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Našu pomoc sme smerovali aj priamo chorým deťom v nemocniciach a ﬁnančne sme podporili zdravotnícke zariadenia
po celom Slovensku. Medzi obdarované subjekty patria Národný ústav detských chorôb v Bratislave, Nadácia Detského
kardiocentra v Bratislave, občianske združenie Dieťa v nemocnici pri Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach a občianske združenie Klub priateľov Detskej nemocnice v Banskej Bystrici.

1. Príhovor predsedu
správnej rady
Vážení čitatelia,
už desať rokov sa ČSOB nadácia snaží svojimi aktivitami prispieť k zlepšeniu kvality života v našej komunite, konkrétne
realizáciou projektov v oblastiach zdravého a aktívneho životného štýlu, vzdelávania (najmä formou spolupráce s vysokými školami, ktorých študijné odbory sú blízke oblasti
podnikania ČSOB Finančnej skupiny), zdravia (hlavne prevencia, pomoc a podpora smerujúca chorým deťom v nemocniciach a pomoc v oblasti zdravia zamestnancov ČSOB
Finančnej skupiny) a v oblasti ochrany a tvorby životného
prostredia.
Výročná správa vám predstaví projekty zrealizované v roku
2019.
V roku 2019 sme pokračovali v aktivite Fond solidarity pre zamestnancov ČSOB Finančnej skupiny, prostredníctvom ktorej
sme poskytli pomoc a podporu zamestnancom, ktorí (sami
alebo ich rodinní príslušníci) trpia zdravotným znevýhodnením, resp. vážnym ochorením.

Cieľom úspešného projektu Pozor! Zebra na ceste, v ktorom
sme pokračovali aj v roku 2019, je predchádzať tragickým úrazom detí na nevýrazne označených priechodoch pre chodcov.
Vďaka nášmu snaženiu bolo revitalizovaných 15 priechodov
pre chodcov v 8 mestách a obciach na Slovensku.
Pokračovali sme aj v našej úspešnej aktivite na zlepšenie ﬁnančnej a digitálnej gramotnosti. Koncom roka 2019 sme
zrealizovali už v poradí tretiu vzdelávaciu digitálnu kampaň,
prostredníctvom ktorej prebiehalo testovanie digitálnej inteligencie na základných a stredných školách.
Vďaka Zamestnaneckému grantovému programu ČSOB nadácie sme opäť poskytli podporu projektom, ktoré odporučili
a do ktorých sa aktívne zapojili zamestnanci ČSOB Finančnej
skupiny. Prerozdelili sme doposiaľ najvyššiu čiastku,
225 806,95 EUR.
Rok 2019 sme zakončili novou aktivitou, účasťou na Vianočnom Hlavnom trhu v Bratislave. V stánku v rámci neziskového sektora sme návštevníkom ponúkali horúcu čokoládu, kávu a hrejivé srdiečka do vrecka. Vďaka dobrovoľníkom z radov
zamestnancov ČSOB sa podarilo vyzbierať pre Nadáciu Detského kardiocentra v Bratislave až 11 000 EUR.
Ďakujem vám, že ste siahli po výročnej správe ČSOB nadácie
a prajem vám inšpiratívne čítanie.

Ing. Branislav Straka, PhD.
predseda správnej rady ČSOB nadácie
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2. Prehľad činností vykonávaných v roku 2019 s uvedením vzťahu
k verejnoprospešnému účelu nadácie
ČSOB nadácia v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 vykonala tieto činnosti, týkajúce sa vzťahu k verejnoprospešnému účelu
nadácie:

Fond solidarity pre zamestnancov ČSOB Finančnej skupiny
Dlhodobou aktivitou ČSOB nadácie je podpora prostredníctvom aktivity s názvom Fond solidarity.
Pomoc je smerovaná zamestnancom ČSOB Finančnej skupiny alebo ich blízkym rodinným príslušníkom (v priamej rodinnej línii,
t.j. dieťa, manžel/ka, rodič alebo súrodenec), ktorí bojujú s ťažkým zdravotným znevýhodnením alebo vážnym ochorením.
Počas roka 2019 ČSOB nadácia dostala 8 žiadostí. Tieto žiadosti vyhovovali nastaveným podmienkam a boli podporené celkovou
sumou 7 617,60 EUR.
PREHľaD PODPORENýCH žiaDaTEľOV V OBDOBí OD 1. 1. 2019 DO 31. 12. 2019:
TaBUľKa Č. 1:
Meno a priezvisko

Výška poskytnutých prostriedkov

Informácia, akým spôsobom sa tieto prostriedky použili

Stanislav Pekarovič

1 000 EUR

nákup špeciálneho trojkolesového bicykla
vyrobeného na mieru pre dcéru so zdravotným znevýhodnením

Zora Marksová

1 000 EUR

úhrada terapeutického pobytu a rehabilitácií pre syna po úraze

Jozef Pokorný

1 000 EUR

úhrada rehabilitačného pobytu v Adeli Medical Centre
pre syna so zdravotným znevýhodnením

780 EUR

doplatok na polohovateľný mechanický invalidný
vozík a nájazdové lyžiny pre súrodenca v bdelej kóme

837,60 EUR

kúpa inhalátora eFlow rapid eBase pre syna s cystickou ﬁbrózou

Janka Gajdošová

1 000 EUR

úhrada nákladov na pobyt v Adeli Medical Centre
pre vnučku so zdravotnými ťažkosťami

Peter Korčok

1 000 EUR

úhrada rehabilitácie formou hydrokinezioterapie pre syna s DS

Vladimíra Viktorová

1 000 EUR

kúpa prenosného inhalačného prístroja PARI eFlow
pre dcéru - diagnóza cystická ﬁbróza

Iveta Matlák
Marijana Uhlik
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Pozor! Zebra na ceste
V rámci projektu Pozor! Zebra na ceste, ktorého cieľom je predchádzať tragickým úrazom detí na priechodoch pre chodcov, poskytla ČSOB nadácia grant na rekonštrukciu a úpravu 15-tich priechodov pre chodcov v 8 obciach a mestách na celom Slovensku v celkovej sume 46 980,05 EUR.

TaBUľKa Č. 2.:
Mesto/Obec

Výška príspevku

Popis rekonštrukcie prechodov

Križovany nad Dudváhom

7 770 EUR

Revitalizácia 2 priechodov v blízkosti MŠ so ZŠ

Zborov nad Bystricou

6 760 EUR

Nasvietenie priechodov v blízkosti školy a centra obce

Humenné

3 885 EUR

Revitalizácia priechodu pri ZŠ

Trebišov

4 992 EUR

Revitalizácia priechodu pri MŠ, ZŠ a SŠ

10 000 EUR

Revitalizácia a nasvietenie 4 priechodov v blízkosti MŠ a ZŠ

3 258,05 EUR

Revitalizácia 2 priechodov v blízkosti škôl

Smižany

5 315 EUR

Vybudovanie 2 priechodov v blízkosti škôl

Vranov nad Topľou

5 000 EUR

Zvýraznenie priechodu vodorovným značením, zvislým značením a osvetlením

Michalovce
Banská Bystrica
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Investícia do vecí, ktoré majú zmysel a srdce
Sme dlhodobým partnerom detských
nemocníc a na sklonku roka sme preto
opäť investovali do vecí, ktoré majú skutočný zmysel. Sumou 20 000 EUR sme
podporili Národný ústav detských chorôb v Bratislave, občianske združenie
Dieťa v nemocnici pri Detskej fakultnej
nemocnici v Košiciach a sumou 10 000
EUR občianske združenie Klub priateľov
Detskej nemocnice v Banskej Bystrici.
Do podpory sme vyzvali aj klientov
ČSOB ﬁnančnej skupiny, z ktorých sa
tiež stali investori do zmysluplných vecí.
Za to im veľmi pekne ďakujeme.

Stánok, ktorý zahreje pri srdiečku
So starým rokom sme sa rozlúčili novou aktivitou. ČSOB nadácia bola súčasťou neziskového sektora v rámci Vianočného Hlavného trhu v Bratislave. Návštevníkom trhu sme
na zahriatie ponúkali horúcu čokoládu, kávu a hrejivé srdiečka do vrecka. Vďaka aktívnym dobrovoľníkom z radov zamestnancov ČSOB sa takto podarilo vyzbierať pre Nadáciu
Detského kardiocentra v Bratislave až 11 000 EUR.

ČSOB Digitálna inteligencia 2019
ČSOB nadácia v roku 2019 pokračovala vo vzdelávacej kampani ČSOB Digitálna inteligencia s cieľom vzdelávať v oblasti bezpečného používania
smart technológií a zariadení. Prioritnou cieľovou
skupinou projektu bola mladá generácia na stredných školách. Tento ročník sa však zameral aj na
staršiu generáciu, pre ktorú sme pripravili špeciálnu retro verziu webovej stránky a testu. Kampaň
bola realizovaná na sociálnych sieťach, na stránke
www.digitalnainteligencia.sk a na youtube kanáloch vybraných inﬂuencerov. Na realizáciu kampane nadácia vynaložila 97 889,92 EUR.

2019
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The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko
Spolupráca s Medzinárodnou cenou vojvodu z Edinburghu prešla v roku 2019 pod záštitu nadácie. Podporili sme komplexný
rozvojový program pre mladých ľudí vo veku od 14 do 24 rokov, ktorý buduje líderské a motivačné schopnosti ﬁremných talentov
a manažérov skrz vedenie študentov k ich stanoveným cieľom. Z radov zamestnancov sa na mentoring 15 študentov podujalo
8 kolegov. Činnosť občianskeho združenia The Duke of Edinburgh's international award Slovensko bola podporená sumou
10 000 EUR.

Pláž, ktorá má zelenú
ČSOB nadácia sa stala partnerom 13. ročníka projektu Magio pláž 2019. Na Tyršovom nábreží sme návštevníkom prostredníctvom prednášok a workshopov ukazovali cesty, ako rozmýšľať a konať inak: šetrnejšie, ohľaduplnejšie a zodpovednejšie.

Zamestnanecký grantový program ČSOB nadácie
Hlavným zmyslom programu je umožniť zamestnancom ČSOB, aby sprostredkovali pomoc tam, kde vidia, že je potrebná
a kde bude dobre využitá. Zamestnanci môžu dať mimovládnej organizácii, ktorej činnosť poznajú, a s ktorou aktívne spolupracujú, informáciu o tom, že v spolupráci s nimi môže požiadať o ﬁnančnú podporu z ČSOB nadácie. Cieľom predkladaných
žiadostí je zlepšenie kvality života komunity v jednej zo štyroch stanovených oblastiach (tvorba a ochrana životného prostredia,
podpora a ochrana zdravia detí, podpora vzdelávania a podpora zdravého aktívneho životného štýlu detí, mládeže dospelých
a ľudí so zdravotným znevýhodnením).
Od 1. septembra do 30. septembra 2019 mohli zamestnanci ČSOB Finančnej skupiny odporučiť projekty, ktoré sa následne
uchádzali o podporu. Správna rada ČSOB nadácie na základe odporúčania nezávislých hodnotiteľov z radov zamestnancov,
schválila granty pre 79 projektov v celkovej sume 225 806,95 EUR.
TaBUľKa Č. 3.:
Predkladateľ

Názov projektu

Mesto/Obec

Nitka

TELL ME YOUR STORY – TELLMYS

Bratislava

3 000,00 EUR

Základná škola, Dudova 2, Bratislava

Bezpečne a pekne pred školou

Bratislava

2 600,25 EUR

Základná škola Tarnov

"Telocvičňa pod holým nebom"

Tarnov

3 000,00 EUR

Občianske združenie pri ZŠ

Rozbežisko s doskokovou plochou

Marianka

3 000,00 EUR

Základná škola

Včely volajú o pomoc

Topoľčany

3 000,00 EUR

HK Sršne Košice

Bratislavčania na ČSOB maratóne, Košičania na ľade.

Košice

3 000,00 EUR

Občianske združenie "Pre našu školu"

Školská záhrada - záhrada, ktorá nás učí a spája

Bratislava

3 000,00 EUR

CDKL5 Slovakia

Pomôžte nám dovybaviť fyzioterapeutické miestnosti
pre naše deti.

Bratislava

3 000,00 EUR

TU SME, neinvestičný fond

Senzorická záhrada, alebo záhrada pre všetkých

Bratislava

3 000,00 EUR

Veľká - Malá - Škola

revitalizácia vonkajšej plochy pre deti a mládež Mokrohájska

Bratislava

3 000,00 EUR

Klub Detskej Nádeje

Kardiotábor

Bratislava

3 000,00 EUR

Športový klub polície Bratislava

S ČSOB za vodou

Bratislava

3 000,00 EUR

Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy

Čisté pľúca

Košice

3 000,00 EUR

Rodičovské združenie pri materskej škole

Rozprávková ekoučebňa

Prievidza

3 000,00 EUR

Neškôlka

Spojenia

Bratislava

2 835,00 EUR

OZ GaBa

Baťovianska záhrada

Partizánske

2 988,00 EUR

Združenie rodičov Materskej školy Ďurďošík

Zdravie, pohyb a zábava.

Ďurďošík

1 481,10 EUR
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Predkladateľ

Názov projektu

Mesto/Obec

Pohodovo o.z.

Miesto, ktoré učí

Bratislava

Schválená suma
2 990,00 EUR

Športový klub Bobrovec

Hraj sa a športuj!

Bobrovec

3 000,00 EUR

MŠ Slovenská 14 Spišská Nová Ves

Chodník zručnosti

Spišská Nová Ves

2 995,00 EUR

Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok

EKO učebňa na Panelke

Pezinok

3 000,00 EUR

Od emócii k poznaniu, n.o.

Scitlivovanie mladých ľudí a budovanie
kritického myslenia cez príbehy na školách

Bratislava-Petržalka

2 980,00 EUR

Slovenský cykloklub Bicyglo Trnava

Nové cykloturistické trasy v Malých Karpatoch

Trnava

3 000,00 EUR

Obec Fačkov a Základná škola vo Fačkove

Nie doma pri počítači, ale aktívny život ku zdraviu

Fačkov

2 997,96 EUR

LukostrelecBB

S novou podlahou športujme zdravo

Banská Bystrica

3 000,00 EUR

Malí farmári - úspešní v škole a podnikaní

Malí farmári - úspešní v škole a podnikaní

Spišský Hrhov

3 000,00 EUR

o.z. Naše Detičky

Projekt pre stavebné povolenie a zmenu účelu
priestorov + inžinierské siete.

Červeník

3 000,00 EUR

Spojená škola

Rozvíjanie sociálnych a komunikačných interakcií
u detí s poruchou autistického spektra

Trnava

2 989,00 EUR

Materské centrum Sovička

"Klub nerozbitných Sovičiek"

Sečovce

3 000,00 EUR

Občianske združenie rodičov
pri Materskej škole Iľjušinova č.1

Malí záhradníci

Bratislava

2 611,70 EUR

SPDDD Úsmev ako dar

Sprievodcovia mladých

Bratislava

3 000,00 EUR

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV

Letná škola mladých chemikov

Bratislava

3 000,00 EUR

Fond UŠKO n.f.

Za hranicami ticha

Bratislava

3 000,00 EUR

CZS Narnia

Aj ja môžem meniť svet (alebo vezmime
sídliskovú ničotu útokom)

Bratislava

3 000,00 EUR

Hronov, n. o.

plnohodnotné prežitie staroby

Brusno

2 993,56 EUR

Základná škola Jakubov

Fotograﬁa-médium detí z Generácie Z

Jakubov

2 999,60 EUR

ŠK MLYNY – športový klub, o. z.

Prvých 7 minút rozhodne – dopravná nehoda

Bratislava

2 200,00 EUR

Základná škola Rozmarínová ul. 1 Komárno 945 01

Hurá na ihrisko

Komárno

3 000,00 EUR

OZ CAPINA

V zdravom tele, zdravy duh

Bystričany

3 000,00 EUR

JASIV, občianske združenie

Divínsky Boyard 2020

Divín

3 000,00 EUR

Občianske združenie pri ZŠ a MŠ Javorová alej

Lesopark Čierna Voda

Chorvatsky Grob

3 000,00 EUR

Priateľ

Rozprávková alej

Košice

3 000,00 EUR

Obec Horné Zelenice , Materská škola

Detské ihrisko "štvorlístok " - zdravo-hravo

Horné Zelenice

2 980,00 EUR

Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18,
Kráľovský Chlmec

Zdravá duša - úspešný žiak - spokojný učiteľ - šťastný rodič

Kráľovský Chlmec

3 000,00 EUR

Kynologický klub Dolná Tižina

Môj psík a JA

Dolná Tižina

2 999,00 EUR

Športový klub polície - ILYO Taekwondo Košice

Bez nás to nejde

Košice-Sever

3 000,00 EUR

MŠ - Zádielska 4, Košice

Zelená učebňa

Košice

3 000,00 EUR

Klub OMD Farfalletta Žilina

Spoločne k víťazstvu

Žilina

3 000,00 EUR

Združenie maďarských rodičov na Slovensku
pri ZŠ VJM Horný Bar

Hygiena a zdravie s ČSOB

Horný Bar

3 000,00 EUR
3 000,00 EUR

Základná škola s materskou školou Čimhová

Pohybom ku zdravým a trvalým vedomostiam

Čimhová

Dom sociálnych služieb - MOST, n.o.

Znovuobjavenie radosti z pohybu a duševnej pohody

Bratislava-Petržalka

Základná škola s materskou školou
Jána Amosa Komenského

Rozvoj stratégie a logiky

Bratislava

ZŠ Ágostona Pongrácza s VJM

Zábavne a náučne ku zdraviu našej komunity

Neded

2 998,00 EUR

Základná škola s materskou školou,
900 85 Vištuk č. 44

Vráťme zeleň pred školu

Vištuk

2 000,00 EUR

Sila rúk Východu

Cesta k slobode pohybu

Hanušovce nad Topľou 3 000,00 EUR

2019
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Predkladateľ

Názov projektu

Mesto/Obec

Základná škola Jerguša Ferka v Košútoch

Malí včelári

Košúty

Schválená suma
3 000,00 EUR

SÝKORKA n.o.

Rehabilitácia Sýkorka

Trenčín

3 000,00 EUR

1.BASKET KLUB MICHALOVCE

Športuj a bav sa basketbalom

Michalovce

3 000,00 EUR

ZŠ Jana Amosa Komenského

Školská knižnica - miesto kde to žije

Sereď

3 000,00 EUR

Združenie príbuzných, priateľov a ľudí
s psychickými poruchami KRÍDLA

aj MY chceme žiť zdravo!

Bratislava

2 801,39 EUR

ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín

Záhrada v pohybe

Dolný Kubín

2 985,00 EUR

Rodičovské združenie pri MŠ Dolné Srnie

Vytvorme deťom bezpečný priestor pre hry a rozvoj

Dolné Srnie

3 000,00 EUR

Domka - Združenie saleziánskej mládeže,
stredisko Bratislava - Mamateyova

Orientačné dni - preventívne programy pre školské triedy

Bratislava

2 510,00 EUR

NAŠE SLNKO

Materálovo technické zabezpečenie projektu Vlčia Svorka

Bratislava

3 000,00 EUR

Spojená škola internátna Levice

Zmyslové podnety nám pomôžu

Levice

2 500,00 EUR

Občianske združenie KOMÉNIUM

Pod strieškou

Galanta

3 000,00 EUR

Občianske združenie Švábovské ratolesti

Revitalizácia ihriska vo Švábovciach

Švábovce

3 000,00 EUR

VALLE n.o.

Poďme si spolu zacvičiť

Humenné

3 000,00 EUR

ŠK Veľký Grob

Neseď doma!

Veľký Grob

3 000,00 EUR

ZRR Nejedlého (Združenie Rady rodičov Nejedlého)

A je to! - školská dielňa

Bratislava

3 000,00 EUR

Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej
s materskou školou Bzince pod Javorinou

Nová umyváreň pre detičky ŽABIČKY

Bzince pod Javorinou 2 900,00 EUR

Podpora zdravého životného štýlu u ľudí
so zdravotným znevýhodnením

Unín pri Skalici

3 000,00 EUR

P-MAT, n.o.

Letné matematické a fyzikálne sústredenia

Bratislava

3 000,00 EUR

OZ Rakárenček

Oddychovo-náučná zóna na Rakárenskej

Malacky

3 000,00 EUR

Šedý medveď

„ALL STAR SCHOOL -školy,
ktoré najviac žijú pohybom a športom."

Bratislava Staré Mesto

3 000,00 EUR

Spojená škola Svätej Rodiny

Renovácia ihriska-rekonštrukcia záchytných sietí a povrchu.

Bratislava

3 000,00 EUR

ZŠ s MŠ Lúčky

Krok za krokom za kompostom

Lúčky

2 033,68 EUR

"Nie sme sami"

Snoezelen kútik pre autistov

Prešov

2 500,00 EUR

Cesta von

Omama - raná starostlivosť a rozvoj detí žijúcich
v generačnej chudobe

Bratislava

3 000,00 EUR

Domov Barborka Unín, n.o.
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NAŠI KOLEGOVIA SÚ OZAJSTNÍ HRDINOVIA NA SPRÁVNOM MIESTE
Projekty zrealizované v ročníku 2018/2019

Hipoterapia s našou Róžou
Fond UŠKO pri ZŠ s MŠ pre deti a žiakov
so sluchovým postihnutím internátnej

Hasičský šport
Dobrovoľný hasičský zbor Veľký Grob
pod záštitou Obce Veľký Grob

Rozvoj sebaobrany a podpora zdravia u študentov
gymnázia a rómskych teenagerov
Viac ako vzdelanie, o.z.
2019
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Iné mimoriadne dary, príspevky
ČSOB nadácia poskytla:
n

ﬁnančný príspevok občianskemu združeniu Milan Štefánik vo výške 16 500,00 EUR na realizáciu beneﬁčných kultúrnych
podujatí pre zdravotne znevýhodnených,

n

ﬁnančný príspevok v podobe zakúpenia 45 ks štartovného na charitatívne bežecké podujatie s názvom „No ﬁnish line“,
ktoré sa konalo 9.-13.10.2019 v Bratislave a bolo organizované agentúrou Be Cool, s.r.o.

n

ﬁnančný dar pre občianske združenie Sport Kids academy, vo výške 15 000,00 EUR za realizáciu detských športových aktivít,

n

ﬁnančný dar pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave vo výške 10 000,00 EUR na podporu vzdelávania,

n

ﬁnančný dar Fakulte informačných technológii pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave vo výške 30 000,00 EUR na
podporu aktivít v oblasti vzdelávania,

n

ﬁnančný príspevok pre občianske združenie November 89 vo výške 10 000 EUR na podporu myšlienky Študentské hnutie
1989 https://november89.today/
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3. Ročná účtovná závierka, zhodnotenie základných údajov
zahrnutých v nej a výrok audítora k ročnej účtovnej závierke

2019
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Správa nezávislého audítora
Správnej rade, správkyni a dozornej rade ČSOB nadácie:

Náš názor
Podľa nášho názoru vyjadruje účtovná závierka objektívne vo všetkých významných súvislostiach
finančnú situáciu ČSOB nadácie (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 tieto súčasti:
•
•
•

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.

Východisko pre náš názor
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 iných požiadaviek slovenskej legislatívy, ktorá sa vzťahuje na náš audit
účtovnej závierky. Splnili sme aj ostatné povinnosti týkajúce sa etiky, ktoré na nás kladú tieto legislatívne
požiadavky a Etický kódex.

Správa k ostatným informáciám uvedeným vo výročnej správe
Štatutárny orgán je zodpovedný za výročnú správu vypracovanú v súlade so Zákonom o účtovníctve.
Výročná správa pozostáva z (a) účtovnej závierky a (b) ostatných informácií.
Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na ostatné informácie.
V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámiť sa s informáciami
uvedenými vo výročnej správe a na základe toho posúdiť, či sú vo významnom nesúlade s účtovnou
závierkou alebo poznatkami, ktoré sme počas auditu získali, alebo či existuje iná indikácia, že sú
významne nesprávne.

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Karadžičova 2, 815 32 Bratislava, Slovenská republika
T: +421 (0) 2 59350 111, F: +421 (0) 2 59350 222, www.pwc.com/sk
The firm's ID No. (IČO): 35 739 347.
Tax Identification No. of PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. (DIČ): 2020270021.
VAT Reg. No. of PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. (IČ DPH): SK2020270021.
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, pod Vložkou č.: 16611/B, Oddiel: Sro.
The firm is registered in the Commercial Register of Bratislava I District Court, Ref. No.: 16611/B, Section: Sro.
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Pokiaľ ide o výročnú správu, posúdili sme, či obsahuje zverejnenia, ktoré vyžaduje Zákon o účtovníctve.
Na základe prác vykonaných počas auditu sme dospeli k názoru, že:
•
•

informácie uvedené vo výročnej správe za rok ukončený 31. decembra 2019 sú v súlade
s účtovnou závierkou za daný rok, a že
výročná správa bola vypracovaná v súlade so Zákonom o účtovníctve.

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 nášho 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.
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•

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.

Ing. Eva Hupková, FCCA
Licencia SKAU č. 672

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Licencia SKAU č. 161

V Bratislave, 18. mája 2020
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ČSOB nadácia
POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE k 31.12.2019
(Údaje sú uvádzané v celých EUR)

Článok I. Všeobecné údaje:
1.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

Účtovná jednotka (nadácia):
Sídlo:
Dátum vzniku:
iČO:
Zriaďovateľ:
Spôsob založenia:
Výška nadačného imania:

ČSOB nadácia
žižkova 7802/11, 811 02 Bratislava – Staré Mesto
06.12.2010
42 182 743
Československá obchodná banka, a. s.
zápisom do registra nadácií vedenom na Ministerstve vnútra SR
dňa 06. 12. 2010 pod číslom 203/Na-2002/981.
6.638,00 EUR.

Nadácia je súčasťou konsolidovaného celku.

2.

HLAVNÁ ČINNOSŤ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Účel nadácie v súlade s ustanovením § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách v znení neskorších predpisov je:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
ochrana a tvorba životného prostredia,
zachovanie prírodných hodnôt,
ochrana zdravia,
ochrana práv detí a mládeže,
rozvoj vedy, vzdelania a telovýchovy,
plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo
potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
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3.

ORGÁNY NADÁCIE

3. 1 Správca nadácie
Mgr. Bea Kolodziejska – od 01. 12. 2018. Zmena zaregistrovaná MV SR od 09. 09. 2019.
3. 2 Správna rada nadácie
ing. Branislav Straka, PhD. – predseda
ing. Róbert Trubač – člen,
ing. Mária Horváthová – člen,
ing. Martin Gazárek – člen
3. 3 Dozorná rada nadácie
ing. Daniel Kollár – predseda
ing. Juraj Ebringer – člen,
ing. Richard Daubner – člen,
Mgr. Vladimír Šošovička – člen

4.

POČET PRACOVNÍKOV
Bežné
účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

0

0

z toho počet vedúcich zamestnancov

0

0

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou

0

0

78

0

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia

Článok II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach:
ZÁSADY A METÓDY PRE VYPRACOVANIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
Účtovná závierka ČSOB nadácie k 31. decembru 2019 bola zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 Zákona
NR SR c. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a postupoch účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na
účel podnikania, za účtovné obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019.
Podrobnosti o postupoch účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania upravuje
opatrenie Ministerstva ﬁnancií zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74 a jeho zmenami (v znení opatrenia z 27. novembra
2008 č. MF/24485/2008-74, opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74, opatrenia z 3. decembra 2009
č. MF/25238/2009-74, opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74 a opatrenia z 13.decembra 2011
č. MF/26582/2011-74, opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74, opatrenia z 3. decembra 2014
č. MF/22612/2014-74 a opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015-74).
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Finančné výkazy sú pripravené za predpokladu nepretržitého fungovania účtovnej jednotky. Finančné výkazy sú pripravené
v súlade s opatrením Ministerstva ﬁnancií Slovenskej republiky z 2. decembra 2015 č. MF/20166/2015-74, ktorým sa mení
a dopĺňa opatrenie Ministerstva ﬁnancií Slovenskej republiky z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré
nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania
Účtovníctvo organizácie je vedené v súlade s opatrením č. MF/24342/2007-74 a jeho zmenami (v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74, opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74, opatrenia z 3. decembra 2009
č. MF/25238/2009-74, opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74 a opatrenia z 13.decembra 2011
č. MF/26582/2011-74, opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74, opatrenia z 3. decembra 2014
č. MF/22612/2014-74 a opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015-74).
Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie (k 31. decembru 2018) bola schválená a odsúhlasená na vydanie dňa
31. mája 2019 zasadnutím dozornej rady.
Všeobecné zásady
1. Účtovná závierka za rok 2019 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.
2. Pri účtovaní o výsledku hospodárenia účtovnej jednotky nadácia berie za základ všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú
na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia, a to v členení podľa činností na hlavnú nezdaňovanú a podnikateľskú.
3. Ocenenie majetku a záväzkov v účtovníctve a účtovnej závierke je upravené o položky vyjadrujúce riziká, straty a znehodnotenia, ktoré boli známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky. Opravné položky a rezervy za podnikateľskú činnosť sa tvoria
podľa § 20 zákona č.595/2003 o dani z príjmov a opatrenia Ministerstva ﬁnancií.
4. Pokiaľ sa pri inventarizácii zásob zistí, že ich predajná cena znížená o náklady spojené s predajom je nižšia, než cena použitá
na ich ocenenie v účtovníctve, zásoby sa ocenia v účtovníctve a v účtovnej závierke touto nižšou cenou.
5. Nadácia účtuje o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva do obdobia, s ktorým tieto skutočnosti časovo a vecne
súvisia, ak túto zásadu nemožno dodržať, môže účtovať aj v účtovnom období, v ktorom uvedené skutočnosti zistila.
6. Majetok a záväzky sú vykazované v historických cenách, ak nie je v článku ii. bode 1. (Spôsob ocenenia jednotlivých položiek) uvedené inak.
7. Nadácia vykonala ku dňu účtovnej závierky inventarizáciu majetku a záväzkov v súlade so zákonom o účtovníctve.
8. Pri rozlišovaní majetku a pasív na dlhodobé a krátkodobé sa za základné kritérium berie celková doba splatnosti. Pohľadávky
a záväzky sú však v súvahe vykazované podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu zostavenia účtovnej závierky, to znamená,
že pohľadávky a záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 12 mesiacov sú vykazované ako krátkodobé, so zostatkovou
dobou splatnosti nad 12 mesiacov ako dlhodobé.
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1.

SPÔSOB OCENENIA JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK

a)

Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Nadácia neeviduje dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou.
b)
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Nadácia nevytvára dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou.
c)
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
Nadácia neeviduje dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom.
d)
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
Nadácia neeviduje dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou.
e)
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Nadácia nevytvára dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou.
f)
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
Nadácia neeviduje dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom.
g)
Dlhodobý ﬁnančný majetok
Nadácia neeviduje dlhodobý ﬁnančný majetok.
h)
Zásoby obstarané kúpou
Nadácia neeviduje zásoby obstarané kúpou.
i)
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
Nadácia v sledovanom období neúčtovala o zásobách vytvorených vlastnou činnosťou.
j)
Zásoby obstarané iným spôsobom
Nadácia neeviduje zásoby obstarané iným spôsobom.
k)
Pohľadávky
Pohľadávky sú ocenené v ich menovitej hodnote. Pri pohľadávkach sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím sa vyjadruje
odhad zníženia ich hodnoty.
l)
Krátkodobý ﬁnančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sú ocenené v ich menovitej hodnote.
m)
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy
Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy sa oceňuje v menovitej hodnote. Náklady budúcich období sú vykázané vo výške,
ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa zostatok časti nároku na poskytnutý dar, ktorý bude poskytnutý v nasledujúcich obdobiach, účtuje na ťarchu účtu príslušného nákladového účtu – Poskytnuté príspevky z podielu zo zaplatenej dane
a v prospech účtu 381 – Náklady budúcich období. V nasledujúcom účtovnom období sa suma použitého daru účtuje na ťarchu
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účtu 381 – Náklady budúcich období a v prospech príslušného výnosového účtu – Poskytnuté príspevky z podielu zo zaplatenej
dane vo vecnej a časovej súvislosti s účtovaním daru.
n)
Rezervy
Nadácia tvorí rezervy na predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty súvisiace so záväzkami s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou.
o)
Záväzky
Záväzky sú ocenené v ich menovitej hodnote.
p)
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy sa oceňuje v menovitej hodnote. Výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá
je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa zostatok:
n

nespotrebovanej časti daru, ktorá bude použitá v nasledujúcich obdobiach, účtuje na ťarchu účtu príslušného výnosového
účtu – Prijaté príspevky a v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období. V nasledujúcom účtovnom období sa suma použitého daru účtuje na ťarchu účtu 384 – Výnosy budúcich období a v prospech príslušného výnosového účtu – Prijaté
príspevky vo vecnej a časovej súvislosti s účtovaním daru.

n

nespotrebovanej časti prijatého podielu zo zaplatenej dane, ktorá bude použitá v nasledujúcom období, účtuje na ťarchu
účtu príslušného výnosového účtu – Príspevky z podielu zaplatenej dane a v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období.
V nasledujúcom účtovnom období sa suma použitého príspevku z podielu zaplatenej dane účtuje na ťarchu účtu 384 –
Výnosy budúcich období a v prospech príslušného výnosového účtu – Príspevky z podielu zaplatenej dane vo vecnej a časovej súvislosti s účtovaním daru

q)
Deriváty, majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Nadácia neúčtovala v priebehu účtovného obdobia o derivátoch a tiež nemá derivátmi zabezpečený majetok alebo záväzky.
r)
Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci
Nadácia neúčtuje o majetku prenajímanom na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci (ﬁnančný leasing).
s)
Daň z príjmov
Splatná daň z príjmov sa vypočíta z upraveného základu dane z príjmov podnikateľskej činnosti a sadzby ustanovenej zákonom
o dani z príjmov. Nadácia nevykonávala podnikateľskú činnosť.
t)
Porovnateľnosť údajov z účtovnej závierky
Údaje uvedené v účtovnej závierke k 31. 12. 2019 je možné porovnať s údajmi za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počas roka 2016 došlo k novelizácii Opatrenia Ministerstva ﬁnancií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007
č. MF/24342/2007-74, na základe ktorého je nutné na konci účtovného obdobia časovo rozlíšiť časť prijatého príspevku od
právnických osôb (účet 662), ktorá nebola využitá v bežnom účtovnom období.
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2.

PLÁN ODPISOVANIA DLHODOBÉHO MAJETKU

Nadácia neeviduje dlhodobý majetok.

3.

PREPOČET ÚDAJOV V CUDZÍCH MENÁCH NA SLOVENSKÚ MENU

Nadácia neeviduje majetok a záväzky v cudzej mene.

Článok III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe:
1.

DLHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETOK (Súvaha r. 002 a 009)

Nadácia neeviduje dlhodobý nehmotný a hmotný majetok.

2.

POHĽADÁVKY (Súvaha r. 037 a r. 042)

Nadácia neeviduje k 31.12.2019 otvorené krátkodobé pohľadávky.

3.

KRÁTKODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK (Finančné účty - Súvaha r. 051)

Štruktúra krátkodobého ﬁnančného majetku k 31. 12. 2019 je nasledovná:

Krátkodobý ﬁnančný majetok

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

0

0

Pokladnica
Ceniny

0

0

795 166

916 389

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

0

0

Peniaze na ceste

0

0

795 166

916 389

Bežné bankové účty

Spolu

4.

VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU (Súvaha r. 061)
Stav na začiatku
bežného
účtovného obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

Stav na konci
bežného
účtovného obdobia

6 638

0

0

0

6 638

6 638

0

0

0

6 638

vklady zakladateľov

0

0

0

0

0

prioritný majetok

0

0

0

0

0

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu

0

0

0

0

0

Fond reprodukcie

0

0

0

0

0

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

0

0

0

0

0

Imanie a fondy
Základné imanie
z toho:
nadačné imanie v nadácii

28

2019

VÝROČNÁ SPRÁVA
ANNUAL REPORT

Stav na začiatku
bežného
účtovného obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

Stav na konci
bežného
účtovného obdobia

Fondy zo zisku
Rezervný fond

0

0

0

0

0

Fondy tvorené zo zisku

0

0

0

0

0

Ostatné fondy

0

0

0

0

0

217 802

0

0

7

217 809

7

40

0

-7

40

Nerozdelený výsledok hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

Nerozdelený výsledok hospodárenia minulých rokov je tvorený najmä nevyužitou časťou prijatých darov, účtovaných na účte
662, ktoré nebolo plne spotrebované v období kedy bolo prijaté. Počas roka 2016 došlo k novelizácii Opatrenia Ministerstva ﬁnancií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, na základe ktorého je nutné na konci účtovného obdobia časovo rozlíšiť časť prijatých darov, ktorá nebola využitá v bežnom účtovnom období, čo spôsobilo aj medziročný pohyb
vo výsledku hospodárenia za bežné účtovné obdobie.
Rozdelenie zisku / vysporiadanie straty za minulé účtovné obdobie:
Názov položky

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk

7

Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania

0

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu

0

Prídel do fondu reprodukcie

0

Prídel do rezervného fondu

0

Prídel do fondu tvoreného zo zisku

0

Prídel do ostatných fondov

0

Úhrada straty minulých období

0

Prevod do sociálneho fondu

0

Prevod do nerozdeleného výsledku hospodárenia minulých rokov

7

Iné

0

Účtovná strata

0

Vysporiadanie účtovnej straty
Zo základného imania

0

Z rezervného fondu

0

Z fondu tvoreného zo zisku

0

Z ostatných fondov

0

Z nerozdeleného zisku minulých rokov

0

Prevod do nerozdeleného výsledku hospodárenia minulých rokov

0

Iné

0
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5.

ZÁVÄZKY (Súvaha r. 075, r. 079 a r. 087)
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Druh záväzkov
Záväzky po lehote splatnosti

Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia

0

0

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka

31 360

41 661

Krátkodobé záväzky spolu

31 360

41 661

0

0

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov

0

0

Dlhodobé záväzky spolu

0

0

31 360

41 661

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

Druh rezervy
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv

Stav na začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Tvorba
rezerv

2 783

2 990

Použitie
rezerv

Zrušenie
alebo
zníženie
rezerv

Stav na konci
bežného
účtovného
obdobia

2 122

316

3 335

0

0

0

0

0

2 783

2 990

2 122

316

3 335

Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv

0

0

0

0

0

Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv

0

0

0

0

0

Zákonné rezervy spolu

Ostatné rezervy spolu
Rezervy spolu

0

0

0

0

0

2 783

2 990

2 122

316

3 335

Nadácia tvorí krátkodobé rezervy na náklady na zostavenie, overenie a revíziu účtovnej závierky týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia. Plánovaný rok použitia vytvorených rezerv je rok 2020.
PREHľaD O VýZNaMNýCH POlOžKáCH ČaSOVéHO ROZlíŠENia VýNOSOV BUDÚCiCH OBDOBí
Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Výnosy budúcich období, z toho:

555 984

688 546

Výnosy budúcich období z prijatých 2% z dane

260 188

405 138

Výnosy budúcich období z prijatých darov

295 796

283 408

Opis položky časového rozlíšenia

Výnosy budúcich období tvoria ﬁnančné dary, ktoré sa v danom ﬁnančnom roku neprerozdelili a budú spotrebované v budúcich
obdobiach.
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Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku

0

0

0

0

dlhodobého majetku obstaraného z dotácie

0

0

0

0

dlhodobého majetku obstaraného z ﬁnančného daru

0

0

0

0

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie

0

0

0

0

dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku

0

0

0

0

Grantov / darov od FO a od PO

283 408

101 665

89 278

295 796

podielu zaplatenej dane

405 138

260 188

405 138

260 188

0

0

0

0

Položky výnosov budúcich období z dôvodu

dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane

Článok IV. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov
a strát:
6.

VÝNOSY, NÁKLADY A VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

a)

Rekapitulácia výsledku hospodárenia:

Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti
Daň
Výsledok hospodárenia spolu

b)

Riadok
výkazu
ziskov a strát

Bežné
obdobie
v celých EUR

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie
V celých EUR

75

40

7

76 + 77

0

0

78

40

7

Bežné
obdobie
V celých EUR

Bezprostredne
predchádzajúce obdobie
v celých EUR

89 378

113 081

Príspevky, dary, členské príspevky a dotácie (Výkaz ziskov a strát r. 68 až 72)

Účet

r. VZaS

Popis

662

68

Prijaté príspevky od iných organizácií

663

69

Prijaté príspevky od fyzických osôb

6 478

2 189

665

71

Príspevky z podielu zaplatenej dane

555 749

400 466

667

72

Prijaté príspevky z verejných zbierok

0

0

651 605

515 736

Spolu

Výnosy celkom za rok 2019 sú 659 129 EUR.
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OPiS a SUMa VýZNaMNýCH POlOžiEK FiNaNČNýCH VýNOSOV
Bežné účtovné
obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Finančné výnosy, z toho:

0

0

Kurzové zisky, z toho:

0

0

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka

0

0

Bankové úroky

0

0

Výnosy

PREHľaD O ÚČElE a VýŠKE POUžiTia PODiElU ZaPlaTENEJ DaNE Za BEžNé ÚČTOVNé OBDOBiE
Použitá suma bežného
účtovného obdobia

Použitá suma z bezprostredne
predch. účtovného
obdobia v bežnom
účtovnom období

0

79 249

2 156

16 485

ČSOB Pozor! Zebra na ceste 2019

0

41 967

ČSOB Zamestnanecký grantový program 2018/2019

0

21 634

ČSOB Zamestnanecký grantový program 2019/2020

0

225 807

Zamestnanecký grantový program 2019/2020 – PR aktivity

0

19 996

Účel použitia podielu zaplatenej dane
ČSOB Digitálna inteligencia 2019 - realizácia
ČSOB Digitálna inteligencia 2019 - ceny

Iné mimoriadne dary a podpory 2018

13 993

0

Iné mimoriadne dary a podpory 2019

131 500

0

2 612

0

225

0

Notárske poplatky – registrácia medzi prijímateľov 2 %

66

0

Bankové poplatky – účet 2 %

59

0

SPOLU

150 611

405 138

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

260 188

0

Printová reklamná kampaň na aktivity nadácie
No ﬁnish line 2019 - štartovné

Detaily zamestnaneckého grantového programu a iných programov sú opísané vo výročnej správe.
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c)

Údaje o položkách nákladov:

Popis

Bežné účtovné
obdobie
v celých EUR

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
v celých EUR

9 748

7 828

1. Nepodnikateľská činnosť
Služby
Náklady na reprezentáciu

0

0

Mzdové náklady

0

1 680

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie

0

591

57

4

Ostatné dane a poplatky
Dary

0

0

176 832

119 901

271

438

0

0

29 463

101 927

7 818

3 000

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane

434 900

280 367

Spolu nepodnikateľská činnosť

659 089

515 736

0

0

659 089

515 736

Osobitné náklady
Iné ostatné náklady
Poskytnuté príspevky iným organizačným jednotkám
Poskytnuté príspevky iným účtovným .jednotkám
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

2. Podnikateľská činnosť
Spolu podnikateľská činnosť
SPOLU

Náklady celkom za rok 2019 sú 659 089 EUR.
informácie o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky za obdobie 2019:
Jednotlivé druhy nákladov za

Suma

overenie účtovnej závierky

2 000

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky

0

súvisiace audítorské služby

0

daňové poradenstvo

0

ostatné neaudítorské služby

0

Spolu

7.

2 000

DAŇ Z PRÍJMOV

SPLATNÁ DAŇ Z PRÍJMOV
Nadácia má príjmy a výdavky iba v súvislosti so svojou hlavnou nezdaňovanou činnosťou.
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8. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY
Nadácie sa netýka.

9. ZÁVÄZKY, KTORÉ SA V ÚČTOVNÍCTVE NEEVIDUJÚ
Nadácie sa netýka.

10. OSTATNÉ FINANČNÉ POVINNOSTI A PRÁVA KTORÉ SA NEUVÁDZAJÚ V SÚVAHE
Nadácie sa netýka.

11. NÁSLEDNÉ UDALOSTI
Koncom roka 2019 boli zverejnené prvé správy ohľadom obmedzeného množstva prípadov nákazy neznámym ochorením v Číne
(neskôr označeným ako COViD-19, Koronavírus), ktoré boli nahlásené Svetovej zdravotníckej organizácii. Počas prvých mesiacov
roka 2020 sa vírus rozšíril celosvetovo. Spoločnosť posúdila dôsledky rozšírenie vírusu ako udalosť po konci účtovného obdobia,
ktorá si nevyžadujú úpravu účtovnej závierky. Spoločnosť nie je momentálne schopná plne posúdiť dôsledky rozšírenia Koronavírusu na jej budúcu ﬁnančnú pozíciu a prevádzkovú činnosť, avšak v závislosti od ďalšieho vývoja situácie, dopady môžu
byť negatívne a významné.
V Bratislave, dňa 30. 04. 2020

Mgr. Bea Kolodziejska
Podpis oprávnenej osoby

4.

Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu

V období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 mala nadácia tieto príjmy (výnosy):
Prijaté príspevky od iných organizácií = 89 377,78 EUR
Prijaté príspevky od iných osôb = 6 478,15 EUR
Príspevky z podielu zaplatenej dane = 555 748,68 EUR
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5.

Prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov
od toho istého darcu presahuje 331,93 EUR

ČSOB nadácia prijala v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 tieto dary:
Suma v EUR

Darca
ČSOB Leasing poisťovací maklér, s. r. o.

7 100,00

ČSOB Leasing, a. s.

16 000,00

ČSOB Stavebná sporiteľňa, a. s.

650,00

ČSOB Poisťovňa, a. s.

11 600,00

Československá obchodná banka, a. s.

65 500,00

KBC Asset Management NV

110,00

ČSOB Real, s.r.o.

705,00

6.

Celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa
jednotlivých druhov činností nadácie a osobitne výšku
Mivýdavkov (nákladov) na správu nadácie, vrátane rozhodnutia
správnej rady podľa § 28 ods. 2 a 3

Plán nákladov na správu nadácie na rok 2019 = 40 887,50 EUR
Celkové výdavky nadácie = 659 089,20 EUR
Príspevky iným organizáciám = 464 363,38 EUR
Príspevky fyzickým osobám = 7 817,60 EUR
Výška výdavkov na správu nadácie na rok 2019 = 108 283,16 EUR
a) ochrana a zhodnotenie majetku = 0,00 EUR
b) propagácia nadačného fondu = 2 611,68 EUR
c) propagácia verejnoprospešného účelu nadácie (ČSOB Digitálna inteligencia) = 97 889,92 EUR
d) prevádzku nadácie = 7 658,38 EUR
e) odmena za výkon funkcie správcu = 0,00 EUR
f) náhrady výdavkov podľa osobitého predpisu = 123,00 EUR
g) mzdové náklady = 0,00 EUR
h) iné náklady na činnosť spojené s prevádzkou nadácie = 0,00 EUR
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7.

Prehľad o fyzických a právnických osobách, ktorým nadácia
poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel, na ktorý bola
nadácia založená, a informácia, akým spôsobom sa tieto
prostriedky použili.

Meno a priezvisko

Výška poskytnutých prostriedkov

Informácia, akým spôsobom sa tieto prostriedky použili

Stanislav Pekarovič

1 000 EUR

nákup špeciálneho trojkolesového bicykla vyrobeného
na mieru pre dcéru so zdravotným znevýhodnením

Zora Marksová

1 000 EUR

úhrada terapeutického pobytu a rehabilitácií pre syna po úraze

Jozef Pokorný

1 000 EUR

úhrada rehabilitačného pobytu v Adeli Medical Centre
centre pre syna so zdravotným znevýhodnením

Iveta Matlák

780 EUR

doplatok na polohovateľný mechanický invalidný vozík
a nájazdové lyžiny pre súrodenca v bdelej kóme

Marijana Uhlik

837,60 EUR

Janka Gajdošová

1 000 EUR

Peter Korčok

1 000 EUR

úhrada rehabilitácie formou hydrokinezioterapie pre syna s DS

Vladimíra Viktorová

1 000 EUR

kúpa prenosného inhalačného prístroja PARI eFlow pre dcéru – diagnóza cystická ﬁbróza

kúpa inhalátora eFlow rapid eBase pre syna s cystickou ﬁbrózou
úhrada nákladov na pobyt v Adeli Medical Centre pre vnučku so zdravotnými ťažkosťami

Predkladateľ

Názov projektu

Mesto/Obec

Nitka

TELL ME YOUR STORY – TELLMYS

Bratislava

Základná škola, Dudova 2, Bratislava

Bezpečne a pekne pred školou

Bratislava

2 600,25 EUR

Základná škola Tarnov

„Telocvičňa pod holým nebom“

Tarnov

3 000,00 EUR

Občianske združenie pri ZŠ

Rozbežisko s doskokovou plochou

Marianka

3 000,00 EUR

Základná škola

Včely volajú o pomoc

Topoľčany

3 000,00 EUR

HK Sršne Košice

Bratislavčania na ČSOB maratóne, Košičania na ľade.

Košice

3 000,00 EUR

Občianske združenie „Pre našu školu“

Školská záhrada – záhrada, ktorá nás učí a spája

Bratislava

3 000,00 EUR

CDKL5 Slovakia

Pomôžte nám dovybaviť fyzioterapeutické miestnosti pre naše deti. Bratislava

3 000,00 EUR

TU SME, neinvestičný fond

Senzorická záhrada, alebo záhrada pre všetkých

3 000,00 EUR

Bratislava

Schválená suma
3 000,00 EUR

Veľká – Malá – Škola

revitalizácia vonkajšej plochy pre deti a mládež Mokrohájska

Bratislava

3 000,00 EUR

Klub Detskej Nádeje

Kardiotábor

Bratislava

3 000,00 EUR

Športový klub polície Bratislava

S ČSOB za vodou

Bratislava

3 000,00 EUR

Slovenská Asociácia Cystickej Fibrózy

Čisté pľúca

Košice

3 000,00 EUR

Rodičovské združenie pri materskej škole

Rozprávková ekoučebňa

Prievidza

3 000,00 EUR

Neškôlka

Spojenia

Bratislava

2 835,00 EUR

OZ GaBa

Baťovianska záhrada

Partizánske

2 988,00 EUR

Združenie rodičov Materskej školy Ďurďošík

Zdravie, pohyb a zábava.

Ďurďošík

1 481,10 EUR

Pohodovo o.z.

Miesto, ktoré učí

Bratislava

2 990,00 EUR

Športový klub Bobrovec

Hraj sa a športuj!

Bobrovec

3 000,00 EUR

MŠ Slovenská 14 Spišská Nová Ves

Chodník zručnosti

Spišská Nová Ves

2 995,00 EUR

Základná škola Fándlyho 11 90201 Pezinok

EKO učebňa na Panelke

Pezinok

3 000,00 EUR

Od emócii k poznaniu, n.o.

Scitlivovanie mladých ľudí a budovanie kritického myslenia
cez príbehy na školách

Bratislava-Petržalka

2 980,00 EUR

Slovenský cykloklub Bicyglo Trnava

Nové cykloturistické trasy v Malých Karpatoch

Trnava

3 000,00 EUR

Obec Fačkov a Základná škola vo Fačkove

Nie doma pri počítači, ale aktívny život ku zdraviu

Fačkov

2 997,96 EUR

36

2019

VÝROČNÁ SPRÁVA
ANNUAL REPORT

Predkladateľ

Názov projektu

Mesto/Obec

LukostrelecBB

S novou podlahou športujme zdravo

Banská Bystrica

3 000,00 EUR

Malí farmári – úspešní v škole a podnikaní

Malí farmári – úspešní v škole a podnikaní

Spišský Hrhov

3 000,00 EUR

o.z. Naše Detičky

Projekt pre stavebné povolenie a zmenu
účelu priestorov + inžinierské siete.

Červeník

3 000,00 EUR

Spojená škola

Rozvíjanie sociálnych a komunikačných interakcií u detí
s poruchou autistického spektra

Trnava

2 989,00 EUR

Materské centrum Sovička

„Klub nerozbitných Sovičiek“

Sečovce

3 000,00 EUR

Občianske združenie rodičov
pri Materskej škole Iľjušinova č.1

Malí záhradníci

Bratislava

2 611,70 EUR

SPDDD Úsmev ako dar

Sprievodcovia mladých

Bratislava

3 000,00 EUR

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV

Letná škola mladých chemikov

Bratislava

3 000,00 EUR

Fond UŠKO n.f.

Za hranicami ticha

Bratislava

3 000,00 EUR

CZS Narnia

Aj ja môžem meniť svet (alebo vezmime sídliskovú ničotu útokom)

Bratislava

3 000,00 EUR

Hronov, n. o.

Plnohodnotné prežitie staroby

Brusno

2 993,56 EUR

Základná škola Jakubov

Fotograﬁa-médium detí z Generácie Z

Jakubov

2 999,60 EUR

ŠK MLYNY – športový klub, o. z.

Prvých 7 minút rozhodne – dopravná nehoda

Bratislava

2 200,00 EUR

Základná škola Rozmarínová ul. 1
Komárno 945 01

Hurá na ihrisko

Komárno

3 000,00 EUR

OZ CAPINA

V zdravom tele, zdravy duh

Bystričany

3 000,00 EUR

JASIV, občianske združenie

Divínsky Boyard 2020

Divín

3 000,00 EUR

Občianske združenie pri ZŠ
a MŠ Javorová alej

Lesopark Čierna Voda

Chorvatsky Grob

3 000,00 EUR

Priateľ

Rozprávková alej

Košice

3 000,00 EUR

Obec Horné Zelenice , Materská škola

Detské ihrisko „štvorlístok „ - zdravo-hravo

Horné Zelenice

2 980,00 EUR

Gymnázium – Gimnázium, Horešská 18,
Kráľovský Chlmec

Zdravá duša – úspešný žiak – spokojný učiteľ – šťastný rodič

Kráľovský Chlmec

3 000,00 EUR

Kynologický klub Dolná Tižina

Môj psík a JA

Dolná Tižina

2 999,00 EUR

Športový klub polície – ILYO
Taekwondo Košice

Bez nás to nejde

Košice-Sever

3 000,00 EUR

MŠ – Zádielska 4, Košice

Zelená učebňa

Košice

3 000,00 EUR

Klub OMD Farfalletta Žilina

Spoločne k víťazstvu

Žilina

3 000,00 EUR

Združenie maďarských rodičov
na Slovensku pri ZŠ VJM Horný Bar

Hygiena a zdravie s ČSOB

Horný Bar

3 000,00 EUR

Základná škola s materskou školou Čimhová

Pohybom ku zdravým a trvalým vedomostiam

Čimhová

3 000,00 EUR

Dom sociálnych služieb – MOST, n.o.

Znovuobjavenie radosti z pohybu a duševnej pohody

Bratislava-Petržalka

941,47 EUR

Základná škola s materskou školou
Jána Amosa Komenského

Rozvoj stratégie a logiky

Bratislava

997,24 EUR

ZŠ Ágostona Pongrácza s VJM

Zábavne a náučne ku zdraviu našej komunity

Neded

2 998,00 EUR

Základná škola s materskou školou,
900 85 Vištuk č. 44

Vráťme zeleň pred školu

Vištuk

2 000,00 EUR

Sila rúk Východu

Cesta k slobode pohybu

Hanušovce nad Topľou

3 000,00 EUR

Základná škola Jerguša Ferka v Košútoch

Malí včelári

Košúty

3 000,00 EUR

SÝKORKA n.o.

Rehabilitácia Sýkorka

Trenčín

3 000,00 EUR

1.BASKET KLUB MICHALOVCE

Športuj a bav sa basketbalom

Michalovce

3 000,00 EUR

ZŠ Jana Amosa Komenského

Školská knižnica – miesto kde to žije

Sereď

3 000,00 EUR

Združenie príbuzných, priateľov a ľudí
s psychickými poruchami KRÍDLA

aj MY chceme žiť zdravo!

Bratislava

2 801,39 EUR
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Predkladateľ

Názov projektu

Mesto/Obec

Schválená suma

ZŠ Petra Škrabáka Dolný Kubín

Záhrada v pohybe

Dolný Kubín

2 985,00 EUR

Rodičovské združenie pri MŠ Dolné Srnie

Vytvorme deťom bezpečný priestor pre hry a rozvoj

Dolné Srnie

3 000,00 EUR

Domka – Združenie saleziánskej mládeže,
stredisko Bratislava – Mamateyova

Orientačné dni – preventívne programy pre školské triedy

Bratislava

2 510,00 EUR

NAŠE SLNKO

Materálovo technické zabezpečenie projektu Vlčia Svorka

Bratislava

3 000,00 EUR

Spojená škola internátna Levice

Zmyslové podnety nám pomôžu

Levice

2 500,00 EUR

Občianske združenie KOMÉNIUM

Pod strieškou

Galanta

3 000,00 EUR

Občianske združenie Švábovské ratolesti

Revitalizácia ihriska vo Švábovciach

Švábovce

3 000,00 EUR

VALLE n.o.

Poďme si spolu zacvičiť

Humenné

3 000,00 EUR

ŠK Veľký Grob

Neseď doma!

Veľký Grob

3 000,00 EUR

ZRR Nejedlého
(Združenie Rady rodičov Nejedlého)

A je to! – školská dielňa

Bratislava

3 000,00 EUR

Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej
s materskou školou Bzince pod Javorinou

Nová umyváreň pre detičky ŽABIČKY

Bzince pod Javorinou

2 900,00 EUR

Domov Barborka Unín, n.o.

Podpora zdravého životného štýlu u ľudí
so zdravotným znevýhodnením

Unín pri Skalici

3 000,00 EUR

P-MAT, n.o.

Letné matematické a fyzikálne sústredenia

Bratislava

3 000,00 EUR

OZ Rakárenček

Oddychovo-náučná zóna na Rakárenskej

Malacky

3 000,00 EUR

Šedý medveď

„ALL STAR SCHOOL -školy, ktoré najviac žijú pohybom a športom.“ Bratislava – Staré Mesto 3 000,00 EUR

Spojená škola Svätej Rodiny

Renovácia ihriska-rekonštrukcia záchytných sietí a povrchu.

Bratislava

3 000,00 EUR

ZŠ s MŠ Lúčky

Krok za krokom za kompostom

Lúčky

2 033,68 EUR

"Nie sme sami"

Snoezelen kútik pre autistov

Prešov

2 500,00 EUR

Cesta von

Omama - raná starostlivosť a rozvoj detí žijúcich
v generačnej chudobe

Bratislava

3 000,00 EUR

Milan Štefánik, o.z.

Realizácia beneﬁčných kultúrnych podujatí
pre zdravotne znevýhodnených

Kráľová pri Senci

16 500,00 EUR

Be Cool, s.r.o.

Nákup štartovného na podporu beneﬁčného športového podujatia Bratislava

Sport Kids Academy, o.z.

Realizácia detských športových aktivít

Bratislava

15 000,00 EUR

Národný ústav detských chorôb v Bratislave

Podpora ochrany zdravia detí

Bratislava

20 000,00 EUR

Dieťa v nemocnici pri Detskej fakultnej
nemocnici v Košiciach, n.o.

Podpora ochrany zdravia detí

Košice

20 000,00 EUR

Klub priateľov Detskej nemocnice
v Banskej Bystrici, o.z.

Podpora ochrany zdravia detí

Banská Bystrica

10 000,00 EUR

Nadácia Detského kardiocentra v Bratislave

Podpora ochrany zdravia detí

Bratislava

11 000,00 EUR

Ekonomická univerzitu v Bratislave

Podpora vzdelávania

Bratislava

10 000,00 EUR

Fakulta informačných technológii pri
Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

Podpora vzdelávania

Bratislava

30 000,00 EUR

Partnerstvo na projekte Magio pláž 2019 v Bratislave,
podpora myšlienky zero waste

Bratislava

45 000,00 EUR

Podpora projektu „Študentské hnutie 1989“
https://november89.today/

Bratislava

10 000,00 EUR

Zoznam, s.r.o.
November89, o.z.
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8.

Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov,
ktoré nastali v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

V období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 nenastali žiadne zmeny v zložení orgánov nadácie.

9.

Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu,
ak bol nadačnou listinou ustanovený

Správca nadácie v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 nepoberal žiadnu odmenu za výkon funkcie správcu.
Odmena za výkon funkcie správcu = 0 EUR

10. Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom
o prostriedkoch nadačných fondov
V rámci ČSOB nadácie neboli založené žiadne nadačné fondy.
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