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Aj v roku 2014 sme podporovali 
vzdelávanie, kultúru, sociálnu pomoc, zdravie a šport.



v uplynulom roku oslávila naša nadácia desať rokov od 
svojho založenia. Za ten čas sme vďaka dobrým projektom  
pomohli spoločnosti sumou viac ako šesť miliónov eur.  
Tieto peniaze prispeli k rozvoju kultúry, športu, či vzdeláva-
nia v každom jednom regióne Slovenska. Vybudovali sme  
22 multifunkčných ihrísk, ktoré priniesli deťom na základ-
ných školách radosť a hlavne pohyb. Taktiež sme priniesli 
autorské projekty na podporu finančného vzdelávania, ktoré 
získali domáce i zahraničné ocenenia. Pre nás dôležitejšou 
spätnou väzbou však boli tisíce zapojených žiakov. Veľká 
vďaka preto patrí aj učiteľom, ktorí im to umožnili a podpo-
rili tak našu osvetu finančnej gramotnosti. V rámci posky-
tovania sociálnej pomoci sme boli aktívni hlavne v podpore 
chránených dielní.

V roku 2014 sme pokračovali v aktivitách, ktoré považujeme 
za správne  a prínosné pre našu spoločnosť. Venovali sme 
sa dlhodobým partnerstvám i podpore nových projektov  
s potenciálom rastu. O konkrétnych projektoch, ktoré sme 
podporili sa môžete dočítať v tejto výročnej správe.

Verím, že naša nadácia v budúcom roku, ale i v niekoľkých 
ďalších desaťročiach potvrdí pozíciu jedného z najväčších  
a verím, že aj najzodpovednejších donorov neziskového  
sektora na Slovensku.

Úvodné slovo

Milí priatelia, 

S úctou

Štefan Frimmer



Jozef Síkela
predseda správnej rady  
do decembra 2014

Marta Krejcarová
člen správnej rady  
do decembra 2014

Ľudia v Nadácii  
Slovenskej sporiteľne 

Štefan Máj
predseda správnej rady od decembra 2014 

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

Štefan Frimmer
člen správnej rady od decembra 2014

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 

Petr Brávek začal svoju kariéru v bankovníctve v spoločnosti Creditanstalt, kde sa podieľal na 
implementácii viacerých kľúčových bankových projektov. V roku 2001 prešiel do HVB Česká 
republika, kde v pozícii člena predstavenstva zodpovedal za organizáciu, financie a privátne 
bankovníctvo. Od roku 2005 pôsobil v predstavenstve Letiska Praha, odkiaľ prešiel v roku 2007 
do Českej sporiteľne ako riaditeľ odboru organizácie a CIO. Do Slovenskej sporiteľne prichádza z 
pozície predsedu predstavenstva a výkonného riaditeľa z IT Solutions Holding vo Viedni. V rámci 
nej sa podieľal na dôležitom projekte reštrukturalizácie IT v Erste Group. Od 1. apríla 2012 sa stal 
členom predstavenstva Slovenskej sporiteľne a od 12. júna 2013 je členom Správnej rady Nadá-
cie Slovenskej sporiteľne. 

Dozorná rada 
      

Slavomír Seemann, predseda od decembra 2014 

Štefan Máj, predseda do decembra 2014

Peter Krutil, člen    

Ľudovít Valent, člen

Boris Johannes Marte, člen

Správca

Helga Strečková



Nadácia Slovenskej sporiteľne   

vznik, ciele, hodnoty 

Nadácia Slovenskej sporiteľne, založená v roku 2004, v súčasnosti patrí 
medzi najväčšie firemné nadácie na Slovensku. Počas svojej činnosti pod-
porila takmer 1 300 zaujímavých verejnoprospešných projektov v hodnote 
takmer 6 miliónov eur.

Kvalitatívne zmeny v spoločnosti prostredníctvom podpory verejno-
prospešných aktivít organizácií tretieho sektora. 

Podporujeme aktivity a iniciatívy v oblasti vzdelávania s dôrazom na fi-
nančnú gramotnosť, športu, kultúry, sociálnej pomoci, zdravia a ochrany 
životného prostredia.

Krátko k histórii

Náš cieľ a poslanie

Kde sme aktívni

Naše hodnoty

zodpovednosť

transparentnosť

profesionalita

stabilita

otvorenosť



           Vzdelávanie

Nadácia v oblasti vzdelávania podporila popri svojich dl-
hodobých projektoch ako napríklad Social Impact Award, 
Štúrovo pero, Myslím ekonomicky aj nový projekt Teach for 
Slovakia. Tento je súčasťou prestížneho medzinárodného 
programu Teach for All a prezentuje dvojročný intenzívny 
program, v rámci ktorého najlepší absolventi vysokých škôl 
spolupracujú s vybranou základnou školou. Cieľom progra-
mu je pritiahnuť do školstva najväčšie talenty a tak ho pos-
tupne meniť. Opodstatnenosť a pozitívny význam projektu 
pre spoločnosť potvrdzujú skúsenosti zo zahraničia, kde štu-
denti zapojení do programu vedia v deťoch vzbudiť chuť pre 
motiváciu učiť sa a tak zmeniť vlastný život. Na vzdelávanie 
mladých ľudí z detských domovov bol zameraný projekt Be 
a Bee. Jeho cieľom je naučiť deti angličtinu, ktorá je dnes v 
profesionálnom živote samozrejmosťou. 

          Kultúra

Nadčasovosť umenia podporuje v ľuďoch zmysel pre 
slušnosť a kultivovanosť. Tento rozmer umenia si uve-
domujeme aj v nadácii a preto je kultúra jednou z kľúčových 
oblastí podpory. Táto oblasť bola v roku 2014 reprezentovaná 
napríklad divadlom L+S, ktoré vďaka grantu zo strany nadá-
cie uviedlo dve nové predstavenia – Na východe nič nové a 
Listy Emilovi. Nadácia podporila aj menšie divadelné formá-
ty - Teatro tatro alebo Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej 
Bystrici. 

          Sociálna pomoc a zdravie

Pomoc ľuďom so zdravotným postihnutím ako aj ľuďom bez 
domova je nadácii prirodzene blízka. Už dlhoročne je pod-
porovateľom Radničkiných trhov, ktoré zviditeľňujú prácu a 
fungovanie chránených dielní. Iným projektom zameraným 
na podporu zamestnávania marginalizovaných skupín je 
aj projekt pro-sociálnej kaviarne DOBRÉ&DOBRE, ktorého 
výsledkom bolo vytvorenie 10 pracovných miest ročne pre 
ľudí bez domova. Neoddeliteľnou súčasťou nadačných pri-
orít je aj oblasť zdravia. Nadácia opakovane podporila ak-
tivity zamerané na pomoc pre zrakovo postihnutých pros-
tredníctvom mimovládnych organizácií ako napr. Výcvikovej 
školy pre vodiace a asistenčné psy, alebo Únie nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska.  Projektom Ligy za duševné zdrav-
ie nadácia zase podporila myšlienku destigmatizácie ľudí s 
duševnými poruchami. Nadácia nezostala ľahostajná ani v 
prípade živelnej pohromy v podobe 100 ročnej vody, ktorá 
sa prehnala  obcou Terchová. Finančný dar určený na od-
straňovanie následkov povodne pomohol 36 terchovským 
rodinám.

          Šport

Mládežnícky šport a jeho rozvoj je v centre pozornosti nadá-
cie od začiatku jej fungovania. Už niekoľko rokov podporuje 
neprofesionálne mládežnícke futbalové kluby, rozvoj bed-
mintonu na základných školách ako aj tenisovú školu pre 
najmenších.

Aj v roku 2014 sme podporovali vzdelávanie, kultúru, sociálnu pomoc, zdravie a šport.

OBLASŤ: SUMA

Vzdelávanie   167 645,00 eur

Kultúra   101 230,00 eur

Sociálna pomoc a zdravie     69 125,36 eur

Šport    45 620,00 eur

Spolu 383 620,36 eur

Vzdelávanie Kultúra ŠportSociálna pomoc  
a zdravie



AJ ROKU 2014

SME PODPOROVALI
charitatívne programy



Aktivity Nadácie v roku 2014

P.Č. OBDAROVANÝ   ÚČEL DARU VÝŠKA DARU (EUR)

1 Manageria Podpora projektu Teach For Slovakia 40 000,00

2 VIA IURIS Podpora projektu Profesijná etika sudcov 5 425,00

3 UNI 2010 Podpora projektu Social Impact Award 2014 13 000,00

4 OZ VAGUS Podpora projektu Pro-sociálna kaviareň Dobre&Dobré 6 000,00

5
Evanjelické gymnázium 
Tisovec

Podpora projektu Unlimited 1 620,00

6
Obchodná akadémia  
Prievidza

Podpora projektu Zvýšenie finančnej gramotnosti 2 000,00

7
Slovenský bedmintonový 
zväz

Podpora projektu  Začni s bedmintonom 3 000,00

8 Svätopluk Pacák
Ochranu a podporu zdravia formou príspevku na 
liečebný pobyt pre syna žiadateľa

2 000,00

9
ALIANCIA STARÁ TRŽNICA - 
občianske združenie

Podpora projektu TUTO 10 000,00

10 Občianske združenie Barlička Zakúpenie fysio lehátka Bobath 1 000,00

11 HEMATIT, občianske združenie
Podpora projektu  Darcovstvo krvi - osveta verejnosti  
s dôrazom na mládež

1 120,00

12
NAŠA SOBOTA občianske 
združenie

Podpora projektu MDD 2014 Rimavská Sobota 1 000,00

13 Teatro tatro Podpora projektu Majster a Margaréta 3 500,00

14 Projekt Fórum Podpora projektu Stredoeurópske fórum 2014 8 000,00

15 JHT Activity Podpora projektu Letné tenisové tábory 10 000,00

16
Slovenská zdravotnícka 
univerzita

Zakúpenie zdravotníckej pomôcky - Elektrochirurgická 
jednotka ESG-100

10 165,36

17 FC TJ Oravský Podzámok
Podpora projektu rekonštrukcie priestorov futbalovej 
šatne

2 500,00

18 Obecný úrad Veľký Grob Podpora projektu zakúpenia futbalovej výstroje 2 500,00



Aktivity Nadácie v roku 2014

P.Č. OBDAROVANÝ   ÚČEL DARU VÝŠKA DARU (EUR)

19 Mesto Sobrance Podpora kultúrnych tradícií - Sobranský jarmok 1 730,00

20 Obec Terchová
Odstraňovanie následkov živelnej pohromy  
zo dňa 21.7.2014

10 000,00

21
Tenisový klub "Pod Sokolice" 
Trenčín

Podpora projektu Face 2014 10 000,00

22
Bábkové divadlo na Rázcestí 
v Banskej Bystrici

Podpora projektu XIX. ročník Medzinárodného  
festivalu Bábkárska Bystrica 2014

500,00

23
Mestská časť Bratislava - 
Petržalka

Podpora projektu Sociálna výdajňa 2 000,00

24 Šanca pre nechcených Podpora projektu Nebojme sa techniky 1 400,00

25 Obec Lučivná Podpora projektu ochrany kultúrneho dedičstva 2 000,00

26

Základná škola pre žiakov 
so sluchovým postihnutím 
internátna / Špeciálna  
materská škola internátna

Výmena okien v triedach pre deti s autizmom 1 500,00

27 FKM Karlova Ves Bratislava Podpora projektu FKM Karlova Ves - cesta za úspechom 2 500,00

28
Vysoká škola výtvarných 
umení v Bratislave

Podpora projektu Verejný priestor  
PROJEKT OBCHODNÁ ULICA - Bratislava

3 000,00

29
Kultúrne centrum  
Aktivity, o.z.

Podpora podujatia TEDx Trenčín 2014 2 500,00

30
Nezisková organizácia 
L plus S

Podpora projektu Premiéra I., Premiéra II..  
Music a la carte, Zájazdy

80 000,00

31 Inklúzia, občianske združenie Podpora projektu Radničkine trhy 2014 6 000,00

32 DANUBIUS Podpora projektu 39. ročník Behu Devínskou Kobylou 1 500,00

33
Výcviková škola pre vodiace 
a asistenčné psy

Podpora projektu Zdravé labky 2 500,00

34 TREND Representative Podpora projektu Myslím ekonomicky 18 100,00



Aktivity Nadácie v roku 2014

P.Č. OBDAROVANÝ   ÚČEL DARU VÝŠKA DARU (EUR)

35
Združenie na pomoc  
detskej onkológii

Príspevok na zakúpenie USG prístroja pre potreby  
Kliniky detskej hematológie a onkológie v DFNsP  
v Bratislave

1 500,00

36 Lokomotíva Petržalka
Podpora projektu rozvoja športovo-kultúrneho areálu 
Lokomotíva

2 000,00

37 Klub DONNA ROSI
Podpora projektu zlepšenia technológie chránenej 
dielne Klubu DONNA ROSI

2 460,00

38
Liga za duševné zdravie  
Slovenskej republiky

Podpora projektu Bojujeme o dušu 2 000,00

39
Primula - Stredisko sociál-
nych služieb, n.o.

Rozšírenie liečebno-rehabilitačných činností 
pre seniorov

2 000,00

40
Združenie na pomoc ľuďom  
s mentálnym postihnutím

Podpora projektu Spolu rúcajme predsudky 2 000,00

41
Únia nevidiacich  
a slabozrakých Slovenska

Podpora projektu Zdravé oči už v škôlke 2 000,00

42 Manageria Podpora projektu Teach for Slovakia 40 000,00

43 VIA IURIS
Podpora projektu Výber sudcov - Odborná konferencia 
z cyklu Public Interest Law (PILC 2015)

10 000,00

44 Včelí dom Podpora projektu Be a bee 6 600,00

45
Krajská knižnica Ľudovíta 
Štúra vo Zvolene

Podpora projektu Štúrovo pero 2014 5 000,00

46
Slovenský zväz kanoistiky 
na divokej vode 

Podpora projektu Hľadáme olympijských víťazov 20 000,00 

47
Spoločnosť priateľov detí 
z detských domovov  
Úsmev ako dar 

Podpora projektu Vzdelávaním k úspechu 15 000,00  

48 Vivien, s.r.o. 
Podpora projektu účasti detí z detských domovov  
na predstavení Cirque du Soleil 

5 000,00



Finančná časť



Ročná účtovná závierka

FINANČNÁ ČASŤ  
VÝROČNEJ SPRÁVY











































PREHĽAD PRÍJMOV (VÝNOSOV PODĽA ZDROJOV A ICH PÔVODU)

VÝNOSY ROKU 2014 SUMA V EUR

Úroky z netermínovaných vkladov:     1 256,14

Výnosy z dlhodobých finančných investícií 323 400,00

Prijaté príspevky od iných organizácií/FO  166 765,53

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane (2%) 220 959,82

VÝNOSY spolu 712 381,49

NÁKLADY ROKU 2014 SUMA V EUR

Náklady na cestovné         0

Spotreba materiálu         0

Ostatné služby (nájom, poštovné)      29 782,90

Náklady na reprezentáciu          625,52

Ostatné náklady       1 843,78

Ostatné dane a poplatky             71,12

Daň z príjmov z úrokových výnosov    61 684,51

Odpisy     32 400,00

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám  162 660,36

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane (2%)  220 960,00

NÁKLADY spolu 510 028,19

PREHĽAD O DARCOCH

Nadácia Slovenskej sporiteľne prijala v roku 2014 finančné dary od spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s. vo výške  
240 000,00 EUR a od zamestnancov Slovenskej sporiteľne, a.s. v sume 736,20 EUR.

FINANČNÉ PRÍSPEVKY POSKYTNUTÉ FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Nadácia poskytla v roku 2014 na základe rozhodnutia správnej rady finančné dary vo výške 383 620,36 EUR. 

PREHĽAD VÝDAVKOV (NÁKLADOV) 

V roku 2014 vznikli Nadácii Slovenskej sporiteľne náklady na správu nadácie v sume 64 723,32 EUR.



ZMENY VYKONANÉ V NADAČNEJ LISTINE A V ZLOŽENÍ ORGÁNOV

V dozornej rade nadácie došlo k zmene jej zloženia. Predseda a člen Štefan Máj sa vzdal funkcie a prijal menovanie do funkcie 
predsedu a člena správnej rady od 18.12.2014 čím nahradil Jozefa Sikelu, ktorý sa uvedeného postu vzdal. Predsedom dozornej 
rady bol zvolený Slavomír Seemann. 

V správnej rade nadácie prišlo k zmene jej zloženia. Funkcie člena správnej rady sa vzdala Marta Krejcarová dňa 17.12.2014. 
Novým členom sa od 18.12.2014 stal Štefan Frimmer. Jozef Sikela sa k 18.12.2014 vzdal funkcie predsedu a člena správnej rady. 

ODMENA ZA VÝKON FUNKCIE SPRÁVCU NADÁCIE

Výkon funkcie správcu Nadácie v roku 2014 zabezpečoval správca Nadácie dobrovoľne bez nároku na odmenu za výkon  
funkcie správcu.



Nadácia Slovenskej sporiteľne

Tomášikova 48
832 73 Bratislava
e-mail: nadacia@slsp.sk
web: www.nadaciaslsp.sk


