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Úvodné
slovo

Milé priateľky a priatelia,

rok 2018 považujeme za ďalšie úspešné obdobie, v ktorom naša nadácia prispievala k realizácii verejnoprospešných projektov, 

smerujúcich ku kvalitatívnym zmenám v rôznych oblastiach života v regiónoch Slovenska. 

Mal pre nás osobitný význam. Aktualizovali sme strategické smerovanie nadácie na ďalšie obdobie. Jej základným pilierom 

je rozvoj vzdelávania s dôrazom na finančné vzdelávanie. Po fáze dôsledných príprav sme začali realizovať vlastný program 

Nadácie Slovenskej sporiteľne zameraný na rozvoj finančnej kultúry na základných a stredných školách na Slovensku pod 

názvom FinQ. Program, ktorého súčasťou je odborná podpora pre pedagógov, vytvára predpoklady pre rozvoj kritického myslenia 

detí a mládeže v celkovom kontexte financií. Prvá fáza programu, realizovaná v roku 2018, položila základy pre naštartovanie 

pilotného experimentálneho overovania v školskom roku 2019/2020. 

Tému finančného vzdelávania sme rozvíjali prehĺbením dlhoročnej spolupráce s Nadáciou pre deti Slovenska na vzdelávacom 

projekte Poznaj svoje peniaze; ako generálny partner sme pokračovali  v podpore projektu Viac ako peniaze organizácie Junior 

Achievement Slovensko. 
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Úvodné
slovo

Skvalitňovanie vzdelávania, ako aj zvýšenie povedomia o spoločensky významnej práci učiteľa nadácia podporila v rámci 

generálneho partnerstva celoslovenskej národnej ceny Učiteľ Slovenska (Global Teacher Prize), ktorú realizuje Centrum 

environmentálnej a etickej výchovy Živica. Naďalej sme pokračovali v podpore programu Teach for Slovakia.

Synergiu s projektmi sociálneho bankovníctva vnímame ako významnú súčasť činnosti nadácie, aj v roku 2018 pokračovala 

podpora projektu DOM.ov, zameraného na systematické sporenie, finančné vzdelávanie a podporu vlastného bývania rómskej 

populácie na východnom Slovensku. 

Pokračovaním partnerstva s Ligou proti rakovine v rámci verejnoprospešnej zbierky Deň narcisov sa snažíme prispievať 

k napĺňaniu poslania tohto významného celoslovenského projektu.

V minulom roku sme úspešne zavŕšili výstavbu ďalších dvoch multifunkčných ihrísk – v Myjave a vo Svite. S podporou našej 

nadácie bolo tak už vybudovaných 30 ihrísk po celom Slovensku, kde sa môžu venovať pohybu všetky vekové kategórie. 

V druhej polovici roka sme uviedli do života novinku – nový grantový program #mamnato, ktorý sme vyhlásili pre projekty 

s realizáciou v roku 2019. Program je zameraný na podporu verejnoprospešných projektov, za ktorými stoja hrdinovia lokálnych 

komunít – aktívne angažované osobnosti, ktoré v iniciatívach či projektoch neziskových organizácií výrazne prispievajú 

k skvalitňovaniu života v miestnej komunite. Cieľom programu je prispieť k pretváraniu Slovenska na modernú a zodpovednú 

krajinu. 

Zámerom Nadácie Slovenskej sporiteľne je naďalej podporovať verejnoprospešné iniciatívy s významným spoločenským 

dopadom tak, aby napĺňala svoje poslanie.    

S úctou,

         Štefan Máj
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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 11 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 januára 2016 je 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 a v krajinách strednej a východnej 

Európy.

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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Meníme vzdelávanie na Slovensku 

V zmysle našej stratégie a dosahovania dlhodobých cieľov sme v roku 2018 naďalej pokračovali v podpore vzdelávania 

a zvyšovania finančnej gramotnosti na Slovensku. 

Prehĺbili sme dlhodobú spoluprácu s Nadáciou pre deti Slovenska na projekte Poznaj svoje peniaze. Okrem celoročnej podpory 

programu sme tento rok zabezpečili pomoc pre učiteľov v regiónoch prostredníctvom tzv. regionálnych spolupracovníkov. 

Podporili sme tiež rozvoj finančnej gramotnosti v materských školách a šírenie publikácie „Možnosti rozvoja finančnej gramotnosti 

u detí predškolského veku“. 

Ako generálny partner projektu Viac ako peniaze, ktorý na základných a stredných školách zastrešuje nezisková organizácia 

Junior Achievement Slovensko, sme vyškolili takmer 70 nových učiteľov a poskytli im nielen know-how, ale aj materiálnu 

a didaktickú podporu. Pre žiakov zapojených do programu sme pripravili 2 súťaže – Bankomat nápadov a Innovation Camp, 

v ktorých si, okrem vedomostí z oblasti finančnej gramotnosti, rozvíjali zručnosti nevyhnutné pre 21. storočie. 

V roku 2018 začal v nadácii vznikať prvý vlastný komplexný program finančného vzdelávania pre školy na Slovensku pod 

názvom FinQ. Ten bude zameraný na zlepšenie a rozvoj finančnej kultúry a kritického myslenia žiakov základných a stredných 

škôl. Program v budúcnosti prispeje aj k tomu, že mladí ľudia budú nielen finančne zdatní, ale aj zodpovední k sebe a svojmu 

okoliu. V roku 2019 plánujeme program FinQ otestovať na 25 školách rôzneho typu na celom Slovensku. Následne bude bezplatne 

sprístupnené on-line vzdelávanie pre riaditeľov a učiteľov škôl, ako aj pre verejnosť, vrátane databázy metodických pomôcok.  

Chceme prispieť aj ku zmene vo vnímaní učiteľského povolania. Preto sme sa stali generálnym partnerom ocenenia Učiteľ 

Slovenska (Global Teacher Prize), ktoré na Slovensku po prvý raz organizuje nezisková organizácia CEEV Živica a Komenského 

inštitút.

V roku 2018 sme podporili aj konferenciu neziskovej organizácie Indícia Učíme pre život, ktorá je určená pre moderných 

a inovatívnych učiteľov na Slovensku. Naďalej podporujeme projekt Teach for Slovakia (Manageria), rozvojový program pre 

mladých ľudí Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (The Duke of Edinburgh‘s International Award Slovensko), a druhý rok 

aj vzdelávací environmentálny program Zelená škola pre školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie (CEEV Živica). 

Aktivity nadácie 
v roku 2018
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Dlhodobo podporujeme divadelné umenie a rozvoj kultúry na Slovensku

Vďaka dlhodobým partnerstvám sme v roku 2018 naďalej spolupracovali s významnými divadelnými scénami na Slovensku – 

s Neziskovou organizáciou L plus S v Bratislave, Divadlom Andreja Bagara v Nitre, Slovenským komorným divadlom Martin 

a Štátnym divadlom Košice.

Novinkou v našom portfóliu v roku 2018 bolo Divadelné ocenenie sezóny DOSKY (Asociácia súčasného umenia), ktoré patrí 

k najznámejším cenám udeľovaným na Slovensku v oblasti divadla.

Zachovanie kultúrneho dedičstva bolo už tradične jednou z tém už 6. ročníka grantového programu Obce bližšie k vám. V tomto 

roku 8 miest a obcí obnovilo lokálne významné historické a umelecké pamiatky. Medzi nimi bola aj obec Liptovská Teplička, 

v ktorej zrekonštruovali 12 unikátnych zemiakových pivníc.

Aktivity nadácie 
v roku 2018
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Lepší život pre ľudí so znevýhodnením

Aj v minulom roku sme podporili neziskové organizácie, ktoré poskytujú sociálnu pomoc ľuďom so znevýhodnením a pomáhajú 

chrániť naše zdravie.

Boli sme súčasťou 22. ročníka jedinečnej verejnoprospešnej zbierky Deň narcisov, ktorú organizuje Liga proti rakovine. Vďaka 

našej podpore si mohol každý, kto cítil spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou, pripnúť žltý narcis. Oceňujeme, že sa 

organizácia stará okrem zbierky aj o prevenciu a osvetu verejnosti. Podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske 

združenia, ale aj výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.

V roku 2018 sme spoločne s nadáciou SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien otvorili nové Centrum včasnej intervencie 

v Trnave. Trnavský kraj ako jediný nemal na Slovensku službu včasnej intervencie a rodiny s deťmi dochádzali najmä do Bratislavy. 

Okrem rozbehnutia centra sme podporili aj odborné vzdelávanie 24 pracovníkov. 

Počas charitatívneho Týždňa dobra v ústredí Slovenskej sporiteľne v Bratislave mohli zamestnanci banky rozhodnúť o výške 

podpory pre 3 vybrané Centrá včasnej intervencie (CVI). Spoločne sme tak pomohli vybaviť senzorickú miestnosť na rehabilitácie 

v CVI Banská Bystrica, upravili sme tréningový byt pre rodiny s deťmi pre CVI v Prešove, a zabezpečili sme odborné vzdelávanie 

špecializovaných poradcov, ktorí pracujú v CVI Bratislava. 

Cieľom projektu organizácie Návrat Lepší štart pre Kukulíkov bolo poskytnúť opusteným novorodencom v nemocniciach praktickú 

okamžitú pomoc s využitím terapie dotykom. Ďalej sme rozšírili kufríky pre Kukulíkov do ďalších nemocníc a zabezpečili sme tlač 

2 podporných publikácií. 

Aj v tomto roku sme podporili integrované tancovanie v Tanečnom klube Danube, výstavbu vlastného bývania spojeného 

s finančným vzdelávaním v rómskych osadách na východnom Slovensku pod odbornou záštitou organizácie Projekt DOM.ov, 

potravinovú zbierku pre ľudí v ťažkých životných situáciách neziskovej organizácie Doma u Kapucínov, Centrum Natália v Hlohovci, 

ktoré zabezpečuje rehabilitáciu detí s mozgovou obrnou a mnohé ďalšie.

Aktivity nadácie 
v roku 2018
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Životné prostredie sa týka nás všetkých 

Nadácia bola aj v roku 2018 generálnym partnerom už 16. ročníka celoslovenskej ankety Strom roka (Nadácia Ekopolis), ktorá 

upozorňuje na staré, vzácne či ohrozené stromy a podporuje záujem ľudí o životné prostredie. Víťazom ankety sa stala 235-ročná 

Lipa veľkolistá, ktorá rastie pri Kostole sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch (okres Skalica).  

Naša podpora smerovala aj projektu Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie na ochranu vzácnych druhov rastlín a živočíchov 

a vytvorenie tzv. ostrovov biodiverzity. Podarilo sa im zrealizovať niekoľko účinných opatrení, ktoré prispeli k udržaniu rozmanitosti 

na vybraných lúkach západného a stredného Slovenska. O úspechu tejto aktivity svedčí skutočnosť, že sa sem začali vracať 

niekoľko desiatok rokov nevidené živočíšne a rastlinné druhy (rys ostrovid, dravé vtáctvo, vzácne druhy orchideí) a zároveň sme 

svedkami kvantitatívneho nárastu populácií vzácnych druhov ako je syseľ pasienkový. 

S neziskovou organizáciou CEEV Živica sme v roku 2018 vytvorili Rozprávkovú včelnicu pre deti vo Zvolene so špeciálnymi úľmi 

s presklenými časťami, vďaka ktorým žiaci pozorujú život včiel bez otvárania úľa. Súčasťou projektu bol rozprávkový program so 

vzdelávacími pomôckami pre MŠ a 1. stupeň ZŠ. 

V súčasnosti nie je v školských osnovách stredných škôl venovaný dostatočný priestor na tému zmena klímy. V spolupráci 

s Nadáciou Ekopolis sme sa rozhodli prostredníctvom neformálneho vzdelávania priniesť už druhý rok projektom 

ENVIROvzdelávanie mladých danú problematiku na vybrané stredné školy. Je dôležité mladých ľudí vzdelávať, zapojiť ich do 

rozhodovania a ukázať im možnosti, ako i oni môžu prispieť k pozitívnej zmene.

6. ročník grantového programu Obce bližšie k vám bol zameraný aj na skvalitnenie životného prostredia. Spomedzi 15 

podporených projektov sa podarilo vystavať koreňovú čističku vôd v Lúčine, zrevitalizovať park v Rakovej, či školskú záhradu 

v Spišskej Teplici. 

Aktivity nadácie 
v roku 2018
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Osmičkový rok aktivizoval občiansku spoločnosť

V roku 2018 sme boli už po 15-ty raz generálnym partnerom medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet 

(Človek v ohrození) s podtémou ochrany slobody v jej rôznych podobách. Organizátori festivalu reagovali na aktuálne dianie 

v spoločnosti a vybranými filmami a sprievodnými aktivitami upozorňovali na tých, ktorých chcú „mocní“ umlčať a vyzývali, aby 

sme neostali ticho. Okrem 94 filmových projekcií na festivalovú pôdu zavítalo vyše 60 hostí. Na diskusii Cena slobody špecialista 

na dejiny strednej a východnej Európy Timothy Snyder diskutoval s Martinom M. Šimečkom. 

Organizácie Aliancia Fair-play a VIA IURIS od roku 2008 vždy 17. novembra slávnostne odovzdávajú ocenenie spoločensky 

prínosných a odvážnych občianskych činov – Biela vrana. V tomto roku bolo udelené len jediné, kolektívne ocenenie – spolu 

s Jánom Kuciakom ocenila Rada Bielej vrany novinárov Pavlu Holcovú, Xéniu Makarovú, Zuzanu Petkovú, Moniku Tódovú, 

Mareka Vagoviča a Adama Valčeka. Organizátori venovali svoje podujatia spomienke na zavraždeného novinára Jána Kuciaka 

a archeologičku Martinu Kušnírovú.

Projekt Shut up! – Voice of democracy in danger (GOODEAS) po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vyzýval dizajnérov 

z celého sveta, aby prostredníctvom vizuálneho umenia zachytili ohrozenie slobody slova a demokracie na Slovensku. Do 

projektu sa zapojilo 300 dizajnérov z 36 krajín. Výstava vybraných plagátov sa uskutočnila v Klube pod lampou v Bratislave 

a neskôr putovala do ďalších miest. 

Aktivity nadácie 
v roku 2018
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Nové ihriská nielen pre deti 

V roku 2018 sme vybudovali ďalšie 2 multifunkčné ihriská – pri Základnej škole na Štúrovej ulici v Myjave a pri Materskej škole 

na Školskej ulici vo Svite. Od roku 2010 sme tak v rôznych regiónoch Slovenska investovali do výstavby 30 ihrísk približne 1,55 

milióna eur. Všetky ihriská sme umiestnili v blízkosti školského areálu a slúžia nielen žiakom, ale mimo vyučovacích hodín sú 

celoročne prístupné aj rodičom a širšej verejnosti.

Prvý ročník #mamnato grantu 

V auguste 2018 sme otvorili prvý ročník grantového programu #mamnato pre verejnoprospešné projekty, ktoré budú realizované 

v roku 2019. Zámerom programu bolo nájsť miestnych hrdinov a hrdinky – aktívne angažované osobnosti v lokálnych komunitách, 

ktoré v rámci svojho pôsobenia v projektoch neziskových organizácií výrazne prispievajú k skvalitňovaniu života komunít. Ide 

o doposiaľ najväčší grant v histórii našej nadácie. Suma 250 tisíc eur sa v roku 2019 prerozdelí medzi 35 neziskových organizácií, 

ktoré budú realizovať víťazné projekty, postavené na troch hlavných pilieroch – inovatívnosť, zodpovednosť a komunita. Z toho 

200 tisíc eur dostanú projekty prihlásené verejnosťou na základe grantovej výzvy a 50 tisíc pripadne na projekty predložené 

zamestnancami Slovenskej sporiteľne v rámci #mamnato grantu pre zamestnancov. Grant oslovil množstvo ľudí, celkovo sme 

dostali 379 oprávnených žiadostí. 20 projektov vybrala na podporu odborná komisia, o 15-tich projektoch rozhodlo verejné 

hlasovanie v januári 2019. 

Aktivity nadácie 
v roku 2018
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Poskytnuté príspevky spolu 1 471 995,52 €

Medzinárodné projekty

Projekty na Slovensku

Aktivity nadácie 
v roku 2018

Oblasť
Poskytnuté príspevky 

z podielu zaplatenej dane
Poskytnuté príspevky 

z iných zdrojov
Poskytnuté príspevky 

spolu

Vzdelávanie 477 950,60 € 25 000,00 € 502 950,60 €

Sociálna pomoc a zdravie 271 721,00 € 16 260,00 € 287 981,00 €

Šport 236 108,93 € 3 400,00 € 239 508,93 €

Kultúra 228 890,00 € 0,00 € 228 890,00 €

Životné prostredie 149 301,00 € 5 000,00 € 154 301,00 €

Občianska spoločnosť 45 375,00 € 0,00 € 45 375,00 €

Spolu 1 409 346,53 € 49 660,00 € 1 459 006,53 €

Projekt Poskytnuté príspevky*

aces 2017 12 988,99 €

Spolu 12 988,99 €

*Všetky poskytnuté príspevky pod medzinárodným projektom boli financované z prijatých príspevkov od ERSTE Stiftung.
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Celkový prehľad poskytnutých darov, 
grantov a financovaných projektov 

v roku 2018
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Projekty na Slovensku

Program Suma

Grantový program Obce bližšie k vám 96 000,00 €

Partnerstvá 1 055 826,00 €

Projekty FinQ a Akadémia sociálnej ekonomiky 132 925,60 €

Multifunkčné ihriská 104 754,93 €

Zamestnanecký grantový program Euro k euru 60 000,00 €

Podpora zamestnancov SLSP 9 500,00 €

Spolu 1 459 006,53 €

Grantový program Obce bližšie k vám

Obdarovaný Projekt Výška daru

Obec Chtelnica Rekonštrukcia západného pavilónu - záverečná etapa 6 000,00 €

Obec Polomka Chudobinec pamätný - oprava kultúrnej pamiatky 4 000,00 €

Mesto Vráble Reštaurovanie sochy piety 4 000,00 €

Obec Bernolákovo
Reštaurovanie kamenného prícestného kríža s ukrižovaným Kristom a plastikou Panny Márie - 
Božia Muka "Biely kríž"

4 000,00 €

Obec Liptovská Teplička Obnova unikátnych zemiakových pivníc v obci Liptovská Teplička 4 000,00 €

Mesto Turzovka Pomník Turzovčanov padlých na bojiskách vo vojnových časoch 5 000,00 €

Obec Muráň Hrad Muráň 4 000,00 €

Mesto Nové Zámky Zelenšie Nové Zámky 4 706,00 €

Obec Vyšný Medzev Náučný chodník, doplnenie infraštruktúry 4 000,00 €

Obec Bojničky Stromovina 4 000,00 €

Obec Kvakovce Spolu za krajšiu Domašu 4 000,00 €

Obec Hrušov Aby "pekné lazy" boli aj čisté 4 000,00 €

Mesto Hurbanovo Rozkvitnuté pamiatky 5 759,00 €

Mesto Galanta Obnova ružovej záhrady Esterháziovcov 4 000,00 €

Mesto Lučenec Revitalizácia ostrovčekov zelene v centre Lučenca 4 000,00 €

Mesto Bánovce nad Bebravou Dajme odpadu druhú šancu 4 532,00 €

Obec Žabokreky Ovocný sad Magna Via 4 500,00 €

Mesto Liptovský Hrádok Lubyho lúka - Kronika mesta Liptovský Hrádok 4 000,00 €

Obec Uhrovec Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Uhrovec 4 000,00 €

Obec Raková Regenerácia parku v centre obce Raková 5 480,00 €

Obec Lúčina Koreňová čistiareň 4 023,00 €

Obec Spišská Teplica Revitalizácia školskej záhrady 4 000,00 €

Spolu 96 000,00 €
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Partnerstvá

Obdarovaný Projekt Výška daru

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Štúrovo pero 2018 5 000,00 €

Centrum Natália Individuálna terapia 1 760,00 €

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Rozprávková včelnica 5 000,00 €

Liga proti rakovine SR Deň narcisov 2018 30 000,00 €

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

Indícia, n.o. Konferencia učíme pre život 2018 5 000,00 €

Nadácia EKOPOLIS Anketa Strom roka 2018 13 500,00 €

Junior Achievement Slovensko, n.o. JA Viac ako peniaze 50 000,00 €

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

Slovenská jazzová spoločnosť CD Slovenské štandardy 6 000,00 €

Nezisková organizácia L plus S Premiéra a Music a la carte 40 000,00 €

Nadácia Pontis Fond pre transparentné Slovensko 2018 10 000,00 €

Nezisková organizácia Voices Vzdelávaním rozvíjame komunitu 6 120,00 €

Občianske združenie Superar Slovakia Spievame o svojich právach 7 000,00 €

JCI - Slovensko Študentská podnikateľská cena 2018 7 000,00 €

K7-Psovodi - záchranári Slovenskej republiky Partnerstvo v canisterapii na Slovensku 5 991,00 €

Centrum dobrovoľníctva, n.o. Dobrovoľne v Banskobystrickom kraji 4 000,00 €

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Lietajúca medáreň 3 315,00 €

Tanečný klub "Danube" Bratislava ARS Integra 2018 10 000,00 €

Hospic Milosrdných sestier
Byť súčasťou pomoci nevyliečiteľne chorým v poslednom 
štádiu choroby

5 000,00 €

Nadácia Výskum Rakoviny Na kolesách proti rakovine 5 000,00 €

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Sporiteľňa podporuje mestské včely 2 095,00 €

TENENET o.z. Drž groš:) 5 000,00 €

Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice Nákup polohovateľných postelí s matracom 6 000,00 €

Spojená škola, Matúškova 1631, Dolný Kubín Veselé ihrisko 5 000,00 €

SVATOBOR Mladí záhradníci 5 000,00 €

Občianske združenie ISKIERKA Miesto pre zdravie 5 000,00 €

DOMOV - DÚHA Pomoc Krízovému stredisku DÚHA a jeho klientom 5 000,00 €

Občianske združenie Vlkolínec Obnova ochranného pásma Vlkolínca 5 000,00 €

Rotary Club Trenčín Laugaricio Vykurovanie do chránenej dielne 4 000,00 €

Centrum Slniečko, n.o. Príbehmi a kresbou k eliminácii traumy 5 000,00 €

Harmónia - pre deti Aj prostredie nám pomáha 5 000,00 €

Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium Finančný denník 2 000,00 €

Liberta, n.o.  "zá-HRA-da" 5 000,00 €

DORKA, n. o. Renovácia detských ihrísk pre dorkáčov 5 000,00 €

Súkromné centrum voľného času (HEURÉKA, Zvolen) Heuréka - konferencia pre mladých ľudí 8 000,00 €

Projekty na Slovensku
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The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z.
Vytvorenie systému manažovania Miestnych centier DofE s 
cieľom ďalšieho rastu

14 900,00 €

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

Nadácia EKOPOLIS ENVIROvzdelávanie mladých 2018 13 000,00 €

Nadácia pre deti Slovenska Poznaj svoje peniaze 45 000,00 €

SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien Podpora včasnej intervencie na Slovensku 16 000,00 €

Manageria Teach for Slovakia 50 000,00 €

ORFEO, združenie koncertných umelcov a pedagógov hudby Viva Musica! festival 2018 40 000,00 €

DANUBIANA - Centrum moderného umenia, n.o.
Výstavný plán v Danubiana Meulensteen Art Museum na rok 
2018

15 000,00 €

Maltézska pomoc Slovensko
Platforma pre výchovu mladých dobrovoľníkov k sociálnej 
zodpovednosti

20 000,00 €

Slovenské centrum fundraisingu
Posilňovanie fundraisingových kapacít mimovládnych 
neziskových organizácií

8 000,00 €

Mladiinfo Slovensko Social Impact Award 20 150,00 €

Človek v ohrození, n.o. Filmový festival Jeden svet 2018 15 000,00 €

Občianske združenie Barlička Komunitná obývačka 5 000,00 €

Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) Týždeň dobrovoľníctva 2018 3 100,00 €

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

1 894,00 €

SMILE n.o. POMÁHAME S ÚSMEVOM 5 000,00 €

BENI klub SPOROcamp 2018 6 900,00 €

Nezábudka - združenie na pomoc rodinám so zdravotne 
postihnutými deťmi a mladistvými

Vzdelávanie, aktivizácia a komunikácia detí v Nezábudke 1 160,00 €

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Učiteľ Slovenska – Global Teacher Prize 49 000,00 €

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

Slovenské komorné divadlo Martin Generálna podpora činnosti SKD Martin 2018 15 000,00 €

Klub priateľov DAB Dámsky krajčír 9 000,00 €

Centrum Natália Terapia TheraSuit 15 000,00 €

Asociácia súčasného umenia Divadelné ocenenia sezóny DOSKY 2017 10 000,00 €

nezisková organizácia Projekt DOM.ov
Zodpovedné mikrofinancovanie bývania vo vylúčených 
rómskych lokalitách II.

10 705,00 €

Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie Ochrana vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov 14 991,00 €

OZ Vagus DOMEC, kvalitnejšia a bezpečnejšia pomoc na krajšom mieste 15 000,00 €

Občianske združenie Bagar Spoločne proti starým i novým bariéram 5 770,00 €

Komunitné centrum, Nitra Staň sa dobrovoľníkom 3 000,00 €

Návrat Lepší štart pre Kukulíkov 7 000,00 €

Trienále textilu bez hraníc TEXTILE ART OF TODAY 2018/2019 4 000,00 €

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Revitalizácia vonkajšej oddychovej zóny  Fakulty ekonomiky 
a manažmentu SPU v Nitre

5 000,00 €

DOBRÝ ANJEL, n. o.
Onkologickí pacienti - rodičia a deti čerpajú nové sily v 
Tatrách

5 600,00 €

Združenie na záchranu Lietavského hradu Zastrešenie veže Donjon hradu Lietava 6 850,00 €

Človek v ohrození n.o. Jeden svet na školách 5 000,00 €

INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz Ekonómia za 31 hodín (učebnica ekonómie pre stredné školy) 6 750,00 €

Projekty na Slovensku
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Občianske združenie Slavonic Dance Theater
Šengenský poludník - festival mládežníckych orchestrov 
a zborov

2 000,00 €

Indícia, n.o. Indícia Roadshow 2018 5 600,00 €

JHT Activity Letné tenisové tábory 2018 3 400,00 €

Fascinujúce deti, o.z. FASD - poruchy fetálneho alkoholového spektra 4 000,00 €

VIA IURIS Zodpovedný občan 6 685,00 €

Slovenský futbalový zväz Školský pohár SFZ 2018/2019 (1. fáza) 50 360,00 €

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

Aliancia Fair-play
Biela vrana - ocenenie spoločensky prínosných a odvážnych 
občianskych činov 

10 000,00 €

Inklúzia Radničkine trhy 2018 10 000,00 €

Kontinentálni Služobníci Slovenska In varietate concordia (Zjednotení v rozmanitosti) 1 520,00 €

Futbalový klub mládeže Karlova Ves Bratislava Letné sústredenie mladých futbalistov 2 000,00 €

ČERVENÝ NOS Clowndoctors Čo dokáže smiech v zariadeniach pre seniorov? 8 000,00 €

GOODEAS Shut up! 3 590,00 €

Raná starostlivosť, n.o. Včasná intervencia 6 000,00 €

Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava Storytime 5 000,00 €

ART GALLERY No money, no funny 15 620,00 €

Mestská časť Košice – Nad jazerom Lanová pyramída a mobiliár 12 000,00 €

Mesto Sabinov Dobudovanie prvkov skateparkového ihriska 10 000,00 €

Centrum včasnej intervencie Banská Bystrica, n.o. Zariadenie senzorickej miestnosti na rehabilitácie 4 000,00 €

Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. Úprava tréningového bytu pre rodiny s deťmi 3 000,00 €

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. Odborné vzdelávanie špecializovaných poradcov 2 000,00 €

Palculienka Poviem Ti to očami 5 000,00 €

ekolive, o.z.
Umelecko-remeselná obnova historického náhrobku člena 
rodu Zmeškal v areáli pamiatky UNESCO a národnej kultúrnej 
pamiatky Leštinský kostolík

3 000,00 €

Lokál Detské fitko pre denný stacionár 4 000,00 €

FC Petržalka akadémia
Nedajte nám gól - projekt špecializovanej prípravy 
juniorských brankárov

25 000,00 €

Mesto Komárno Park športu a oddychu pri vodárenskej veži 14 000,00 €

Nezisková organizácia KAPOS Vianočný koncert Lúčnice, Ľubice Vargicovej a Petra Mikuláša 15 000,00 €

Atletický zväz Bratislavy Zo školských lavíc do atletickej haly Elán 2 000,00 €

Na trati, o.z.
Materiálové vybavenie terapeutických miestností 
Biofeedback a Snoezelen

5 000,00 €

Spolu 1 055 826,00 €

Projekty na Slovensku
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Projekty FinQ a Akadémia sociálnej ekonomiky

Multifunkčné ihriská

Partner Projekt Suma

EDUAWEN EUROPE s.r.o. FinQ - Program finančného vzdelávania pre školy v SR 93 305,60 €

Green Foundation, nadácia Akadémia sociálnej ekonomiky 39 620,00 €

Spolu 132 925,60 €

Obdarovaný Projekt Výška daru

Mesto Myjava Multifunkčné ihrisko - ZŠ Štúrova ulica 18, Myjava  52 452,46 € 

Mesto Svit Multifunkčné ihrisko - MŠ Školská ulica č. 21, Svit  52 302,47 € 

Spolu  104 754,93 € 

Projekty na Slovensku

Zamestnanecký grantový program Euro k Euru

Obdarovaný Projekt Výška daru

Doma u Kapucínov, n.o. Stolček prestri sa  2 400,00 € 

Základná škola s materskou školou Brehy Multimediálna knižnica s čitárňou  2 400,00 € 

Klub Detskej Nádeje Radosť pre srdcia  2 400,00 € 

Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Zober ma von  2 400,00 € 

Združenie ZŠ Sokolíkova Trieda v prírode  2 400,00 € 

Občianske združenie HARMÓNIA Bernolákovo Deti z Bernolákova  2 400,00 € 

AKADÉMIA JUVENTUS Žilina Dajte deti na futbal  2 400,00 € 

JAVORKA - Združenie rodičov Javorka sa učí v záhrade  2 400,00 € 

Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami 
Krídla

HLAVU HORE!  2 400,00 € 

TICHO v TME detí v Červenici n.f. 
Hlinohranie - dovybavenie dielne pre realizáciu podpornej 
terapie

 2 400,00 € 

Vstúpte, n.o. Zrkadlenie 2018  2 400,00 € 

NAŠA MIMI Krok za krokom za pokrokom  2 400,00 € 

Občianske združenie Odyseus Efektívna pomoc na sídlisku Pentagon   2 400,00 € 

MLADÝ OCHRANÁR PRÍRODY PRIEVIDZA Prázdniny s tvorivými dielňami  2 400,00 € 

LEVOČA NORDIC CENTRUM Rekonštrukcia detského bežeckého lyžiarskeho okruhu  2 400,00 € 

Francesco - regionálne autistické centrum Prostredníctvom hier otvárame brány k inklúzii  2 400,00 € 

Ateliér nápadov o.z. Zachovajme krajčírske remeslo  2 400,00 € 

Rodičovské združenie pri ABC CVČ, FS Rozmarija
Šitie krojov pri príležitosti premiérového programu "Idzem, no 
dražečku neznam" 

 2 400,00 € 
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CENTRUM LIGDA - ASOCIÁCIA PRE TELESNE POSTIHNUTÝCH Handbike pre všetkých  2 400,00 € 

Občianske združenie pri Strednej odbornej škole polytechnickej 
Dolný Kubín - Kňažia

Elektrikár 21. storočia  2 400,00 € 

MiSeVi Slovakia - Vincentskí laickí misionári Detský tábor pre deti zo sociálne slabších rodín  2 400,00 € 

"BK Nitra" BEDMINTON PRE VŠETKY DETI  2 400,00 € 

Daruj nádej, občianske združenie Multisenzorická miestnosť pre hendikepované deti  2 400,00 € 

NepocujuceDieta.sk
Zvuky pre radosť  - otvorené osvetové podujatie 
a dobrovoľníci

 2 400,00 € 

Občianske združenie EMÓCIA Aktívny kontakt seniorov s prírodou  2 400,00 € 

Spolu 60 000,00 €

Projekty na Slovensku

Podpora zamestancov Slovenskej sporiteľne

Obdarovaný Projekt Výška daru

Svätopluk P. Individuálna pomoc zamestnancovi SLSP  3 000,00 € 

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

Ingrid M. Individuálna pomoc zamestnancovi SLSP  4 000,00 € 

Spolu  9 500,00 € 
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Medzinárodné projekty

Projekt Suma poskytnutých grantov*

aces - Academy of Central European Schools / ACT 
LOCAL! 2017 (aces 2017)

12 988,89 €

Spolu 12 988,89 €

Obdarovaný Názov projektu Výška grantu

Interkulturelles Zentrum, Viedeň, Rakúsko
aces - Academy of Central European Schools / 
ACT LOCAL! 2017

12 988,99 €

Spolu 12 988,99 €

*Všetky poskytnuté príspevky pod medzinárodným projektom boli financované z prijatých príspevkov od ERSTE Stiftung.

aces 2017
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Finančné prehľady

Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov ich pôvodu

Prehľad o darcoch

Výnosy v roku 2018 Suma

Výnosy z dlhodobého finančného majetku 216 361,05 €

Prijaté príspevky od iných organizácii 101 442,93 €

Prijaté príspevky od fyzických osôb 102,26 €

Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane (2%) 1 409 346,53 €

Výnosy spolu 1 727 252,77 €

Príspevky od právnických osôb Celková hodnota

ERSTE Stiftung 19 155,41 €

Slovenská sporiteľňa, a.s. 49 000,00 €

Spolu 68 155,41 €

Príspevky z podielu zaplatenej dane  

2% Slovenská sporiteľňa, a.s. 1 092 770,36 €

2% Laned a.s. 7 410,81 €

2% Asset Management SLSP a.s. 4 917,38 €

2% Realitná Spoločnosť SLSP a.s. 9,60 €

2% Procurement Services SK, s.r.o. 60,18 €

2% Neznámi darcovia 1 915,69 €

Spolu 1 107 084,02 €

Príspevky od fyzických osôb  

Darcovia - fyzické osoby 102,26 €

Spolu 102,26 €

Prijaté dary spolu  1 175 341,69 €
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Finančné prehľady

Náklady v roku 2018 Suma

Náklady na cestovné 578,15 €

Spotreba materiálu 115,50 €

Náklady na reprezentáciu 8 849,98 €

Ostatné služby 375 407,03 €

Ostatné dane a poplatky 64,48 €

Osobitné náklady 10 347,48 €

Ostatné náklady 798,08 €

Odpisy 12 609,84 €

Daň z príjmov z úrokových výnosov 41 243,18 €

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 9 500,00 €

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 53 148,99 €

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 1 276 420,93 €

Náklady spolu 1 789 083,64 €

Správkyňa nadácie v roku 2018 nepoberala za túto funkciu odmenu.

Nadácia Slovenskej sporiteľňe poskytla v roku 2018 finančné dary a granty vo výške 1 339 069,92 eur.
Okrem toho financovala dva projekty v oblasti vzdelávania vo výške 132 925,60 eur.

Prehľad výdavkov (nákladov)
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Zmeny v zložení orgánov

V roku 2018 nenastali zmeny v zložení správnej rady nadácie. 30. apríla 2018 uplynulo funkčné obdobie členovi správnej rady Petrovi Krutilovi, 
ktorý bol opätovne zvolený za člena správnej rady na ďalšie trojročné funkčné obdobie od 1. mája 2018.

V dozornej rade nadácie nedošlo k žiadnym zmenám.

31. decembra 2018 uplynulo funkčné obdobie správkyni nadácie Danici Lacovej. Správna rada nadácie ju opätovne zvolila do funkcie správkyne 
na ďalšie trojročné funkčné obdobie od 1. januára 2019.
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Účtovná závierka a Správa
nezávislého audítora za rok končiaci

31. decembra 2018


















































