,00 €

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Štúrovo pero 2019 4 000,00 €

Indícia, n.o. Učíme pre život 2019 5 150,00 €

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Učiteľ Slovenska 49 000,00 €

Nadácia Pontis Via Bona Slovakia 2018 10 000,00 €

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Vzdelávaním k úspechu 20 000,00 €

Nezisková organizácia L plus S Music a la carte 20 000,00 €

The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z.
Ďalší rozvoj systému manažovania Miestnych centier DofE 
s cieľom ďalšieho rastu

10 000,00 €

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Domovácky parlament 6 000,00 €

Spoločne deťom, neinvestičný fond pri Štátnom bábkovom 
divadle v Bratislave

Neviditeľní, inscenácia BBD 5 000,00 €

Hospic Milosrdných sestier Vniesť VIAC ŽIVOTA do ich posledných DNÍ 3 000,00 €

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz Ekonomická olympiáda 5 030,00 €

Občianske združenie Barlička Komunitná obývačka II 1 300,00 €

Návrat Bezpečnejšie miesto pre Kukulíkov 5 000,00 €

Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich Rozumiem, teda som 6 000,00 €

Green Foundation, nadácia Akadémia sociálnej ekonomiky 30 000,00 €

Nadácia EKOPOLIS Anketa Strom roka 12 000,00 €

Junior Achievement Slovensko, n.o. JA Viac ako peniaze 37 930,00 €

Nadácia pre deti Slovenska Poznaj svoje peniaze 30 000,00 €

Manageria Teach for Slovakia 40 000,00 €

Asociácia súčasného divadla Dosky 2019 10 000,00 €

Centrum Natália Kvalita a dostupnosť terapií 10 000,00 €

Nadácia Pontis Fond pre transparentné Slovensko 10 000,00 €

OZ Vagus Pod novou strechou na ceste k domovu 9 950,50 €

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Zelená škola 10 000,00 €

DOBRÝ ANJEL, n. o. Chorí rodičia a deti čerpajú nové sily v Tatrách 4 624,00 €

Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania, 
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Zachráňme život 2 690,00 €

Partnerstvá

Celkový prehľad poskytnutých darov, 
grantov a financovaných projektov 
v roku 2019

Nepocujucedieta.sk Viac zvukov pre komunitu rodín detí s poruchou sluchu 5 000,00 €

Centrum hendikepovaných plavcov Zober vozík a skoč do vody medzi nás 5 000,00 €

Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku Tu sme 5 000,00 €

Komunitná nadácia Bardejov Chodník odvahy 5 000,00 €

Spolu  50 000,00 €
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Celkový prehľad poskytnutých darov, 
grantov a financovaných projektov 
v roku 2019

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Mestá ako ostrovy biodiverzity 3 500,00 €

Občianske združenie Superar Slovakia Hudba tak silná, že mení spoločnosť 7 000,00 €

Indícia, n.o. KiVY 2019 2 450,00 €

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

1 860,00 €

ALIANCIA STARÁ TRŽNICA – občianske združenie Živé námestie 20 000,00 €

Slovenský futbalový zväz Školský pohár 2019/2020 50 000,00 €

Človek v ohrození, n.o. Jeden svet 2019 11 500,00 €

ORFEO, združenie koncertných umelcov a pedagógov hudby VIVA MUSICA 40 000,00 €

Planet Lover Máš na zmenu zemegule? 3 000,00 €

Tanečný klub "Danube" Bratislava Rekonštrukcia a vybavenie aktivizačného bytíku 4 000,00 €

Bratislavské dobrovoľnícke centrum Týždeň dobrovoľníctva 2019 3 000,00 €

BENI klub SPOROcamp 2019 6 900,00 €

Centrum dobrovoľníctva, n.o., Banská Bystrica Letná škola service learningu 3 000,00 €

Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. Športová akadémia Mateja Tótha 50 000,00 €

Maltézska pomoc Slovensko
Podpora angažovanosti mladých dobrovoľníkov a denného 
sociálneho projektu organizácie

16 500,00 €

Nezisková organizácia Projekt DOM.ov Školenia rodín zapojených do výstavby 6 000,00 €

Trnka, n.o. Hovoriaca hmatová kniha 3 500,00 €

Komunitné centrum, Nitra Uži si DOBROvoľníctvo 3 000,00 €

Inklúzia Radničkine trhy 2019 6 000,00 €

Združenie na záchranu Lietavského hradu Bleskozvod pre hrad Lietava 6 000,00 €

tichá voda Biela vrana 10 000,00 €

Štátne divadlo Košice Rozvoj divadelného umenia v Košiciach 12 500,00 €

Nadácia Pontis Charta diverzity 1 000,00 €

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien Animovaný film – čo je včasná intervencia 6 000,00 €

Poradenské centrum pre rodiny – FAMILY GARDEN
Posilňovanie manželstiev, rodín a vzťahov preventívnym 
spôsobom

3 544,00 €

VIA IURIS Právna pomoc pre aktívnych 5 000,00 €

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. Prišlo na svet predčasne a čo ďalej... 3 500,00 €

Zemplínske múzeum v Michalovciach Znovuotvorenie Zemplínskeho múzea v Michalovciach 1 000,00 €

Punkt WhatCity – Circular City 8 000,00 €

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Zelená škola – jeseň 2019 10 000,00 €

Indícia, n.o. Indícia Roadshow 2019 3 500,00 €

Združenie na pomoc ľuďom s  mentálnym postihnutím 
v Slovenskej republike

BIVIO 3 000,00 €

Nezisková organizácia Projekt DOM.ov Práca s klientmi projektu DOM.ov 2 000,00 €

IPčko Online psychologická pomoc pre mladých 1 000,00 €

Občianske združenie Slavonic Dance Theater Vianočný koncert 2 000,00 €

Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Viedeň, Rakúsko Europe´s Futures Fellowship 10 000,00 €

Spolu 755 928,50 €
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Obdarovaný Účel Výška daru

Petra H. F. Individuálna pomoc zamestnankyni SLSP 2 500,00 €

Ivana U. Individuálna pomoc zamestnankyni SLSP 2 500,00 €

Sabína O. Individuálna pomoc zamestnankyni SLSP 3 000,00 €

Ingrid M. Individuálna pomoc zamestnankyni SLSP 3 000,00 €

Spolu  11 000,00 €

Podpora zamestnancov Slovenskej sporiteľne

Partner Projekt Suma

EDUAWEN EUROPE s.r.o.
FinQ – Program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej 
kultúry pre školy v SR

138 576,00 €

Spolu  138 576,00 €

Program FinQ

Celkový prehľad poskytnutých darov, 
grantov a financovaných projektov 
v roku 2019
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Finančné prehľady

Príspevky z podielu zaplatenej dane  Suma

2% Slovenská sporiteľňa, a.s. 993 298,37 €

2% Laned a.s. 8 113,03 €

2% Asset Management SLSP a.s. 3 641,87 €

2% Erste Asset Management GmbH 97,05 €

2% Procurement Services SK, s.r.o. 227,40 €

2% Neznámi darcovia 1 668,35 €

Spolu 1 007 046,07 €

Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov ich pôvodu

Prehľad o darcoch

Výnosy v roku 2019 Suma

Výnosy z dlhodobého finančného majetku 166 275,51 €

Prijaté príspevky od iných organizácii 195 547,48 €

Prijaté príspevky od fyzických osôb 250,22 €

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane (2%) 1 101 104,50 €

Výnosy spolu 1 463 177,71 €

Príspevky od právnických osôb Suma

Slovenská sporiteľňa, a.s. 150 000,00 €

Spolu 150 000,00 €

Príspevky od fyzických osôb  Suma

Darcovia – fyzické osoby 250,22 €

Spolu 250,22 €

Prijaté dary spolu 1 157 296,29 €
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Náklady v roku 2019 Suma

Náklady na cestovné 203,80 €

Spotreba materiálu 415,49 €

Náklady na reprezentáciu 10 067,89 €

Ostatné služby 346 906,31 €

Ostatné dane a poplatky 818,75 €

Osobitné náklady 13 740,76 €

Ostatné náklady 814,51 €

Odpisy 61 854,74 €

Daň z príjmov z úrokových výnosov 31 592,34 €

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 11 000,00 €

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 43 400,00 €

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 962 528,50 €

Náklady spolu 1 483 343,09 €

Správkyňa nadácie v roku 2019 nepoberala za túto funkciu odmenu.

Nadácia Slovenskej sporiteľne poskytla v roku 2019 finančné dary a granty vo výške 1 016 928,50 eur. 
Okrem toho financovala z podielu zaplatenej dane vlastný program finančného vzdelávania FinQ vo výške 138 576 eur.

Prehľad výdavkov (nákladov)

Finančné prehľady
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Zmeny v zložení orgánov

V roku 2019 nenastali zmeny v zložení správnej rady nadácie ani v zložení dozornej rady nadácie.  
 
12. júna 2019 uplynulo funkčné obdobie členovi dozornej rady Ľudovítovi Valentovi, ktorý bol opätovne zvolený za člena dozornej rady na 
ďalšie trojročné funkčné obdobie od 13. júna 2019.  
 
Správkyňa nadácie Danica Lacová odstúpila z funkcie k 10. januáru 2020. Na jej miesto bola vymenovaná Barbara Henterová, ktorej trojročné 
funkčné obdobie začalo plynúť 13. januára 2020.
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Zhodnotenie dopadu pandémie 
ochorenia COVID-19 na nadáciu

Začiatkom februára roku 2020 sa z Číny začal šíriť nový druh vírusového ochorenia označený ako COVID-19 či koronavírus. V tejto chvíli 
nadácia nevie plne a v celom rozsahu posúdiť dôsledky šírenia koronavírusu na jej budúcu finančnú a prevádzkovú činnosť, avšak po 
zohľadnení charakteru jej činnosti a ďalšieho vývoja situácie nepredpokladá výrazne negatívne dopady.

Z pohľadu prebiehajúceho roku 2020 bolo potrebné pozmeniť plán podpory niektorých projektov, ktoré nadácia plánovala podporiť, avšak 
boli vzhľadom na svoj charakter zrušené. Naopak, nadácia vyčlenila finančné prostriedky nad rámec plánu na podporu boja s novým 
koronavírusom na Slovensku. Pokiaľ ide o príjem prostriedkov z 2% dane z príjmu za rok 2019, dá sa už teraz očakávať, že sa ich poukázanie 
oneskorí.
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Účtovná závierka a Správa 
nezávislého audítora za rok 
končiaci 31. decembra 2019
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Správa nezávislého audítora 

Zakladateľovi, správcovi, správnej rade a dozornej rade Nadácie Slovenskej sporiteľne: 

Náš názor 
Podľa nášho názoru vyjadruje účtovná závierka objektívne vo všetkých významných súvislostiach 
finančnú situáciu Nadácie Slovenskej sporiteľne (ďalej len „Nadácia”) k 31. decembru 2019 a 
výsledok jej hospodárenia za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil, v súlade so zákonom č. 
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o účtovníctve“). 

Čo sme auditovali 

Účtovná závierka Nadácie obsahuje: 

• súvahu k 31. decembru 2019, 
• výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a 
• poznámky k účtovnej závierke, ktoré obsahujú významné účtovné zásady a účtovné metódy a 

ďalšie vysvetľujúce informácie. 

Základ pre náš názor 
Náš audit sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša zodpovednosť 
vyplývajúca z týchto štandardov je ďalej opísaná v časti Zodpovednosť audítora za audit účtovnej 
závierky našej správy. 

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočným a vhodným východiskom 
pre náš názor. 

Nezávislosť 

Od Nadácie sme nezávislí v zmysle Etického kódexu pre účtovných odborníkov, ktorý vydala Rada 
pre medzinárodné etické štandardy účtovníkov pri Medzinárodnej federácii účtovníkov (ďalej len 
„Etický kódex"), ako aj v zmysle ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a 
doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákon o 
štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, ktoré sa vzťahujú na náš audit účtovnej závierky v 
Slovenskej republike. Splnili sme aj ostatné povinnosti týkajúce sa etiky, ktoré na nás kladie Zákon 
o štatutárnom audite a Etický kódex. 

Správa k ostatným informáciám a informáciám uvedeným vo Výročnej správe 
Štatutárny orgán je zodpovedný za ostatné informácie. Ostatné informácie obsahujú Výročnú správu 
(ale neobsahujú účtovnú závierku a našu správu audítora k nej). 

Náš názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na ostatné informácie. 

V súvislosti s našim auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou prečítať si ostatné 
informácie, ktoré sú definované vyššie a pritom zvážiť, či sú tieto ostatné informácie významne 
nekonzistentné s účtovnou závierkou alebo s našimi poznatkami získanými počas auditu, alebo či 
máme iný dôvod sa domnievať, že sú významne nesprávne. 
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Pokiaľ ide o Výročnú správu, posúdili sme, či obsahuje zverejnenia, ktoré vyžaduje Zákon o 
účtovníctve a zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o nadáciách“). 

Na základe prác vykonaných počas nášho auditu sme dospeli k názoru, že: 

• informácie uvedené vo Výročnej správe za rok, za ktorý je účtovná závierka pripravená, sú v 
súlade s účtovnou závierkou, a že 

• Výročná správa bola vypracovaná v súlade so Zákonom o účtovníctve a Zákonom o nadáciách. 
  
Navyše na základe našich poznatkov o Nadácii a situácii v nej, ktoré sme počas auditu získali, sme 
povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo Výročnej správe. V tejto súvislosti neexistujú 
zistenia, ktoré by sme mali uviesť. 

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku 
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v 
súlade so Zákonom o účtovníctve, a za internú kontrolu, ktorú štatutárny orgán považuje za potrebnú 
pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku 
podvodu alebo chyby. 

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za posúdenie toho, či je Nadácia 
schopná nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za zverejnenie prípadných okolností súvisiacich 
s pokračovaním Nadácie v činnosti, ako aj za zostavenie účtovnej závierky za použitia predpokladu 
pokračovania v činnosti v dohľadnej dobe, okrem situácie, keď štatutárny orgán má v úmysle 
Nadáciu zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo tak bude musieť urobiť, pretože realisticky inú 
možnosť nemá. 

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky 
Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či účtovná závierka ako celok neobsahuje 
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá bude 
obsahovať náš názor. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že 
audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné 
nesprávnosti, aj keď existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za 
významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v úhrne by 
mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe účtovnej závierky. 

Počas celého priebehu auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny 
skepticizmus ako súčasť auditu podľa Medzinárodných audítorských štandardov. Okrem toho: 

• Identifikujeme a posudzujeme riziká výskytu významných nesprávností v účtovnej závierke, či už 
v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy, ktoré 
reagujú na tieto riziká, a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na to, aby 
tvorili východisko pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti, ktorá je výsledkom 
podvodu, je vyššie než v prípade nesprávnosti spôsobenej chybou, pretože podvod môže 
znamenať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné opomenutie, nepravdivé vyhlásenie alebo 
obídenie internej kontroly. 

• Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť 
audítorské postupy, ktoré sú za daných okolností vhodné, ale nie za účelom vyjadrenia názoru 
na efektívnosť interných kontrol Nadácie. 

• Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných 
odhadov a s nimi súvisiacich zverejnených informácií zo strany štatutárneho orgánu. 



3 

• Vyhodnocujeme, či štatutárny orgán v účtovníctve vhodne používa predpoklad nepretržitého
pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov aj to, či existuje významná
neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť
schopnosť Nadácie nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že takáto
významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v správe audítora na súvisiace informácie
uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, sme povinní modifikovať
náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania
správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Nadácia prestane
pokračovať v nepretržitej činnosti.

• Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky, vrátane informácií v nej
uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti
spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

So štatutárnym orgánom komunikujeme okrem iného i plánovaný rozsah a časový harmonogram 
auditu, ako aj významné zistenia z auditu, vrátane významných nedostatkov v interných kontrolách, 
ktoré počas auditu identifikujeme. 

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. Mgr. Martin Gallovič 
Licencia SKAU č. 161 Licencia UDVA č. 1180 

V Bratislave, 25. marca 2020, okrem časti správy „Správa k ostatným informáciám a informáciám 
uvedeným vo Výročnej správe", pre účely ktorej je dátum našej správy 13. mája 2020.  
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Poznámka: 
 
Hodnotové údaje sú uvedené v EUR (pokiaľ nie je uvedené inak). Čísla uvedené za položkou v zátvorkách 
alebo v stĺpcoch sú odvolávky na riadok alebo stĺpec príslušného výkazu (súvaha alebo výkaz ziskov 
a strát). 
 
 
I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 
 
1. Základné údaje o nadácii 
 

Názov nadácie Nadácia Slovenskej sporiteľne 
Tomášikova 48, 832 73 Bratislava 

Dátum založenia nadácie 24. novembra 2004 
Dátum vzniku nadácie  29. novembra 2004 (zápis do registra nadácii MV SR pod registračným 

číslom: 203/Na-2002/774) 
Identifikačné číslo organizácie (IČO) 30 856 868 
Zakladateľ nadácie Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Tomášikova 48, 832 73 Bratislava 
 
 
Nadácia Slovenskej sporiteľne (ďalej len „Nadácia“), IČO 30 856 868, 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, 
• spolupráca s inými osobami s podobným verejnoprospešným účelom, 
• podpora iných verejnoprospešných cieľov. 
 
Nadácia v zdaňovacom období roku 2019 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 2019 
nadácii v súlade s ustanovením § 41 ZDP nevzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov 
právnických osôb. 
 
2. Zamestnanci 
 

Názov položky  2019 2018 
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 správcom nadácie k 31.12.2019 a k 31.12.2018 nemala žiadnych zamestnancov. 
 
3. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky 
 
Táto účtovná závierka je riadna účtovná závierka Nadácie Slovenskej sporiteľne. Bola zostavená za 
účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2019 podľa slovenských právnych predpisov, a to 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a postupov účtovania a účtovej 
osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v súlade 
s Opatrením MF SR č. 22502/2002-92 v neskoršom znení opatrenia MF SR č. 25682/2007-74 a opatrení 
MF SR č. 24342/2007-74, č.10294/2009-74, MF/24033/2011-74 a MF/17616/2013-74. 
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4. Schválenie účtovnej závierky za rok 2018 
 
Účtovnú závierku Nadácie Slovenskej sporiteľne za rok 2018 schválila dozorná rada nadácie na 
zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 6. mája 2019. 
 
5. Členovia orgánov nadácie 
 
Orgán Funkcia Meno 

Správna rada 
 

 
predseda 

 
Štefan Máj  

člen Štefan Frimmer 
člen Peter Krutil 
  

Správca nadácie  Danica Lacová  do 10.01.2020 
Barbara Henterová od 13.01.2020 

Dozorná rada 
 

 
predseda  

 
Slavomír Seemann  

člen Boris Johannes Marte  
člen Ľudovít Valent 
člen Zora Bútorová  
  

 
 
V roku 2019 nenastali zmeny v zložení správnej rady nadácie ani v zložení dozornej rady nadácie. 12. 
júna 2019 uplynulo funkčné obdobie členovi dozornej rady Ľudovítovi Valentovi, ktorý bol opätovne 
zvolený za člena dozornej rady na ďalšie trojročné funkčné obdobie od 13. júna 2019. 
 
Správkyňa nadácie Danica Lacová odstúpila z funkcie k 10. Januáru 2020. Na jej miesto bola 
vymenovaná Barbara Henterová, ktorej trojročné funkčné obdobie začalo plynúť 13. januára 2020. 
 
 
II. POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY 
 
 
1. Nadácia uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve 

a s postupmi účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom 
podnikania. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách meny Euro.  

 
2. Účtovná závierka za rok 2019 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 výnos a do nákladov sa účtujú pri ich použití potom, ako 

ich schváli Správna rada. 
 
1. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov  
 
Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie 
jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto: 

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) Dlhodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena predstavuje cenu, za ktorú 
sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním. V roku 2017 nadobudla dlhopisy SLSP 
FIX3 2022 – dlhové cenné papiere, ktoré boli pri prvotnom účtovaní ocenené obstarávacou cenou. 
Nadácia v roku 2018 nadobudla podriadené dlhopisy T2 Dlhopisy SLSP 2028 I a T2 Dlhopisy SLSP 
2028 II. Podriadené dlhopisy boli pri prvotnom účtovaní ocenené obstarávacou cenou. Ocenenie 
dlhových cenných papierov sa následne zvyšuje o časové rozlíšenie kupónového výnosu, ktoré sa 
vykazuje ako „Výnosy z dlhodobého finančného majetku“ vo výkaze ziskov a strát a v aktívach ako 
„Dlhové cenné papiere držané do splatnosti“. Ocenenie dlhových cenných papierov sa znižuje 
o vyplatený kupón.  
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c) Zásoby – obstarávacou cenou. Nadácia v roku 2019 nenadobudla zásoby.  
 
d) Pohľadávky: 

• pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou, 
• pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania – 

obstarávacou cenou. 
 

Pri pohľadávkach sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím sa vyjadruje odhad zníženia ich 
hodnoty.  

 
e) Krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa 

majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, 
poradcom, burzám). 

 
f) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou. Náklady budúcich 

období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie vecnej 
a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 
g) Záväzky: 

• pri ich vzniku – menovitou hodnotou, 
• pri prevzatí – obstarávacou cenou. 

 
h) Rezervy – v očakávanej výške záväzku. 
 
i) Dlhopisy, pôžičky, úvery:  

• pri ich vzniku – menovitou hodnotou, 
• pri prevzatí – obstarávacou cenou. 

 
Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia s ktorými časovo a vecne súvisia. 
Nadácia v roku 2019 neúčtovala o dlhopisoch, pôžičkách a úveroch.  

 
j) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou. Výdavky budúcich 

období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie vecnej 
a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

 
k) Daň z príjmov splatná – podľa slovenského zákona o daniach z príjmov sa splatná daň z príjmov 

určila zo základu dane podľa platných noriem a to najmä zákona o dani z príjmu s použitím sadzby 
21 %. Výnosy z dlhodobého finančného majetku podliehajú zrážkovej dani z príjmov s použitím 
sadzby dane 19%. 

 
l) Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých období. 
 
2. Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie 

 
Predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, sa vyjadrujú 
prostredníctvom rezerv, opravných položiek a odpisov.  

 
• Rezervy – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť tvorí rezervy na overenie účtovnej 

závierky audítorom a nevyfakturované dodávky a služby. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.  

 
• Opravné položky  - tvoria sa na základe zásady opatrnosti k účtom majetku a účtujú sa v sume 

opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. 
 
• Odpisový plán 
 
Dlhodobý majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol stanovený vzhľadom na odhad  reálnej 
ekonomickej životnosti. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci, v ktorom 
bol zaradený do používania.  
 
Priemerné životnosti podľa odpisového plánu sú: 
 
Druh majetku Životnosť Ročná odpisová sadzba 
Softvér 4 roky 25,00 % 
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6. Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu 
 
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítajú na eurá referenčným výmenným kurzom 
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska v deň 
predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná 
závierka neprepočítavajú. Pri kúpe a predaji cudzej meny za slovenskú menu sa použije kurz, za ktorý 
boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz 
ako ponúka komerčná banka v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý komerčná banka v deň 
vysporiadania obchodu ponúka v kurzovom lístku. 
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III. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE K SÚVAHE    
 
 
ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY 
 
1. Dlhodobý nehmotný  majetok (r. 002 súvahy)  
 
K 31. decembru 2019 
 

 Softvér    Obstaranie dlhodobého   
nehmotného majetku Celkom 

Riadok súvahy 004 007 002 
Prvotné ocenenie    
K 1. januáru 2019 180 039,28 35 136,00 215 175,28 
Prírastky 154 680,00 - 154 680,00 
Úbytky (50 439,00) - (50 439,00) 
Presuny 35 136,00 (35 136,00) - 
K 31. decembru 2019 319 416,00 - 319 416,00 
    
Oprávky    
K 1. januáru 2019 147 985,04 -                                                     147 985,04 
Prírastky 39 306,74 -                                            39 306,74 
Úbytky (27 891,00)  -                                                       (27 891,00)    
Presuny - -                                                    -                                                      
K 31. decembru 2019 159 400,50 -                                                     159 400,50 
    
Účtovná hodnota    
K 1. januáru 2019 32 054,24  35 136,00 67 190,24 
K 31. decembru 2019 160 015,50  - 160 015,50 
 
 
K 31. decembru 2018 
 

 Softvér    Obstaranie dlhodobého   
nehmotného majetku Celkom 

Riadok súvahy 004 007 002 
Prvotné ocenenie    
K 1. januáru 2018 180 039,28 - 180 039,28 
Prírastky                                            

-    
35 136,00 35 136,00 

Úbytky                                            
-    

- - 

Presuny                                            
-    

- - 

K 31. decembru 2018 180 039,28 35 136,00 215 175,28 
    
Oprávky    
K 1. januáru 2018 135 375,20                                         

-    135 375,20 

Prírastky 12 609,84                                         
-    12 609,84 

Úbytky                                            
-    

- - 

Presuny                                            
-    

- - 

K 31. decembru 2018 147 985,04                                         
-    147 985,04 

    
Účtovná hodnota    
K 1. januáru 2018 44 664,08 - 44 664,08 
K 31. decembru 2018 32 054,24  35 136,00 67 190,24 
 
 
Nadácia Slovenskej sporiteľne v roku 2018 začala obstarávať dlhodobý nehmotný majetok – novú 
elektronickú podateľňu v hodnote 35 136 EUR, ktorý zaradila do používania vo februári roku 2019 
v celkovej hodnote 95 880 EUR. V septembri 2019 Nadácia Slovenskej sporiteľne dala do používania 
FinQweb aplikáciu v hodnote 93 936 EUR v súvislosti s projektom finančného vzdelávania.   
 
K 31.12.2019 a k 31.12.2018 Nadácia Slovenskej sporiteľne nedisponuje majetkom, na ktorý by bolo 
zriadené záložné právo ani majetkom s obmedzeným právom s ním nakladať. Dlhodobý nehmotný 
majetok nie je predmetom poistenia. 
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2. Dlhodobý finančný majetok (r. 021 súvahy)  
 
K 31. decembru 2019 
 

 Dlhodobé cenné papiere 
držané do splatnosti 

Obstaranie 
dlhodobého 
finančného 

majetku 

Celkom 

Riadok súvahy 024 027 021 
Prvotné ocenenie    
K 1. januáru 2019 9 660 112,30 -                                                   9 660 112,30 
Prírastky 226 387,81 - 226 387,81 
Úbytky (231 561,31) - (231 561,31) 
Presuny -    - - 
K 31. decembru 2019 9 654 938,80 - 9 654 938,80 
    

Opravné položky    
K 1. januáru 2019 - - - 
Prírastky - - - 
Úbytky 
Presuny 

- - - 

K 31. decembru 2019 - - - 
    
Účtovná hodnota    
K 1. januáru 2019                          9 660 

112,30    
                             

-            9 660 112,30 

K 31. decembru 2019 9 654 938,80 - 9 654 938,80 
 
 
K 31. decembru 2018 
 

 Dlhodobé cenné papiere držané 
do splatnosti 

Obstaranie 
dlhodobého 

finančného majetku 
Celkom 

Riadok súvahy 024 027 021 
Prvotné ocenenie    
K 1. januáru 2018 9 623 451,25 - 9 623 451,25 
Prírastky 6 839 812,30                              -    6 839 812,30 
Úbytky (6 803 151,25)                             -    (6 803 151,25) 
Presuny                                          -    -         -    
K 31. decembru 2018 9 660 112,30                              -    9 660 112,30 
    

Opravné položky    
K 1. januáru 2018 - - - 
Prírastky - - - 
Úbytky 
Presuny 

- - - 

K 31. decembru 2018 - - - 
    
Účtovná hodnota    
K 1. januáru 2018                          9 623 451,25    - 9 623 451,25 
K 31. decembru 2018                          9 660 112,30                                 -    9 660 112,30 
 
 
Nadácia vlastní podriadené dlhopisy Slovenskej sporiteľne, a.s. – dlhové cenné papiere obstarané 
v primárnej emisii neurčené na obchodovanie. Tieto dlhové cenné papiere sú súčasťou nadačného 
imania. Nadácia  k 20. júnu 2011 predala pôvodné hypotekárne záložné listy a obstarala nové dlhové 
cenné papiere vo výške 6 600 000 EUR.  
K 20. júnu 2018 došlo k splatnosti menovitej hodnoty podriadených dlhopisov Slovenskej sporiteľne, a.s. 
vo výške  6 600 000 EUR. Nadácia k 20. septembru 2018 nadobudla podriadené dlhopisy - T2 Dlhopisy 
SLSP 2028 I FIX vo výške 3 300 000 EUR s výplatou kupónu ročne a T2 Dlhopisy SLSP 2028 II Float vo 
výške 3 300 000 EUR s výplatou kupónu polročne. Termín, ku ktorému sú splatné tieto dlhopisy je 20. 
september 2028. Súčasťou účtovnej hodnoty týchto cenných papierov k 31. decembru 2019 je tiež 
časové rozlíšenie kupónu vo výške 41 968,95 EUR (31. december 2018: 47 142,44 EUR).  
 
Nadácia k 12. aprílu  2017 obstarala nové dlhové cenné papiere vo výške 3 000 000 EUR. Dlhopisy SLSP 
FIX3 2022 sú splatné 12. apríla 2022, pričom kupón je splácaný v ročnom intervale. Súčasťou účtovnej 
hodnoty cenných papierov k 31. decembru 2019 je tiež časové rozlíšenie kupónu vo výške 12 969,86  
EUR (31. december 2018: 12 969,86 EUR). 
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3. Pohľadávky (r. 037 a 042 súvahy) 
 
3.1 Pohľadávky a prislúchajúce korekcie: 
 

Kategória pohľadávok  
2019 2018 

Pohľadávka 
(brutto) Korekcia Netto Pohľadávka 

(brutto) Korekcia Netto 

Pohľadávky z obchodného 
styku  255,16 - 255,16 36,29 - 36,29 
Ostatné pohľadávky - - - - - - 
Pohľadávky voči 
účastníkom združení - - - - - - 
Spojovací účet pri združení - - - - - - 
Spojovací účet pri združení  - -  -  - -  - 
Iné pohľadávky - - - - - - 
Celkom (r. 037 a 042) 255,16 - 255,16 36,29 - 36,29 
z toho: 

      
dlhodobé - - - - - - 
krátkodobé 255,16  - 255,16 36,29 - 36,29 

 
 
3.2 Veková štruktúra pohľadávok 
 
K 31. decembru 2019 
 

Položka 
Splatnosť 

Celkom v lehote 
splatnosti 

po lehote 
splatnosti 

Dlhodobé pohľadávky    
Pohľadávky z obchodného styku (r. 038) - - - 
Iné pohľadávky (r. 041) - - - 
Spolu dlhodobé pohľadávky - - - 
    
Krátkodobé pohľadávky    
Pohľadávky z obchodného styku (r. 043)  255,16 - 255,16 
Iné pohľadávky (r. 050) - - - 
Spolu krátkodobé pohľadávky 255,16 - 255,16 

 
 
K 31. decembru 2018 
 

Položka 
Splatnosť 

Celkom v lehote 
splatnosti 

po lehote 
splatnosti 

Dlhodobé pohľadávky    
Pohľadávky z obchodného styku (r. 038) - - - 
Iné pohľadávky (r. 041) - - - 
Spolu dlhodobé pohľadávky - - - 
    
Krátkodobé pohľadávky    
Pohľadávky z obchodného styku (r. 043)  - 36,29 36,29 
Iné pohľadávky (r. 050) - - - 
Spolu krátkodobé pohľadávky - 36,29 36,29 

 
 
4. Finančné účty (r. 051 súvahy)  
 
K 31. decembru 2019 a 31. decembru 2018 
 

Položka 2019 2018 
Peňažné prostriedky   
Pokladňa, ceniny - - 
Bankové účty bežné 2 142 110,84 2 378 429,53 
Bankové účty termínované - - 
Peniaze na ceste - - 
Spolu 2 142 110,84 2 378 429,53 

 
 
Peňažné prostriedky sú uložené na bežných účtoch v Slovenskej sporiteľni, a.s. Súčasťou bežných 
bankových účtov je aj časť nadačného imania vo výške 38 783,78 EUR. 
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5. Časové rozlíšenie (r. 057 súvahy) 
 
Spoločnosť v roku 2019 a v roku 2018 o nákladoch budúcich období neúčtovala.  
 
K 31. decembru 2019  
 

Položka Riadok Stav  
k 1. 1. 2019 

Prírastky 
 

Úbytky 
 

Stav 
k 31.12.2019 

Príjmy budúcich období 
krátkodobé z toho: 

59     

Ostatné – dobropis SLSP, 
a.s. 

 3 483,60 - (3 483,60) - 

Spolu 57  3 483,60 - (3 483,60) - 
 
 
K 31. decembru 2018 
 

Položka Riadok Stav  
k 1. 1. 2018 

Prírastky 
 

Úbytky 
 

Stav 
k 31.12.2018 

Príjmy budúcich období 
krátkodobé z toho: 

59     

splátka ACES 2017 od Erste 
Stieftung 

 11 317,35 - (11 317,35) - 

Ostatné – dobropis SLSP, 
a.s. 

 - 3 483,60  3 483,60 

Spolu 57  11 317,35 3 483,60 (11 317,35) 3 483,60 
 
 
ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY 
 
6. Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív (r. 061 súvahy) 
 
Hodnota vlastných zdrojov krytia je 7 650 360,96 EUR. Predmet nadačného imania tvoria peňažné 
prostriedky a dlhové cenné papiere, ktoré vložil do nadačného imania zakladateľ vo výške 6 638 783,78 
EUR, nevysporiadané výsledky hospodárenia minulých rokov vo výške 1 031 742,56 EUR a výsledok 
hospodárenia za rok 2019 vo výške (20 165,38) EUR.  
 
K 31. decembru 2019 
 

Položka Stav  
k 1. 1. 2019 Prírastky Úbytky Presuny Stav  

k 31. 12. 2019 
Imanie a fondy      
Základné imanie 6 638 783,78 - - - 6 638 783,78 
      z toho:      
 nadačné imanie v nadácii 6 638 783,78 - - - 6 638 783,78 
 vklady zakladateľov - - - - - 
 prioritný majetok - - - - - 
Fondy tvorené podľa osobitného 

predpisu - - - - - 
Fond reprodukcie - - - - - 
Oceňovacie rozdiely z precenenia 

majetku a záväzkov - - - - - 
Oceňovacie rozdiely 

z precenenia kapitálových 
účastín - - - - - 

Fondy zo  zisku      
Rezervný fond  - - - - - 
Fondy tvorené zo zisku - - - - - 
Ostatné fondy - - - - - 
Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov 1 093 573,43 - - (61 830,87) 1 031 742,56 
Výsledok hospodárenia za účtovné 

obdobie (61 830,87) (20 165,38) - 61 830,87 (20 165,38) 

Spolu  7 670 526,34 (20 165,38) - - 7 650 360,96 
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K 31. decembru 2018  
 
 

Položka Stav  
k 1. 1. 2018 Prírastky Úbytky Presuny Stav  

k 31. 12. 2018 
Imanie a fondy      
Základné imanie 6 638 783,78 - - - 6 638 783,78 
      z toho:      
 nadačné imanie v nadácii 6 638 783,78 - - - 6 638 783,78 
 vklady zakladateľov - - - - - 
 prioritný majetok - - - - - 
Fondy tvorené podľa osobitného 

predpisu - - - - - 
Fond reprodukcie - - - - - 
Oceňovacie rozdiely z precenenia 

majetku a záväzkov - - - - - 
Oceňovacie rozdiely 

z precenenia kapitálových 
účastín - - - - - 

Fondy zo  zisku      
Rezervný fond  - - - - - 
Fondy tvorené zo zisku - - - - - 
Ostatné fondy - - - - - 
Nevysporiadaný výsledok 

hospodárenia minulých rokov 1 036 350,67 - - 57 222,76 1 093 573,43 
Výsledok hospodárenia za účtovné 

obdobie 57 222,76 (61 830,87) - (57 222,76) (61 830,87) 

Spolu  7 732 357,21 (61 830,87) - - 7 670 526,34 

 
 
6.1. Vysporiadanie straty za rok 2018 
 

Položka 2018 
Účtovná strata (61 830,87) 
  
Vysporiadanie účtovnej straty 2018 
Prídel do základného imania - 
Prídel do ostatných fondov - 
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov (61 830,87) 
Prevod do sociálneho fondu  - 
Úhrada straty minulých období - 
Iné - 

 
 
7. Rezervy (r. 075 súvahy) 
 
7.1. Zákonné a ostatné rezervy (r. 076 až 078 súvahy)  
 
31. december 2019 
 

Položka Stav  
k 1. 1. 2019 Tvorba Použitie Zrušenie Stav 

k 31. 12. 2019 
Krátkodobé rezervy      
Krátkodobé ostatné rezervy (r. 078) 3 195,20 11 163,33 (3 195,20)   - 11 163,33 

z toho:      
Rezerva na nevyfakturované služby 
a dodávky, obstaranie majetku 3 195,20 11 163,33 (3 195,20)   - 11 163,33 

      
 
31. december 2018 
 

Položka Stav  
k 1. 1. 2018 Tvorba Použitie Zrušenie Stav 

k 31. 12. 2018 
Krátkodobé rezervy      
Krátkodobé ostatné rezervy (r. 078) 21 303,60 3 195,20 (21 303,60)   - 3 195,20 

z toho:      
Rezerva na nevyfakturované služby 
a dodávky, obstaranie majetku 21 303,60 3 195,20 (21 303,60)   - 3 195,20 
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8. Záväzky (r. 087 súvahy) 
 

Položka Riadok Spolu  
k 31. 12. 2019 

Spolu  
k 31. 12. 2018 

Krátkodobé záväzky:    
Záväzky po lehote splatnosti  - - 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného 

roka vrátane 
Záväzky – nevyfakturované dodávky 

 
- 

1 919,64 
- 

1 065,18 
Spolu krátkodobé záväzky 088 1 919,64 1 065,18 
    
Dlhodobé záväzky:    
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až 

päť rokov 
 

- - 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov  - - 
Spolu dlhodobé záväzky 079 - - 

 
 
9. Časové rozlíšenie (r. 101 súvahy) 
 
31. december 2019 
 

Položka Riado
k 

Stav  k 1. 1. 
2019 

Prírastky 
 
 

Úbytky 
 
 

Stav 
k 31.12.2019 

Výdavky budúcich období krátkodobé 
z toho: 

102     

zrážková daň z úrokov z dlhových CP  
 

 11 421,33 10 438,37 (11 421,33) 10 438,37 

Spolu 102 11 421,33    10 438,37 (11 421,33)       10 438,37 
 
 

     

Výdavky budúcich období tvoria náklady súvisiace s rokom 2019, ktoré budú vyúčtované až v roku 2020 
- alikvotná časť zrážkovej dane z úrokov z dlhových cenných papierov. 
 
 
31. december 2018 
 

Položka Riado
k 

Stav  k 1. 1. 
2018 

Prírastky 
 
 

Úbytky 
 
 

Stav 
k 31.12.2018 

Výdavky budúcich období krátkodobé 
z toho: 

102     

dary schválené správnou radou, 
vyplatené v roku 2018 

 1 006,20 -    (1 006,20) -    

zrážková daň z úrokov z dlhových CP 
  

 4 321,15 11 421,33    (4 321,15)      11 421,33    

Spolu 102 5 327,35     11 421,33    (5 327,35)       11 421,33    
 
 
Výdavky budúcich období tvoria náklady súvisiace s rokom 2018, ktoré budú vyúčtované až v roku 2019 
- alikvotná časť zrážkovej dane z úrokov z dlhových cenných papierov. 
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31. december 2019 
 

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

Stav k 1. 1. 
2019 

Prírastky Úbytky Stav 
k 31.12.2019 

bezodplatne nadobudnutého 
dlhodobého majetku 

- - - - 

dlhodobého majetku obstaraného 
z dotácie 

- - - - 

dlhodobého majetku obstaraného 
z finančného daru 

- - - - 

zostatku dotácie zo ŠR alebo 
z prostriedkov EÚ 

- - - - 

zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo 
z rozpočtu vyššieho územného celku 

- - - - 

zostatku grantu - - - - 
zostatku podielu zaplatenej dane 1 090 431,60    996 373,17    (1 090 431,60)    996 373,17    
dlhodobého majetku obstaraného 
z podielu zaplatenej dane 

-                   -      -                   -      

zostatku finančných prostriedkov 
získaných charitatívnou dražbou 

-                   -      -                   -      

zostatku finančných prostriedkov 
získaných formou darov 

3 332 612,31 3 287 064,83    (3 332 612,31) 3 287 064,83    

nepoužitého sponzorského -                   -      -                   -      
dlhodobého majetku obstaraného zo 
sponzorského 

-                   -      -                   -      

Spolu 4 423 043,91  4 283 438,00  (4 423 043,91) 4 283 438,00   
 
 
Výnosy budúcich období tvoria v roku 2019 finančné prostriedky získané z podielu zaplatenej dane (2%) 
za rok 2018 a  finančné prostriedky získané formou darov. 
 
 
31. december 2018 
 

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

Stav k 1. 1. 
2018 

Prírastky Úbytky Stav 
k 31.12.2018 

bezodplatne nadobudnutého 
dlhodobého majetku 

- - - - 

dlhodobého majetku obstaraného 
z dotácie 

- - - - 

dlhodobého majetku obstaraného 
z finančného daru 

- - - - 

zostatku dotácie zo ŠR alebo 
z prostriedkov EÚ 

- - - - 

zostatku dotácie z rozpočtu obce 
alebo z rozpočtu vyššieho územného 
celku 

- - - - 

zostatku grantu - - - - 
zostatku podielu zaplatenej dane 1 392 694,11    1 090 431,60    (1 392 694,11) 1 090 431,60 
dlhodobého majetku obstaraného 
z podielu zaplatenej dane 

-                   -      - - 

zostatku finančných prostriedkov 
získaných charitatívnou dražbou 

-                   -      - - 

zostatku finančných prostriedkov 
získaných formou darov 

3 377 217,18 3 332 612,31    (3 377 217,18) 3 332 612,31 

nepoužitého sponzorského -                   -      - - 
dlhodobého majetku obstaraného zo 
sponzorského 

-                   -      - - 

Spolu 4 769 911,29  4 423 043,91    (4 769 911,29) 4 423 043,91 
 
 
Výnosy budúcich období tvoria v roku 2018 finančné prostriedky získané z podielu zaplatenej dane (2%) 
za rok 2017 a finančné prostriedky získané formou darov. 
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IV. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE K VÝKAZU ZISKOV A STRÁT 
 
 
VÝNOSY 
 
1. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (r. 60 výkazu ziskov a strát) 
 

Položka Riadok                    2019                     2018 
Výnosové úroky 60 166 275,51 216 361,05 

v tom:    
úroky z dlhopisov SLSP  166 275,51 216 361,05 

Spolu 60 166 275,51 216 361,05 
 
 
2. Prijaté príspevky od iných organizácií a príspevky z podielu zaplatenej dane (r. 68 

až r. 71 výkazu ziskov a strát) 
 

Položka Riadok             2019 2018 
Prijaté príspevky    

v tom    
príspevky od iných organizácií 68 195 547,48 101 442,93 
príspevky od fyzických osôb 69 250,22 102,26 
príspevky  z podielu zaplatenej dane 71 1 101 104,50 1 409 346,53 

Spolu  1 296 902,20 1 510 891,72 
 
 
Prijaté príspevky v roku 2019 tvoria finančné príspevky od iných organizácií, fyzických osôb ako aj 
príspevky z 2% zaplatenej dane.  
 
NÁKLADY 
 
3. Poskytnuté príspevky (r. 33 až r. 37 výkazu ziskov a strát) 
 

Položka Riadok             2019             2018 
Poskytnuté príspevky    

v tom    
príspevky iným organizáciám 34 43 400,00 53 148,99 
príspevky fyzickým osobám 35 11 000,00 9 500,00 
príspevky  z podielu zaplatenej dane 36 962 528,50 1 276 420,93 

Spolu  1 016 928,50 1 339 069,92 
 
 

Oblasť podpory   2019 2018 
Šport  141 760,00 239 508,93 
Kultúra  146 500,00 228 890,00 
Vzdelávanie*  483 326,00 515 939,59 
Sociálna pomoc a zdravie  212 918,50 287 981,00 
Občianska spoločnosť  80 500,00 45 375,00 
Životné prostredie  90 500,00 154 301,00 
Spolu  1 155 504,50 1 471 995,52 

 
*Nadácia Slovenskej sporiteľne poskytla v roku 2019 finančné dary a granty vo výške 1 016 928,50 
EUR. Okrem toho financovala vlastný program finančného vzdelávania FinQ vo výške 138 576 EUR 
(riadok 7. výkazu ziskov a strát).   

 
 
4. Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane (r.36 výkazu ziskov a strát) 
 
Účel použitia podielu zaplatenej dane Použitá suma z bezprostredne 

predchádzajúceho obdobia 
Použitá suma bežného 

účtovného obdobia 
 
Finančné dary v oblasti kultúry, 
vzdelávania, športu, občianskej spoločnosti, 
sociálnej pomoci a zdravia a v oblasti 
životného prostredia 

                       1 090 431,60    10 672,90 

   

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia                                        
                                                     

996 373,17    
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5. Hospodárske náklady 
 

Položka Riadok                  
2019 

                    
2018 

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 07 1,20 1,20 
náklady na overenie účtovnej závierky  1,20 1,20 
uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky  - - 
daňové poradenstvo  - - 
ostatné neaudítorské služby  - - 
    

 Hospodárske náklady, z toho: 
      spotreba materiálu 01 415,49 115,50 

náklady na cestovné 05 203,80 578,15 
náklady na reprezentáciu 06 10 067,89 8 849,98 
    

 Ostatné služby, z toho:   346 905,11 375 405,83 
nájomné  07 3 002,10 2 944,75 
reklamné služby 07 - 2 334,00 
služby podľa servisnej zmluvy so Slovenskou sporiteľňou, a.s. 07 53 045,29 212 516,40 
IT služby+ webová stránka 07 38 683,12 102,66 
náklady na projekty 07 249 384,63 156 264,62 
Iné 07 2 789,97 1 243,40 
    

  Ostatné dane a poplatky 15 818,75 64,48 
  Ostatné pokuty a penále 17 25,20 - 
  Odpísanie pohľadávky 18 36,29 - 
  Osobitné náklady 22 13 740,76 10 347,48 
  Ostatné náklady 24 753,02 798,08 
  Odpisy 25 61 854,74 12 609,84 
Spolu  434 822,25 408 770,54 

 
 
 
V. DAŇ Z PRÍJMOV 
 
 
Nadácia v zdaňovacom období roku 2019  mala len zdaňovaný úrokový príjem vo výške 166 275,51 EUR 
(v roku 2018: 216 361,05 EUR), z ktorého sa daň vyberá zrážkou so sadzbou 19 % podľa § 43 zákona č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Všetky ostatné príjmy sú oslobodené od 
dane z príjmu. 
 
1. Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 78 výkazu ziskov a strát) 
 

Položka Riadok                2019 2018 
Výsledok hospodárenia pred zdanením 75 11 426,96 (20 587,69) 
Daň z príjmov 76           (31 592,34)           (41 243,18) 
Výsledok hospodárenia po zdanení 78 (20 165,38)          (61 830,87)          

 
 
 
VI. PRENAJATÝ MAJETOK A MAJETOK ZACHYTENÝ NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH 
 
 
Nadácia v roku 2019 neúčtovala na podsúvahových účtoch. 
 
 
VII. PRÍPADNÉ ĎALŠIE ZÁVÄZKY 
 
 
Nadácia v roku 2019 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. 
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VIII. OSTATNÉ FINANČNÉ POVINNOSTI 
 
 
Nadácia v roku 2019 neeviduje žiadne položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú 
v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe. 
 
 
IX. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
 
 
Začiatkom februára roku 2020 sa z Číny začal šíriť nový druh vírusového ochorenia označený ako COVID-
19 či Koronavírus. V tejto chvíli spoločnosť nevie plne a v celom rozsahu posúdiť dôsledky šírenia 
Koronavírusu na jej budúcu finančnú a prevádzkovú činnosť, avšak po zohľadnení charakteru jej činnosti 
a ďalšieho vývoja situácie nepredpokladá výrazne negatívne dopady. Spoločnosť posúdila dôsledky 
rozšírenia vírusu ako udalosť po konci účtovného obdobia, ktorá si nevyžaduje úpravu účtovnej závierky.  
Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje táto účtovná závierka, iné udalosti osobitného 
významu nenastali. 






