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ÚVODNÉ SLOVO
Vážené dámy, vážení páni,
uplynulý rok ešte viac ako kedykoľvek predtým
preukázal, aká dôležitá a prínosná je zmysluplne
využitá finančná pomoc od Nadácie Slovenskej
sporiteľne. S nezvyčajnou silou sa už druhý rok
prejavovala pandémia spôsobená koronavírusom.
Ľuďom spôsobovala nemalé zdravotné a psychické
problémy a negatívne sa odzrkadlila aj na
ekonomických výsledkoch našej krajiny. To podnietilo
množstvo subjektov, ktoré sa na nás obrátili
so žiadosťou o pomoc na riešenie dôsledkov
koronakrízy s takmer 500 projektmi. Z nich sme
vybrali tie, ktoré boli zamerané na najviac postihnuté
skupiny obyvateľstva – na seniorov, sociálne
odkázaných ľudí, na ľudí bez strechy nad hlavou,
na ľudí osamelých, psychicky labilných či tých, ktorí
sa nedokážu postarať o seba sami. Súčasne sme
pokračovali v rozpracovaných projektoch, ktoré
už mali priniesť očakávané výsledky. Takými boli
najmä aktivity zamerané na finančné vzdelávanie
a na podporu športu a pohybových aktivít
predovšetkým detí a mládeže. A ľahostajnými nás
nenechala ani problematika životného prostredia
či nezmyselného nakupovania nekvalitného oblečenia,
ktorého výroba a následná likvidácia je enormne
energeticky a ekologicky náročná.
Začiatok roka sa niesol v znamení grantového
programu #mamnato špeciál, vyhláseného v októbri
2020 pre projekty s realizáciou v roku 2021. Bol
zameraný predovšetkým na aktivity pomáhajúce
zvládnuť mimoriadnu pandemickú situáciu sociálne
odkázaným skupinám. Celkovo išlo o 34 projektov v
hodnote 250 tisíc eur.
Som rád, že ani komplikovaná situácia negatívne
neovplyvnila fungovanie našej nadácie. Práve naopak.
Podarilo sa zrealizovať všetky plánované projekty
a súčasne si udržať a rozvíjať naše partnerstvá
v kľúčových oblastiach, ktorými pre nás boli v roku
2021 okrem pomoci v boji s pandémiou tiež
vzdelávanie, ochrana životného prostredia, sociálna
pomoc, podpora kultúry, šport detí a rozvoj občianskej
spoločnosti. Sme hrdí na splnenie dôležitého míľnika
v našom vlastnom programe finančného vzdelávania
FinQ. Ukončili sme jeho pilotné overovanie, pričom
záverečné osvedčenie získalo prvých viac ako 2 500
žiakov. Dáta z viacnásobných meraní objektívne
potvrdili, že program FinQ rozvíja kritické a systémové
myslenie, je inkluzívny a dáva všetkým žiakom
rovnaké šance na ceste k úspechu.

V lete nadačná činnosť pokračovala vyhlásením
zatvoreného grantu #spolumamenato. Aj jeho cieľom
bolo pomôcť neziskovým organizáciám starajúcim
sa o ľudí bez domova v zdolávaní nepriaznivých
dôsledkov prebiehajúcej pandémie. Ďalšou zaujímavou
výzvou bol zamestnanecký grant, v ktorom sa
o podporu uchádzalo celkovo 41 projektov. Úspešných
bolo 10 neziskoviek z oblasti vzdelávania a ochrany
životného prostredia a aj 3 prihlásené projekty detí
našich zamestnancov, ktoré boli novou kategóriou.
Na zvládnutie dôsledkov súvisiacich s pokračujúcou
pandémiou ako príklad uvediem projekt Maltézskej
pomoci, zameraný na seniorov s podlomeným
zdravím a na ľudí bez domova. Pomohli sme tiež
rozšíriť služby Krízovej linky pomoci IPčko a podporili
otvorenie troch kontaktných centier Káčko v Nitre,
Banskej Bystrici a v Trnave.
Okrem toho sme vyhlásili dve veľmi úspešné finančné
zbierky. V prvej ukázalo obrovskú mieru solidarity viac
ako 400 našich zamestnancov, ktorí podporili
príspevkom na Štedrú večeru rodiny v núdzi s jedným
rodičom. Druhou zbierkou sme oslovili verejnosť
s výzvou „Sochám zima neublíži, ľuďom bez domova
áno“. Vyzbieranými viac ako 10 tisíc eurami podporíme
neziskové organizácie Vagus, Depaul a Proti prúdu.

Rok 2021 nás opäť mnohému naučil. Bolo to
obdobie nepredvídaných situácií a urgentných
riešení, ale tiež obdobie solidarity a kreativity.
Teším sa veľkému záujmu, s ktorým sa na nás naši
partneri dlhodobo obracajú. Predpokladám, že je to
preto, že nám dôverujú. Sú z našej strany zvyknutí
na objektívne výberové podmienky a korektnú
spoluprácu. Financovaním projektov, ktoré sa s naším
nemalým finančným vkladom uskutočnia, sa snažíme
podeliť o úspechy z podnikania nášho zakladateľa –
Slovenskej sporiteľne, a. s. Je to naša filozofia
a stratégia, ktorú dlhodobo dodržiavame a budeme
sa ňou riadiť aj v budúcnosti.
Štefan Máj
predseda Správnej rady
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ĽUDIA V NADÁCII

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.

Štefan Frimmer
člen správnej rady
V Slovenskej sporiteľni pracuje od roku 2007,
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.

Dozorná rada:

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

Barbara Henterová
správkyňa nadácie
Od januára 2020 je správkyňou Nadácie Slovenskej
sporiteľne. Témy spoločenskej zodpovednosti
a firemnej filantropie jej boli vždy veľmi blízke,
venovala sa im aj na predchádzajúcich pôsobiskách
v spoločnostiach Generali Slovensko a Slovenské
elektrárne. Pred materskou dovolenkou pracovala
v Slovenskej sporiteľni ako vedúca oddelenia
sponzoringu a podujatí.

Slavomír Seemann, predseda
Boris Marte, člen
Ľudovít Valent, člen
Mária Valachyová, členka
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AKTIVITY NADÁCIE
Realizácia projektov #mamnato špeciál

Inštitút aktívneho bývania, foto: archív organizácie

V ostatných dvoch rokoch neziskové organizácie potrebovali väčšiu pomoc, ako kedykoľvek predtým.
Rovnako ako okolitý svet, aj Nadácia Slovenskej sporiteľne citlivo zareagovala na komplikovanú
mimoriadnu situáciu spôsobenú pandémiou a zhoršenými klimatickými podmienkam a svoj najväčší
grantový program prispôsobila novej situácii.

Grantový program #mamnato špeciál, vyhlásený
v októbri 2020 pre projekty s realizáciou v roku 2021,
určila na pomoc sociálne odkázaným skupinám a na
aktivity komunít, ktoré sa osvedčili počas karantény.
Zároveň nadácia ani v tomto čase nezabudla na
životné prostredie a hľadala lokálne riešenia na
zmiernenie dopadu klimatických zmien, ktoré sa
týkajú nás všetkých. Nadácia vyčlenila na tento
grantový program celkovo 250 000 eur. V januári 2021
potom spomedzi takmer 500 prihlásených projektov
odborná komisia vybrala 34, ktoré sa realizovali počas
roka.

V oblasti Oživenie komunity podporu získal projekt
Inštitútu aktívneho bývania, ktorý v roku 2020
združil ľudí a odborníkov pre spoločnú myšlienku
„aktívneho bývania“. Zameraný bol na seniorov a na
ľudí ohrozených sociálnym vylúčením. A tak v rámci
projektu vznikol pre 122 klientov Zariadenia pre
seniorov Harmónia v Prešove prototyp návštevného
domčeka, ktorý slúži v čase pandémie, ale napríklad
aj počas chrípky či inej nákazlivej nemoci ako bezpečné
miesto na stretávanie sa s príbuznými. Neskôr, počas
bežných dní poslúži ako terapeutická miestnosť.
S týmto šikovným domčekom si už nemusia seniori
a ich návštevníci kývať na diaľku a posielať odkazy
prostredníctvom personálu zariadenia.
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AKTIVITY NADÁCIE
Na Slovensku sa každý rok vyhodí šatstvo v objeme
3 futbalových štadiónov naplnených do výšky
6. poschodia. Je to spôsobené množstvom lacného
oblečenia nakúpeného vo fast fashion reťazcoch.
Nekvalitné oblečenie pre nás rýchlo stráca hodnotu
(podľa štatistiky je oblečené len 7 až 8-krát).
Alternatívne second handy či swapy len mierne
predlžujú jeho životnosť, no až 90 % oblečenia aj tak
skončí na skládkach odpadu. V oblasti Rozvoja
životného prostredia nadácia podporila tiež Knižnicu
oblečenia, nová koncepcia požičiavania si oblečenia.
Ide o udržateľnú alternatívu k nezmyselným nákupom.
V online knižnici je možné si požičať kostým do práce,
šaty na večer s priateľmi či slávnostné šaty na rodinné
oslavy. Vhodný odev tu nájdu aj tehotné ženy či tí, ktorí
si chcú vyskúšať slovenské dizajnové oblečenie
s cieľom znížiť „módnu“ uhlíkovú stopu.
V oblasti Inovácie v sociálnej oblasti uspel projekt
sociálnych pracovníkov občianskeho združenia
Barlička, ktorí počas prvej vlny po večeroch šili rúška.
Jeho klienti, seniori trpiaci demenciou či Alzheimerovou
chorobou, niekedy dodržiavaným opatreniam
nerozumeli alebo zabudli, na čo sú určené.

Pracovníci im každý deň museli vysvetľovať, prečo
ich príbuzní za nimi prestali chodiť. Personál zariadenia
preto hľadal možnosti, ako ich udržať fit po zdravotnej
aj po psychickej stránke. Z grantu okrem iného nakúpili
niekoľko terapeutických pomôcok – mačiek, ktoré
navodzujú seniorom pocit pohody.
V bádaní nás nič nezastaví je názov projektu
organizácie Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie.
V rámci projektu boli vyškolení učitelia zo 4 škôl, ktoré
navštevujú žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia (Plavecký Štvrtok, Muránska Dlhá Lúka, Kluknava
a Kežmarok). Pedagógovia zaviedli bádateľsky
orientovanú výučbu do každodenného vyučovania.
Použité inovatívne metódy a pomôcky motivovali
žiakov k učeniu a viedli ich k starostlivosti o životné
prostredie. Zároveň objavovanie prírody prispelo
k väčšej psychickej aj fyzickej pohode detí počas
náročného obdobia pandémie.
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AKTIVITY NADÁCIE
Vyhlásenie zatvoreného grantu pre ohrozené skupiny

Festival Doma Dobre, DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia, foto: archív organizácie

V roku 2021 sa Nadácia Slovenskej sporiteľne rozhodla reagovať na zložitú situáciu jednej z najohrozenejších skupín obyvateľstva – ľudí bez domova, ktorá sa výrazne zhoršila počas pandémie.
Vyhlásila Zatvorený grant #spolumamenato pomôcť
ohrozeným skupinám ako mimoriadnu pomoc pre
neziskové organizácie, ktoré v tejto oblasti dlhodobo
pôsobia. Z 12 oslovených organizácií na výzvu
zareagovalo 11, ktorým nadácia darovala finančné
prostriedky v celkovej výške 57 870 eur. Grantová
výzva bola zameraná na vytvorenie bezpečného
zázemia pre klientov počas pandémie, starostlivosť
o klientov počas zimných mesiacov, sociálne inovácie
na pomoc ohrozeným skupinám a tiež na sociálne
inovácie pomáhajúce verejnosti alebo neziskovým
organizáciám lepšie poskytovať svoje služby.
Projekt Hlinený dukát (Trnavská arcidiecézna
charita) je už etablovaným projektom na pomoc
ľuďom v núdzi. V Trnave, Novom Meste nad Váhom,
Piešťanoch a v Hlohovci si ľudia môžu zakúpiť dukát
v hodnote 1 euro, ktorý podarujú človeku bez domova.
V charitnom centre je možné si ho vymení za balíček
potravín alebo za teplé jedlo.

Medzi podporenými projektmi bola aj Pohotovostná
služba, ktorú poskytuje Oáza - nádej pre nový život,
n. o. v Košiciach. Z finančného daru prevádzkovali
krízovú linku, vďaka ktorej vyhľadávali a prevážali ľudí
bez domova do bezpečného prostredia.
Nové Mesto nad Váhom uspelo s projektom
Bojujeme s ponorkovou chorobou – cieľom ktorého
bolo poskytovať psychologickú pomoc klientom
a zamestnancom Útulku pre ľudí bez domova vo forme
osobnej a skupinovej terapie.
Ďalšími podporenými organizáciami boli OZ Vagus,
Proti prúdu, Občianske združenie STOPA Slovensko,
DEPAUL SLOVENSKO, Diecézna charita Nitra, Diecézna
charita Žilina, Nadácia DEDO a Gréckokatolícka charita
Prešov.
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AKTIVITY NADÁCIE
Vzdelávací program FinQ, ako hlavný pilier vzdelávacích aktivít Nadácie
Slovenskej sporiteľne, úspešne pokračoval aj v roku 2021

Program FinQ

Overovanie programu FinQ – inovatívneho programu z oblasti finančného vzdelávania a rozvoja finančnej
kultúry – bolo v roku 2021 ukončené na 25 pilotných základných a stredných školách. V rámci programu
žiaci absolvovali priebežné a záverečné certifikačné testy. Osvedčenie o absolvovaní programu FinQ
získalo 2 587 žiakov.
Cennú spätnú väzbu o realizácii programu na školách
priniesol aj dotazníkový prieskum žiakov pilotných
škôl a ich rodičov. Získané dáta z meraní
uskutočnených počas 2 rokov jednoznačne potvrdili,
že program FinQ podporuje rozvoj kritického
a systémového myslenia, je inkluzívny a dáva
všetkým žiakom rovnaké šance stať sa úspešnými.
Celkové výsledky pilotného overovania, ktoré priniesli
pokrok žiačok a žiakov pilotných škôl v rozvoji
kompetencií napriek zložitej situácii v školách v období
pandémie, Nadácia Slovenskej sporiteľne prezentovala
prostredníctvom panelovej diskusie a intenzívne
o ňom komunikovala v televíziách, printových
i elektronických médiách.
Výsledky pilotného overovania boli tiež prezentované
na výročnej medzinárodnej konferencii Centra
európskych nadácií Zmeny vzdelávacieho systému –
skúsenosti zo strednej Európy vo Viedni za účasti
približne 400 účastníkov z rôznych krajín.

Diskutovalo sa o nich aj na konferencii k inováciám
z oblasti vzdelávania a priemyslu SlovakiaTech 2021.
Zástupcovia programu FinQ boli účastníkmi pracovnej
skupiny projektu OECD Budúcnosť vzdelávania
a kompetencií 2030.
V roku 2021 sa program rozšíril o ďalšiu vzdelávaciu
oblasť Človek a príroda – o nový vzdelávací modul pre
učiteľov a o ďalšie podporné materiály. Ku koncu roka
2021 program poskytoval 430 metodických a pracovných listov pre pedagógov a žiakov.
Uskutočnil sa aj prvý ročník súťaže FinQ Majster.
Cieľom súťaže bolo prispieť k rozvoju finančnej
gramotnosti a finančnej kultúry žiakov, rozvíjať ich
aktivitu, originalitu, flexibilitu kritického myslenia
a schopnosť aktívne sa zapájať do ekonomického
a spoločenského života.
V školskom roku 2021/2022 je do programu
zapojených 63 základných a stredných škôl.
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AKTIVITY NADÁCIE
Finančné zbierky pre ľudí ohrozených stratou bývania
Koncom roka 2021 Nadácia Slovenskej sporiteľne iniciovala aj dve finančné zbierky.
Do internej zbierky Štedrá večera sa zapojilo 404 zamestnancov Slovenskej sporiteľne a 7 základných
odborových organizácií. Počas 11 dní sa podarilo vyzbierať sumu 8 730 eur, z ktorej nadácia väčšinu
použila na zakúpenie 50-eurových poukážok na nákup potravín v obchodnom reťazci pre 150
jednorodičovských rodín. Poukážky boli rodinám, prihláseným do programu Hodina deťom (Nadácia
pre deti Slovenska ), distribuované pred vianočnými sviatkami. Zvyšná suma bude venovaná Nadácii
pre deti Slovenska na podporu rodín s jedným rodičom na jar 2022.

Sochám zima neublíži, ľuďom bez domova áno, Slovenská sporiteľňa

Druhá, verejná zbierka s názvom Sochám zima
neublíži, ľuďom bez domova áno mala za cieľ
upriamiť pozornosť a získať peňažné prostriedky pre
ľudí bez domova v Bratislave. Zbierka, registrovaná
Ministerstvom vnútra SR pod číslom 000-2021040833, prebiehala od 15. decembra 2021 do 28.
februára 2022, s výťažkom 11 718,70 eur. Do konca
decembra 2021 bolo na transparentný účet vložených
spolu 10 491,09 eur.

Finančné prostriedky zo zbierky nadácia rozdelí medzi
tri organizácie - občianske združenie Vagus,
neziskovú organizáciu DEPAUL SLOVENSKO
a občianske združenie Proti prúdu, ktoré v Bratislave
pomáhajú ľuďom bez domova prežiť zimu. Slovenská
sporiteľňa na rovnaký účel venovala 15 000 eur, ktoré
rozdelila medzi tie isté tri organizácie.
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VÝBER PODPORENÝCH PARTNERSKÝCH PROJEKTOV
Sociálna pomoc a zdravie

Maltézska pomoc, foto: archív organizácie

Pomoc ľudom osobitne znevýhodneným situáciou súvisiacou s
pandémiou ochorenia COVID-19
Maltézska pomoc
Projekt Maltézskej pomoci bol zameraný na ľudí
najviac ohrozených pandémiou ochorenia COVID-19,
t. j. na seniorov s podlomeným zdravím a na ľudí bez
domova z Bratislavy, ktorí mali problém dostávať sa
k jedlu, vode a k ďalším nevyhnutným potrebám pre
život.

Až 251 dní v roku 2021 pracovali zložené tímy
(zamestnanec organizácie spolu s dobrovoľníkom)
priamo v teréne a rozviezli celkovo takmer 34 000
obedov.
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VÝBER PODPORENÝCH PARTNERSKÝCH PROJEKTOV
Rozšírenie krízových služieb pomoci IPčko na Slovensku
Krízový kontaktný bod Káčko
IPčko
Od nástupu pandémie COVID-19 je citeľný enormný
nárast potreby dostupnej psychologickej pomoci.
Občianske združenie IPčko tvorí skupina psychológov,
sociálnych pracovníkov a špeciálnych pedagógov, ktorí
sú presvedčení, že pomoc a podporu musí dostať
každý, kto sa cíti zmätený, slabý, nešťastný, sklamaný
či osamelý. Poradenskú a krízovú pomoc nepretržite
poskytujú anonymne, bezplatne a diskrétne na linkách
pomoci aj v ďalších projektoch.

Poslaním IPčka je, aby ľudia, ktorí sa ocitli v náročnej
a často zdanlivo bezvýchodiskovej situácii, mali
nonstop dostupnú odbornú prvú psychologickú
pomoc. Podpora od nadácie prispela k fungovaniu
Krízovej linky pomoci a k otvoreniu troch
kontaktných centier Káčko v Nitre, Banskej Bystrici
a v Trnave.

Svojpomocná výstavba 2021
Projekt DOM.ov
Od roku 2016 nezisková organizácia Projekt DOM.ov
v spolupráci so samosprávami pomáha rodinám, ktoré
žijú v rómskych lokalitách v neprijateľných podmienkach. Pracovníci organizácie počas 12 mesiacov
s rodinami prechádzajú množstvom úkonov – od
oddlžovania, sporenia, finančného vzdelávania,
získavania zamestnania, až po základnú výučbu
manuálnych zručností potrebných na výstavbu
nízkonákladového domu, ktorý architekt prispôsobí
potrebám rodiny a lokalite.

Počas výstavby sa v teréne pohybujú tímy, ktoré
asistujú rodinám a stavební učitelia ich vzdelávajú
v odbornejších stavebných postupoch. Na tempo prác
dohliada koordinátor výstavby. Kým rodiny ukončia
ročné „splátkové prázdniny“, začnú bývať v nových,
legálnych domoch.

Mladí dospelí z náhradných rodín
Návrat
Občianske združenie Návrat vzniklo v roku 1993. Snaží
sa o to, aby čo najviac detí vyrastalo v rodinách
s bezpečnými vzťahmi, či už vo svojich vlastných alebo
v náhradných. Medzi ich hlavné činnosti patrí
náhradná rodinná starostlivosť, odborná pomoc
rodinám v ohrození, podpora rodičovstva a iné s tým
spojené systémové riešenia. Vďaka minuloročnej
podpore sa im podarilo zdokumentovať životné
príbehy mladých dospelých, ktorí vyrastali
v náhradnej rodinnej starostlivosti.

Snímka s názvom Keď pôjdeme, tak prestane pršať
je príbehom matky a troch dcér, dnes už dospelých.
Zachytáva jednu z mnohých náhradných rodín, ktorá
sa rôzne menila – rozrastala a zužovala, sťahovala
sa na nové miesta, vyvíjala. Úprimné výpovede
podčiarkujú rodinnú súdržnosť napriek všetkému
zložitému, čo život a náhradné rodičovstvo prináša.
A v neposlednom rade ukazujú, aké je dôležité, keď
sa náhradná rodina môže oprieť o odborníkov zo
združenia Návrat.
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VÝBER PODPORENÝCH PARTNERSKÝCH PROJEKTOV
Podpora duševného zdravia prostredníctvom návštev zdravotných
klaunov v psychiatrických zariadeniach
ČERVENÝ NOS Clowndoctors
Poslaním projektu Cirkus Paciento je prostredníctvom
návštev zdravotných klaunov vzbudiť u detských
psychiatrických pacientov záujem o cirkusové umenie,
kúzelnícke triky a tým aj záujem o aktívny prístup
k životu. Akákoľvek zmysluplná aktivita je dôležitou
súčasťou liečebného procesu a pacienti vďaka nej
nadobúdajú novú chuť do života a do boja so svojou
chorobou.

Doktor Špenát, sestrička Epidémia Váhavá či asistent
Blška pomáhajú deťom nadobudnúť pocit dôležitosti
a hodnoty samého seba. Cieľom projektu bolo priniesť
nezvyčajnú formu zábavy a humoru detským
pacientom často dlhodobo odlúčeným od rodiny
a ponúknuť im aj tzv. podpornú liečbu. Tá spočíva
v úzkej spolupráci s personálom Detskej psychiatrickej
liečebne v Hrani.

Červený nos, Clowndoctors, foto: Samuel Ďurkovič
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Abeceda Zelenej školy

SMŠ Montessori vo Zvolene, Zelená škola, foto: Anna Hvizdáková

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Od roku 2017 je Nadácia Slovenskej sporiteľne
partnerom najväčšieho environmentálneho programu
pre deti a žiakov materských, základných, stredných
a špeciálnych škôl Zelená škola. Jeho cieľom je prispieť
k prevencii a k riešeniu problémov životného
prostredia a priniesť do škôl reálne zmeny vo
fungovaní aj výučbe. Vyškolení učitelia spolu so
žiackymi tímami postupne znižujú uhlíkovú stopu na
školách a plnia ciele Zelenej školy. V projekte Abeceda
Zelenej školy metodicky podporili 251 škôl.

Zvýšili vedomosti pedagógov v oblasti ekológie
a environmentalistiky, podporili ich zručnosti
v interaktívnej výučbe a novinárskymi kurzami ich
pripravili na prácu s médiami, aby dokázali informovať
o aktivitách a zmenách na Zelených školách. Pripravili
tiež nové metodické materiály s tematikou voda
a odpad aj príručku Hurá von na outdoorovú výučbu,
ktorá bola odporúčaná v rámci protipandemických
opatrení.

Vzdelávaním k úspechu
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Od roku 2008 nadácia podporuje štipendijný program
Vzdelávaním k úspechu. Program je zameraný na
podporu vzdelávania detí a mladých dospelých
z Centier pre deti a rodiny, náhradných rodín a sociálne
znevýhodnených rodín z celého Slovenska.

Štipendiá sú pre nich odrazovým mostíkom k lepšiemu
vzdelaniu a tým aj k lepšej budúcnosti. Vedomosti pre
nich znamenajú hodnotu, ktorá im pomôže
osamostatniť sa a lepšie sa uplatniť v budúcom živote.
Stávajú sa tiež vzorom a inšpiráciou pre desiatky
ďalších tínedžerov.
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VÝBER PODPORENÝCH PARTNERSKÝCH PROJEKTOV
Ochrana životného prostredia

Strom roka 2021, Nadácia Ekopolis, foto: Martin Babarík

Anketa Strom roka
Nadácia Ekopolis
Poslaním ankety Strom roka je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a celkovo tak vzbudiť
záujem ľudí o ochranu životného prostredia. Devätnásty ročník sa uskutočnil aj vďaka podpore Nadácie
Slovenskej sporiteľne.
Titulom Strom roka 2021 sa pýši „Tatranský dáždnik“
– buk lesný previsnutý. Už 70 rokov rastie v Starom
Smokovci. Doposiaľ sa nikomu nepodarilo presne
zistiť, kto a prečo tento strom zasadil. Pravdepodobne
sa tak stalo v 50-tych rokoch minulého storočia vďaka
študentom na čele s Bohdanom Wagnerom zo
Záhradníckej školy v Ledniciach na Morave. A odkedy
v centre Starého Smokovca vyrástla nevšedne šikmá
budova Horskej záchrannej služby, ocitol sa strom pod
ochrannými krídlami jej členov.

Záchranári dokonca strom ochránili pred výrubom.
I keď ide o najbežnejší strom Európy, vo Vysokých
Tatrách z neho nájdeme veľmi málo exemplárov.
Takýto krásne previsnutý je však len jeden a preto
ho Tatranci právom označujú za dominantu a za
symbol Starého Smokovca.
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Sadni si 2021
Metropolitný inštitút Bratislava
Projekt Sadni si! prináša do Bratislavy príjemné voľné
verejné sedenie – červené stoly a stoličky, ktoré
oživujú a kultivujú mestské priestory. Tretí ročník
projektu priniesol mobilné sedenie pred Galériu mesta
Bratislava, Múzeum mesta Bratislava, Gerulata
Rusovce, Kunsthalle, na Starz športoviská a kúpaliská,
pred miestne knižnice a centrá voľného času a tiež do
niektorých mestských častí.

Sadni si!, www.bratislava.sk

Upcy Kecy
Fashion Revolution
Zbytočne nakupujeme enormné množstvo
nekvalitného šatstva, čím vytvárame prebytočný
textilný odpad končiaci prevažne v spaľovniach.
Spojenie blogerky Kataríny Peterovej a dizajnérky
Veroniky Mihálikovej prinieslo videotutoriál
základných upcyklačných postupov pri práci
s textilom. Cieľom projektu bolo ukázať verejnosti, ako
často jednoducho a neraz iba so základnými
zručnosťami je možné pretvoriť nenosené oblečenie
a vytvoriť tak úspornejší kreatívny šatník z toho,
čo už máme doma v skrini.

Upcy Kecy, Instagram
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Šport

Detská tour Petra Sagana v Topoľčiankach, foto: archív organizácie

Detská tour Petra Sagana
Cyklistická Detská Tour
Detská tour Petra Sagana je populárne športové
podujatie pre celé rodiny. Na bicykloch či na
odrážadlách súťažia nielen deti od 2 do 14 rokov, ale
aj ich rodičia. Počas celého dňa sú pre deti k dispozícii
edukačné aktivity a sprievodný program. Súťaží sa
v niekoľkých kolách po celom Slovensku a veľká časť
detí putuje s Detskou tour na všetky podujatia.

Detská tour Petra Sagana je otvorená pre každého.
Motivuje k pohybu nielen najlepších, ale aj tých, ktorí
športujú nepravidelne. V roku 2021 sa podarilo
zrealizovať šesť kôl – v Žiline, Šamoríne,
Topoľčiankach, Malom Slavkove, Červenom Kláštore
a v Demänovej.

Spoločne rozhýbeme deti
Športová akadémia Mateja Tótha
Pohyb je základný predpoklad zdravia. Slovensko
dlhodobo patrí medzi krajiny s najnižším počtom hodín
telesnej výchovy. Na Slovensku sa počet hodín
telesnej v roku 1997 znížil z 3 len na 2 vyučovacie
hodiny. Viac ako po roku dištančného vzdelávania
začali rodičia, učitelia aj odborníci poukazovať na
nedostatok pohybu detí.

Cieľom projektu bolo priniesť do vyučovania tretiu
hodinu telesnej týždenne. Do pilotného projektu
sa zapojilo 8 škôl z každého kraja (viac ako 200 žiakov
prvého stupňa). Súčasťou projektu bolo sledovanie,
ako sa zlepšila pozornosť detí s väčším množstvom
pohybových aktivít.
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Občianska spoločnosť

Biela vrana, foto: Ctibor Bachratý

Biela vrana
Bystriny
Od roku 2016 je Nadácia Slovenskej sporiteľne partnerom ocenenia Biela vrana , ktoré sa každoročne
udeľuje 17. novembra. Bielu vranu založili v roku 2008 Aliancia Fair-play a VIA IURIS na ocenenie
spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu.
Od roku 2019 toto ocenenie udeľuje občianske
združenie Bystriny. Biela vrana je poďakovaním
vzácnym ľuďom okolo nás, ktorí sú ochotní brániť
pravdu a spravodlivosť, konkrétnym činom preukázali
občiansku odvahu, potlačili osobné záujmy v záujme
verejného prínosu, hodnôt či princípov bez ohľadu na
možné riziko, príkorie či odsúdenie. Laureátkami
v roku 2021 sa stali:
Zuzana Baťová – riaditeľka Štátneho ústavu pre
kontrolu liečiv. Jej úrad vypracoval počas vrcholiacej
vládnej a pandemickej krízy nezávislé hodnotenie
neregistrovanej vakcíny Sputnik, ktoré nevyhovovalo
zjavnej politickej objednávke. Čelila mediálnym
aj politickým tlakom, zažívala posmech i vyhrážky.
Napriek tomu neuhla a principiálne obhájila odbornosť
a integritu verejnej služby.

Lenka Ticháková – nezávislá poslankyňa Varína, ktorá
sa snaží, aby obec našla nový názov pre ulicu
Dr. Jozefa Tisa. Pátrala v archívoch, získala stanovisko
historikov, robila osvetu a tlačila na zmenu. V obci čelí
urážkam, presile a nepochopeniu. Napriek tomu sa
nevzdáva a principiálne stojí za hodnotami
humanizmu a demokracie i naďalej.
Soňa Holúbková – psychologička, ktorá sa už tridsať
rokov venuje ľuďom s postihnutím. V skostnatenom
systéme vyšľapáva nové cesty, aby ich podporila
v túžbe žiť samostatne. Pomáha im s plnohodnotným
začlenením do spoločnosti, učí nás prijímať a oceňovať
inakosť. Znalci témy o nej hovoria ako o „legende
zo Žiliny“.
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Medzinárodný filmový festival dokumentárnych filmov Jeden svet
Človek v ohrození
Organizácia Človek v ohrození od roku 1999 podáva pomocnú ruku ľuďom, ktorých najrôznejšie okolnosti
oberajú o ich ľudskú dôstojnosť a slobodu. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít sa zároveň snaží prispieť
k budovaniu Slovenska ako otvorenej, tolerantnej a solidárnej spoločnosti.
Osobité postavenie má festival dokumentárnych
filmov Jeden svet, ktorý patrí k vlajkovým lodiam tejto
organizácie. Dokumentárne filmy v rôznych prienikoch
reflektujú aktuálne témy ako sú medziľudské vzťahy,
politické režimy, nové technológie či klimatické
zmeny.
Súčasná slovenská spoločnosť je zvlášť pod vplyvom
koronakrízy málo informovaná o hlbších súvislostiach
sociálnych problémov, a preto sa často uchyľuje
k polarizácii a k radikalizácii. Prejavuje sa to často
práve u mladých ľudí, ktorí sú budúcnosťou našej
spoločnosti.

Po roku strávenom vo väčšej či menšej izolácii sú ľudia
ešte viac uzatvorení vo svojich bublinách a strácajú
nielen vzájomný kontakt, ale aj kontakt so životnou
realitou za hranicami svojej bubliny.
22. ročník festivalu Jeden svet 2021 s témou KONTAKT
sa konal v hybridnej forme – online aj naživo
v kinosálach. Okrem 4-dňového festivalu, sa festival
konal počas celého roka v regiónoch a na školách, kde
žiaci po projekcii dokumentu diskutovali s odborníkmi
na danú tému.
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Kultúra

Hlbokomorské rozprávky, ORFEO, foto: Zdenko Hanout

Viva Musica! festival 2021
ORFEO
Festival klasickej hudby Viva Musica! patrí
k najväčším medzinárodným hudobným počinom na
Slovensku. Aby ponúkol svojim návštevníkom viac
hudobných zážitkov, z týždňového podujatia sa stal
dvojmesačný festival, ktorý v Bratislave posúva
tradičné vnímanie klasickej hudby. V roku 2021 bol
festival koncipovaný s mottom "Svetovo slovenská
Viva".

Priniesol nielen desiatku vystúpení slovenských
umelcov, ale aj výnimočné umelecké spojenia a dva
špeciálne projekty prepájajúce hudbu s literatúrou
(Hlbokomorské rozprávky) a hudbu s filmom
(Jánošík).

Výstavy v roku 2021
DANUBIANA - Centrum moderného umenia
Nadácia je dlhodobým partnerom jedného
z najromantickejších múzeí moderného umenia
v Európe – Danubiana Meulensteen Art Museum, ktoré
sa nachádza len pár kilometrov od centra Bratislavy
na polostrove rieky Dunaj. Od svojho otvorenia v roku
2000 múzeum uskutočnilo desiatky výstav najprestížnejších osobností slovenskej, európskej a svetovej
výtvarnej scény, napr. Joan Miró, Sam Francis, Karel
Appel, Rudolf Sikora, Vladimír Kompánek či Miroslav
Cipár.

Aj napriek obmedzeniam kvôli pandémii galériu
navštívili desiatky tisíc návštevníkov. V roku 2021 sa
podarilo vystaviť diela Viktora Freša, Petra Uchnára,
Boženy Augustínovej, ale aj diela 83 umelcov z celého
sveta v rámci 6. ročníka medzinárodného trienále
textilu Textile Art of Today.
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Inscenácia Bratislavského bábkového divadla Mauglí
Spoločne deťom
Bábkové divadlo v Bratislave chce nielen pobaviť, ale
má záujem svojim divákom prinášať nové inšpirácie,
rozvíjať ich kultúrno-spoločné povedomie, názory,
sociálnu interakciu, otvárať súčasné témy a priblížiť
sa dnešnej dobe. Zároveň sa divadlo vracia k svojej
podstate, inšpirovať deti a prinášať im radosť
a múdrosť rozprávok. Vďaka podpore Nadácie vznikla
inscenácia Mauglí na motívy Knihy džunglí od
Rudyarda Kiplinga.

Autorsky ju pripravila režisérska dvojica Mária
Danadová a Monika Kováčová. Skombinovali výrazný
pohybový prejav s bábkami, textom, maľovaním
a hudbou. Javisková džungľa je súčasne ihriskom
a prekážkovou dráhou, ktorú herci prekonávajú počas
stopovania Mauglího.

Bratislavské bábkové divadlo, Mauglí, foto archív
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VÝROČNÁ SPRÁVA 2021

Celkový prehľad poskytnutých darov,
grantov a financovaných projektov
v roku 2021
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CELKOVÝ PREHĽAD POSKYTNUTÝCH DAROV, GRANTOV
A FINANCOVANÝCH PROJEKTOV V ROKU 2021
Rozdelenie podpory podľa oblastí
Oblasť podpory

Poskytnutá podpora
z podielu zaplatenej dane

Poskytnutá podpora
z iných zdrojov

Poskytnutá
podpora spolu

Sociálna pomoc a zdravie

345,068.00 €

20,380.00 €

365,448.00 €

Vzdelávanie

245,186.80 €

105,746.80 €

350,933.60 €*

Životné prostredie

96,444.00 €

0.00 €

96,444.00 €

Šport

37,150.00 €

43,500.00 €

80,650.00 €

Občianska spoločnosť

64,500.00 €

11,500.00 €

76,000.00 €

Kultúra

73,000.00 €

0.00 €

73,000.00 €

Spolu

861,348.80 €

181,126.80 €

1,042,475.60 €

*Vzdelávanie - okrem darov a grantov sú zahrnuté aj dve zmluvy o spolupráci financované v rámci programu FinQ.

Rozdelenie podpory podľa programov
Program

Suma

#mamnato špeciál

250,000.00 €

Partnerstvá

523,048.00 €

Program FinQ

200,177.60 €*

Zatvorený grantový program pre ohrozené
skupiny

57,870.00 €

Podpora zamestnancov/-kýň Slovenskej
sporiteľne

11,380.00 €

Spolu

1,042,475.60 €

*Program FinQ - okrem príspevkov (darov) pre školy sú zahrnuté aj dve zmluvy o spolupráci financované v rámci programu.
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CELKOVÝ PREHĽAD POSKYTNUTÝCH DAROV, GRANTOV
A FINANCOVANÝCH PROJEKTOV V ROKU 2021
#mamnato špeciál
Obdarovaný

Názov projektu

Komunitné Centrum Menšín
Občianske združenie Barlička

Pomoc k svojpomoci
Upgrade: Domov dôchodcov 2.0

Touch&Speech n. o.

Corvus for blind 3.0 - nevidiaci vďaka technológiám
neopustení

Nezisková organizácia Voices
TENENET o.z.
Mesto Ružomberok, Nízkoprahové denné centrum
pre deti a rodinu (PREROD)

Výška daru

9,920.00 €
9,120.00 €
10,000.00 €

Na ceste nie si sám
Buďme sociálni aj online!

7,500.00 €
8,280.00 €

PRERODkáraNÁDEJdáva-mobilný nízkoprah

9,500.00 €

Občianske združenie Prima
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
KRESŤANIA V MESTE
Liga za duševné zdravie SR
Človek v ohrození, n.o.
Nadácia DEDO
Mladí, o.z.
Šumné - Knižnica oblečenia
Zmudri
Občianske združenie SLNKOTVOR

Prima ide ďalej
V bádaní nás nič nezastaví
Pomoc ľuďom bez domova a rodinám v sociálnej núdzi 2021

Základná organizácia slovenského zväzu včelárov
Kysucké Nové Mesto

API komunita

8,720.00 €

Bakomi

Komunitná EKOzáhrada Bakomi

8,700.00 €

Špeciálna základná škola s materskou školou,
J. Vojtaššáka 13, Žilina

Kúsok zeme pre všetkých

5,000.00 €

POST BELLUM SK

Puzzle pamäti (online vzdelávacia platforma pre žiakov/čky
ZŠ a študentov/ky SŠ, ich pedagógov/ičky a rodičov)

9,000.00 €

Kolégium Antona Neuwirtha
Budúcnosť pre minulosť
Mestská knižnica v Bratislave
Cirkevná základná škola sv. Juraja vo Svidníku
Občianske združenie Presahy

Akadémia veľkých diel
Mosty do minulosti
Knižnica bližšie čitateľom
Komunitný EKORAJ
MOODRE REČI

6,156.00 €
6,650.00 €
7,000.00 €
5,000.00 €
7,000.00 €

Mestská knižnica Snina, organizačná súčasť Mestského
kultúrneho a osvetového strediska v Snine

Knižné taxi

6,000.00 €

Gymnázium bilingválne, T. Ružičku 3, Žilina
CPR Trenčín
Stará Jedáleň
Mesto Brezová pod Bradlom
Komunitná nadácia Liptov
Benitim (pôvodne BENI KLUB)
Inštitút aktívneho bývania, n.o.

Cena Absynt - škola reportáže s vydavateľstvom Absynt
Expanzia do ticha
Živá sociálna sieť
Letná čitáreň pri knižnici
Beliansky lesopark - komunitný priestor
myTEEN - dajme šancu zdravému vývoju teenageriek
Na blízkosti blízkych nám záleží

Dobrý Kameň

Putovná komunitná obývačka - Aby dobrovoľníctvo
nevymrelo...

Linka dôvery Nezábudka
Šanca na vzdelanie
Starostlivé bývanie
Klimatické kampane, web a aplikácia Mladí za klímu
Knižnica oblečenia
Zmudri v ekológii
Semienka nádeje pre všetkých

5,200.00 €
9,280.00 €
10,000.00 €
5,000.00 €
10,000.00 €
6,200.00 €
5,000.00 €
7,000.00 €
6,400.00 €
9,180.00 €

10,000.00 €
5,894.00 €
6,150.00 €
5,000.00 €
6,150.00 €
5,000.00 €
9,000.00 €
6,000.00 €

Spolu

250,000.00 €
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CELKOVÝ PREHĽAD POSKYTNUTÝCH DAROV, GRANTOV
A FINANCOVANÝCH PROJEKTOV V ROKU 2021
Partnerstvá
Obdarovaný

Názov projektu

Výška daru

ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Rekvizity pre úsmev

Spoločne deťom, neinvestičný fond pri Štátnom
bábkovom divadle v Bratislave

Inscenácia Bratislavského bábkového divadla "Mauglí"

5,000.00 €

Nadácia Pontis

Charta diverzity 2021

1,500.00 €

eduRoma - Roma Education Project - občianske
združenie

O krok pokrok

5,000.00 €

Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie

Konvergencie 2021 - medzinárodný festival komornej
hudby, 22. ročník

7,000.00 €

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov
Úsmev ako dar

Vzdelávaním k úspechu

The Duke of Edinburgh's International Award
Slovensko, o.z.
Nadácia Pontis
Tanečný klub "Danube" Bratislava
DANUBIANA - Centrum moderného umenia, n.o.
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Človek v ohrození, n.o.

Za lepšie mentálne zdravie mladých počas pandémie
cez program DofE
Fond pre transparentné Slovensko 2021
ARS INTEGRA 2021
Výstavný plán na rok 2021
Abeceda Zelenej školy
Jeden svet 2021

994.00 €

20,000.00 €
10,000.00 €
10,000.00 €
10,000.00 €
15,000.00 €
20,000.00 €
12,000.00 €

Liga proti rakovine Slovenskej republiky

Integračný program OZ Vagus ako efektívna forma
podpory pri ukončovaní bezdomovectva
Deň narcisov 2021

Nadácia EKOPOLIS

Anketa strom roka 2021

Maltézska pomoc Slovensko

Pomoc ľudom osobitne znevýhodneným situáciou
súvisiacou s pandémiou ochorenia COVID-19

Návrat

Mladí dospelí z náhradných rodín

5,000.00 €

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov
Úsmev ako dar

Domovácky parlament - škola mladých lídrov

6,000.00 €

Hospic Milosrdných sestier
INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz
Nadácia Pontis
Centrum Natália
nezisková organizácia Projekt DOM.ov
ORFEO

#viaczivotadodni
Ekonomická olympiáda 2021
Fond pre podporu LGBT+ komunity 2021
Ten správny pohyb
Svojpomocná výstavba 2021
Viva Musica! festival 2021

ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Podpora duševného zdravia prostredníctvom návštev
zdravotných klaunov v psychiatrických zariadeniach

OZ Vagus

VIA IURIS
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
Cyklistická Detská Tour
Športová akadémia Mateja Tótha, o.z.
SLOVAK GLOBAL NETWORK
Porážka.sk

Aktívni občania ako základ demokratickej spoločnosti
Angažovaná škola
Detská tour Petra Sagana
Spoločne rozhýbeme deti
Slovak Global Network
Beh Neporazených

10,000.00 €
30,000.00 €
12,000.00 €
15,000.00 €

3,000.00 €
5,000.00 €
10,000.00 €
15,000.00 €
10,000.00 €
40,000.00 €
6,000.00 €
5,000.00 €
3,000.00 €
40,000.00 €
25,000.00 €
20,000.00 €
2,140.00 €
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CELKOVÝ PREHĽAD POSKYTNUTÝCH DAROV, GRANTOV
A FINANCOVANÝCH PROJEKTOV V ROKU 2021
Partnerstvá
Obdarovaný

ZA 7 HORAMI, o.z.
Liga proti rakovine Slovenskej republiky
Bratislavské dobrovoľnícke centrum
Slovenská jazzová spoločnosť
Alkan - klub horských športov
ĽUDIA ĽUĎOM, n.f.
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Bystriny
Komunitné centrum Nitra
Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB)
Ipčko
Bystriny
Zmudri
Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava

Názov projektu

Výška daru

Za 7 horami - Rozprávková krajina na Liptove
Náhradný domov a Onkologická konferencia
Týždeň dobrovoľníctva 2021
Letná jazzová dielňa 2021

1,000.00 €
7,000.00 €
3,000.00 €
2,000.00 €

16. ročník Beh na Chatu pri Zelenom plese, memoriál
Karla Jakeša
Sociálna pomoc
Mestské včely - podpora opeľovačov v meste
Bystriny - sieť aktívnych občanov
DOBRO medzi nami
Sadni si 2021
Rozšírenie krízových služieb pomoci IPčko na Slovensku
Biela vrana
Zmudri platforma 2.0
Fond investigatívnej žurnalistiky

2,150.00 €
1,500.00 €
3,500.00 €
6,000.00 €
3,000.00 €
10,000.00 €
25,000.00 €
10,000.00 €
6,500.00 €
5,000.00 €

Junior Achievement Slovensko, n.o.

Finančná gramotnosť pre učiteľov základných
a stredných škôl

3,000.00 €

Dráčik, n.f.
Inklúzia
Základná škola, Ľ. Podjavorinskej 1, Košice
Spišská katolícka charita - Dom Charitas sv. Jozefa
Šumné - Knižnica oblečenia
Fashion Revolution Slovakia
PLAMIENOK n.o.
Občianske združenie Slnečnica Slovensko

Darujme deťom zázračné - bezbariérové ihrisko
Radničkine trhy 2021
Chceme spolu čítať
Darujme deťom nádej
Deň nenakupovania
Upcy Kecy
Viac života menej bolesti
Pomoc pre službu

4,714.00 €
6,000.00 €
1,350.00 €
3,000.00 €
2,000.00 €
2,000.00 €
3,000.00 €
1,200.00 €

IPčko

Rozšírenie krízových služieb pomoci IPčko na Slovensku krízový kontaktný bod Káčko

Nadácia Pontis
SLovak SParrows
Nadácia pre deti Slovenska

Podpora činnosti ASFIN v roku 2021
SLovak Sparrows
Podpora jednorodičovských rodín v núdzi

20,000.00 €
1,500.00 €
3,500.00 €
7,500.00 €*

Spolu

523,048.00 €

*Dar bol poskytnutý vo forme 150 kusov darčekových kariet pre jednorodičovské rodiny na nákup v obchodnom reťazci a bol financovaný z výťažku internej
zamestnaneckej zbierky Štedrá večera
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CELKOVÝ PREHĽAD POSKYTNUTÝCH DAROV, GRANTOV
A FINANCOVANÝCH PROJEKTOV V ROKU 2021
Program FinQ
Financované zmluvy o spolupráci na programe

Suma

EDUAWEN EUROPE s.r.o. - Aktivity programu FinQ počas pilotného overovania 2021 a implementácia programu
FinQ po pilotnom overovaní v roku 2021

114,430.80 €

EDUAWEN EUROPE s.r.o. - Rozšírenie programu FinQ v roku 2021

66,196.80 €

Spolu

Príspevky pre školy zapojené v programe

180,627.60 €

Suma

Základná škola Matky Alexie, Palackého 1, Bratislava
Základná škola, Hlboká cesta 4, Bratislava
Gymnázium, Metodova 2, Bratislava
Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava
Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava
Gymnázium, Ladislava Sáru 1, Bratislava
Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 52/5, Bratislava
Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, Trnava
Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín
Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
Základná škola s materskou školou, Centrum I 32, Dubnica nad Váhom
Stredná odborná škola obchodu a služieb, P. Jilemnického 24, Trenčín
Základná škola, Karpatská 8063/11, Žilina
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, 17. novembra 1296, Čadca
Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto
Špeciálna základná škola, Bottova 13, Rimavská Sobota
Základná škola, Partizánska cesta 407, Jasenie
Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb, Partizánska 186/8, Očová
Základná škola, Na Hôrke 30, Nitra
Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 8/14, Nitra
Základná škola, Tomášikova 31, Košice
Základná škola s materskou školou, M. R. Štefánika 11, Budimír
Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce
Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

900.00 €
900.00 €
900.00 €
700.00 €
1,000.00 €
1,000.00 €
800.00 €
1,000.00 €
700.00 €
900.00 €
1,000.00 €
800.00 €
1,000.00 €
900.00 €
600.00 €
500.00 €
550.00 €
500.00 €
900.00 €
700.00 €
500.00 €
1,000.00 €
700.00 €
600.00 €
500.00 €

Spolu

19,550.00 €

Spolu

200,177.60 €

Okrem toho Nadácia Slovenskej sporiteľne mala v roku 2021 ďalšie náklady na Program FinQ v celkovej výške 87 363,88 EUR (servis a podpora portálu FinQ, odpisy,
PR podpora programu, ceny do súťaže FinQ Majster, občerstvenie).
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CELKOVÝ PREHĽAD POSKYTNUTÝCH DAROV, GRANTOV
A FINANCOVANÝCH PROJEKTOV V ROKU 2021
Zatvorený grantový program pre ohrozené skupiny
Obdarovaný

Názov projektu

Výška daru

DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Diecézna charita Nitra

Zima s ľuďmi bez domova
V bezpečí domova v Dome charity sv. Rafaela

8,000.00 €
8,000.00 €

Diecézna charita Žilina

Rozširovanie sociálnych služieb ako pomoc núdznym
v čase pandémie

6,170.00 €

Nadácia DEDO

Udržanie bývania a inklúzia klientov projektu Housing
First v Košiciach

7,000.00 €

Gréckokatolícka charita Prešov

Spevnenie prístupového chodníka k obytným
kontajnerom a nákup práčky, sušičky

6,500.00 €

Trnavská arcidiecézna charita
Oáza - nádej pre nový život, n. o.

Hlinený dukát
Pohotovostná služba

4,100.00 €
3,600.00 €

OZ Vagus

Zmiernenie dopadov nečakaných udalostí na ľudí bez
domova zefektívnením poskytovaných služieb

4,000.00 €

Proti prúdu
Občianske združenie STOPA Slovensko
Mesto Nové Mesto nad Váhom

Streetwork - podpora predajcov NOTA BENE v teréne
Spolu to zvládneme
Bojujeme s ponorkovou chorobou

4,000.00 €
3,300.00 €
3,200.00 €

Spolu

57,870.00 €

Podpora zamestnancov/-kýň Slovenskej sporiteľne
Obdarovaný

Lenka T.
Estera R.
Michal H.
Branislav R.

Účel

Výška daru

Individuálna pomoc zamestnankyni Slovenskej sporiteľne
Individuálna pomoc zamestnankyni Slovenskej sporiteľne
Individuálna pomoc zamestnancovi Slovenskej sporiteľne
Individuálna pomoc zamestnancovi Slovenskej sporiteľne

1,480.00
3,400.00
3,000.00
3,500.00

Spolu

11,380.00 €

27

FINANČNÉ PREHĽADY
Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov ich pôvodu
Výnosy v roku 2021

Suma

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
Prijaté príspevky od iných organizácii
Prijaté príspevky od fyzických osôb
Prijaté príspevky z podielu zaplatenej dane (2%)

Výnosy spolu

163,589.98 €
254,693.43 €
17,680.09 €
861,348.80 €

1,297,312.30 €

Prehľad o darcoch
Príspevky od právnických osôb

Suma

PV OZ SLSP, a.s. - zamestnanecká zbierka Štedrá večera
Ostatné dary od PO - zamestnanecká zbierka Štedrá večera
Dary od PO - verejná zbierka Sochám zima neublíži, ľuďom bez domova áno

1,000.00 €
550.00 €
101.00 €

Spolu

Príspevky z podielu zaplatenej dane

1,651.00 €

Suma

2% Slovenská sporiteľňa, a.s.
2% Laned a.s.
2% Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
2% Erste Asset Management GmbH
2% Procurement Services SK, s.r.o.
2% Neznámi darcovia

Spolu

Príspevky od fyzických osôb

Dary od FO - verejná zbierka Sochám zima neublíži, ľuďom bez domova áno
Dary od FO - zamestnanecká zbierka Štedrá večera
Ostatné dary od FO

Spolu

1,412,382.68 €
8,017.11 €
8,811.97 €
61.00 €
37.15 €
18,337.59 €

1,447,647.50 €

Suma

10,390.09 €*
7,180.00 €
110.00 €

17,680.09 €

* z toho Juraj Kucka dar 500 €

Prijaté príspevky spolu

1,466,978.59 €
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FINANČNÉ PREHĽADY
Prehľad výdavkov (nákladov)
Náklady v roku 2021

Náklady na cestovné
Spotreba materiálu
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Ostatné dane a poplatky
Osobitné náklady
Ostatné náklady
Odpisy
Daň z príjmov z úrokových výnosov
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane

Náklady spolu

Suma

28.00 €
184.65 €
5,174.83 €
322,700.40 €
54.60 €
1,015.07 €
1,374.49 €
56,289.00 €
31,082.09 €
11,380.00 €
103,550.00 €
746,918.00 €

1,279,751.13 €

Správkyňa nadácie v roku 2021 nepoberala za túto funkciu odmenu.
Nadácia Slovenskej sporiteľňe poskytla v roku 2021 finančné dary a granty vo výške 861 848,00 EUR.
Okrem toho financovala dve zmluvy o spolupráci v rámci programu FinQ v celkovej sume 180 627,60 EUR.
Celková výška poskytnutej podpory bola 1 042 475,60 EUR.
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ZMENY V ZLOŽENÍ ORGÁNOV
V roku 2021 žiadne zmeny v zložení orgánov nadácie nenastali. 1. mája 2021 uplynulo funkčné obdobie členovi
správnej rady Petrovi Krutilovi, ktorý bol opätovne zvolený do funkcie na ďalšie trojročné obdobie od 2. mája 2021.
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VÝROČNÁ SPRÁVA 2021

Účtovná závierka
a Správa nezávislého audítora
za rok končiaci 31. decembra 2021

31

Poznámka:
Hodnotové údaje sú uvedené v EUR (pokiaľ nie je uvedené inak). Čísla uvedené za položkou v zátvorkách
alebo v stĺpcoch sú odvolávky na riadok alebo stĺpec príslušného výkazu (súvaha alebo výkaz ziskov
a strát).

I.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1.

Základné údaje o nadácii

Názov nadácie
Dátum založenia nadácie
Dátum vzniku nadácie
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
Zakladateľ nadácie

Nadácia Slovenskej sporiteľne
Tomášikova 48, 832 73 Bratislava
24. novembra 2004
29. novembra 2004 (zápis do registra nadácii MV SR pod registračným
číslom: 203/Na-2002/774)
30 856 868
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48, 832 73 Bratislava

Nadácia Slovenskej sporiteľne (ďalej len „Nadácia“), IČO 30 856 868, so sídlom Tomášikova 48, 832 73
Bratislava bola založená dňa 24. novembra 2004 a zaregistrovaná dňa 29. novembra 2004 do registra
nadácií Ministerstva vnútra SR ako SPORO Nadácia pod registračným číslom: 203/Na-2002/774. V roku
2005 zmenila svoj názov a v súčasnej dobe má názov Nadácia Slovenskej sporiteľne.
Nadácia Slovenskej sporiteľne mala do roku 2008 sídlo Suché mýto 4, 816 07 Bratislava. V roku 2008
zmenila svoje sídlo a jej novým sídlom je Tomášikova 48, 832 73 Bratislava.
2.
•
•
•
•
•
•
•

Účel nadácie
podpora rozvoja kultúry vrátane výstav, koncertov a iných spoločenských podujatí a podpora
duchovných hodnôt,
podpora realizácie a ochrany ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
podpora rozvoja vzdelávania, vedy a telovýchovy,
podpora ochrany a tvorby životného prostredia, ochrany zdravia,
podpora plnenia individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupiny osôb, ktoré
sa ocitli v hmotnej núdzi alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou,
spolupráca s inými osobami s podobným verejnoprospešným účelom,
podpora iných verejnoprospešných cieľov.

Nadácia v zdaňovacom období roku 2021 mala len zdaňované príjmy, z ktorých sa daň vyberaná zrážkou
podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“)
a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa §12 ZDP ods. 7 písm. b). Za zdaňovacie obdobie roku 2021
nadácii v súlade s ustanovením § 41 ZDP nevzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov
právnických osôb.
3.

Zamestnanci

Názov položky
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
z toho: vedúci zamestnanci
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú
jednotku počas účtovného obdobia

2021
-

2020
-

-

-

-

Nadácia zastúpená správcom nadácie k 31.12.2021 a k 31.12.2020 nemala žiadnych zamestnancov.
4.

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Táto účtovná závierka je riadna účtovná závierka Nadácie Slovenskej sporiteľne. Bola zostavená za
účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2021 podľa slovenských právnych predpisov, a to
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a postupov účtovania a účtovej
osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v súlade
s opatrením MF SR zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74 v znení neskorších opatrení a opatrením
MF SR č. MF/17616/2013-74 v znení neskorších opatrení ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky.

1

5.

Schválenie účtovnej závierky za rok 2020

Účtovnú závierku Nadácie Slovenskej sporiteľne za rok 2020 schválila dozorná rada nadácie na
zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 10. mája 2021.
6.

Členovia orgánov nadácie

Orgán
Správna rada

Funkcia

Meno

predseda
člen
člen

Štefan Máj
Štefan Frimmer
Peter Krutil

Správca nadácie

Dozorná rada

Barbara Henterová

predseda
člen
člen
člen

Slavomír Seemann
Boris Johannes Marte
Ľudovít Valent
Mária Valachyová

V roku 2021 žiadne zmeny v zložení orgánov nadácie nenastali. Dňa 1. mája 2021 uplynulo funkčné
obdobie členovi správnej rady Petrovi Krutilovi, ktorý bol opätovne zvolený do funkcie na ďalšie trojročné
obdobie od 2. mája 2021.

II.

POUŽITÉ ÚČTOVNÉ ZÁSADY A ÚČTOVNÉ METÓDY

1.

Nadácia uplatňuje účtovné princípy a postupy účtovania v súlade so zákonom o účtovníctve
a s postupmi účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom
podnikania. Účtovníctvo sa vedie v peňažných jednotkách meny Euro.

2.

Účtovná závierka za rok 2021 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.

3.

Účtovníctvo sa vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za základ
sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich
platenia.

4.

Prijaté príspevky sa prvotne zaúčtujú ako výnos a do nákladov sa účtujú pri ich použití potom, ako
ich schváli Správna rada.

5.

Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov

Pri obstaraní majetku sa uplatňuje princíp obstarávacích cien (t. j. historických cien). Ocenenie
jednotlivých položiek majetku a záväzkov je takéto:
a)

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok obstaraný kúpou – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je
cena, za ktorú sa majetok obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (prepravné a clo). Ako
dlhodobý nehmotný majetok spoločnosť účtuje majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400
EUR a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Ako dlhodobý hmotný majetok spoločnosť účtuje
majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 1 700 EUR a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok.

b)

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

Ostatný dlhodobý finančný majetok – podiely na základnom imaní obchodnej spoločnosti sa oceňujú
obstarávacou cenou

d)

Zásoby – obstarávacou cenou. Nadácia v roku 2021 nenadobudla zásoby.

e)

Pohľadávky:
•
pri ich vzniku alebo bezodplatnom nadobudnutí – menovitou hodnotou,
•
pri odplatnom nadobudnutí (postúpení) alebo nadobudnutí vkladom do základného imania –
obstarávacou cenou.
Pri pohľadávkach sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím sa vyjadruje odhad zníženia ich
hodnoty.

f)

Krátkodobý finančný majetok – obstarávacou cenou. Obstarávacia cena je cena, za ktorú sa majetok
obstaral, a náklady súvisiace s jeho obstaraním (poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám).

g)

Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou. Náklady budúcich
období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie vecnej
a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

h)

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

i)

Rezervy – v očakávanej výške záväzku.

j)

Dlhopisy, pôžičky, úvery:
•
pri ich vzniku – menovitou hodnotou,
•
pri prevzatí – obstarávacou cenou.
Úroky z dlhopisov, pôžičiek a úverov sa účtujú do obdobia s ktorými časovo a vecne súvisia.
Nadácia v roku 2021 neúčtovala o dlhopisoch, pôžičkách a úveroch.

k)

Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy – očakávanou menovitou hodnotou. Výdavky budúcich
období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie vecnej
a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

l)

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

m) Spoločnosť v bežnom účtovnom období neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.
6.

Spôsob ocenenia jednotlivých zložiek majetku a záväzkov – nasledujúce ocenenie

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

Rezervy – účtujú sa v očakávanej výške záväzku. Spoločnosť tvorí rezervy na overenie účtovnej
závierky audítorom a nevyfakturované dodávky a služby. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka, sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.

•

Opravné položky - tvoria sa na základe zásady opatrnosti k účtom majetku a účtujú sa v sume
opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

•

Odpisový plán

Dlhodobý majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol stanovený vzhľadom na odhad reálnej
ekonomickej životnosti. Účtovné odpisy sú rovnomerné. Majetok sa začína odpisovať v mesiaci, v ktorom
bol zaradený do používania.
Priemerné životnosti podľa odpisového plánu sú:
Druh majetku
Softvér

Životnosť
4 roky

Ročná odpisová sadzba
25,00 %
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7.

Prepočet údajov v cudzích menách na slovenskú menu

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítajú na eurá referenčným výmenným kurzom
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou (ECB) alebo Národnou bankou Slovenska v deň
predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka. Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka neprepočítavajú. Pri kúpe a predaji cudzej meny za slovenskú menu sa použije kurz, za ktorý
boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané. Ak sa predaj alebo kúpa cudzej meny uskutoční za iný kurz
ako ponúka komerčná banka v kurzovom lístku, použije sa kurz, ktorý komerčná banka v deň
vysporiadania obchodu ponúka v kurzovom lístku.

III.

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE K SÚVAHE

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE AKTÍV SÚVAHY
1.

Dlhodobý nehmotný majetok (r. 002 súvahy)

K 31. decembru 2021

Riadok súvahy

Softvér

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

004

007

Celkom
002

Prvotné ocenenie
K 1. januáru 2021
Prírastky

34 200,00

337 656,00
-

Úbytky
Presuny
K 31. decembru 2021

-

337 656,00
34 200,00
-

34 200,00

-34 200,00

-

371 856,00

-

371 856,00

208 374,50

-

208 374,50

56 289,00
-

-

56 289,00
-

Oprávky
K 1. januáru 2021
Prírastky
Úbytky
Presuny

-

-

-

K 31. decembru 2021

264 663,50

-

264 663,50

Účtovná hodnota
K 1. januáru 2021

129 281,50

-

129 281,50

K 31. decembru 2021

107 192,50

-

107 192,50

K 31. decembru 2020

Riadok súvahy
Prvotné ocenenie
K 1. januáru 2020
Prírastky
Úbytky
Presuny
K 31. decembru 2020

Softvér

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

004

007

Celkom
002

319 416,00
-

18 240,00

319 416,00
18 240,00

18 240,00

-18 240,00

-

337 656,00

-

337 656,00

159 400,50

-

159 400,50

48 974,00
-

-

48 974,00
-

-

-

-

Oprávky
K 1. januáru 2020
Prírastky
Úbytky
Presuny

-

K 31. decembru 2020

208 374,50

-

208 374,50

Účtovná hodnota
K 1. januáru 2020

160 015,50

-

160 015,50

K 31. decembru 2020

129 281,50

-

129 281,50
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V septembri 2019 Nadácia Slovenskej sporiteľne dala do užívania FinQweb aplikáciu v hodnote 93 936
EUR v súvislosti s projektom finančného vzdelávania. V septembri 2020 Nadácia Slovenskej sporiteľne
dala do užívania druhú časť aplikácie FinQweb v hodnote 18 240 EUR a v septembri 2021 Nadácia
Slovenskej sporiteľne dala do užívania tretiu časť aplikácie FinQweb v hodnote 34 200 EUR.
K 31.12.2021 a k 31.12.2020 Nadácia Slovenskej sporiteľne nedisponuje majetkom, na ktorý by bolo
zriadené záložné právo ani majetkom s obmedzeným právom s ním nakladať. Dlhodobý nehmotný
majetok nie je predmetom poistenia.
2.

Dlhodobý finančný majetok (r. 021 súvahy)

K 31. decembru 2021

Riadok súvahy
Prvotné ocenenie
K 1. januáru 2021
Prírastky
Úbytky
Presuny
K 31. decembru 2021

Dlhové cenné papiere držané
Obstaranie dlhodobého
do splatnosti a Ostatný
finančného majetku
dlhodobý finančný majetok
024, 026
027

021

9 662 975,98
216 665,96
(216 323,18)
9 663 318,76

-

9 662 975,98
216 665,96
(216 323,18)
9 663 318,76

-

-

-

-

-

-

9 662 975,98
9 663 318,76

-

9 662 975,98
9 663 318,76

Opravné položky
K 1. januáru 2021
Prírastky
Úbytky
Presuny
K 31. decembru 2021
Účtovná hodnota
K 1. januáru 2021
K 31. decembru 2021

Celkom

K 31. decembru 2020

Riadok súvahy
Prvotné ocenenie
K 1. januáru 2020
Prírastky
Úbytky
Presuny
K 31. decembru 2020
Opravné položky
K 1. januáru 2020
Prírastky
Úbytky
Presuny
K 31. decembru 2020
Účtovná hodnota
K 1. januáru 2020
K 31. decembru 2020

Dlhové cenné papiere držané
do splatnosti a Ostatný
dlhodobý finančný majetok
024, 026

Obstaranie dlhodobého
finančného majetku

Celkom

027

021

9 654 938,80
220 931,55
(222 794,37)
9 900,00
9 662 975,98

9 900,00
-9 900,00
-

9 654 938,80
230 831,55
(222 794,37)
9 662 975,98

-

-

-

-

-

-

9 654 938,80
9 653 075,98

9 900,00

9 654 938 ,80
9 662 975,98

Nadácia vlastní podriadené dlhopisy T2 Dlhopisy SLSP 2028 I FIX vo výške 3 300 000 EUR s výplatou
kupónu ročne a T2 Dlhopisy SLSP 2028 II Float vo výške 3 300 000 EUR s výplatou kupónu polročne.
Termín, ku ktorému sú splatné tieto dlhopisy je 20. september 2028. Súčasťou účtovnej hodnoty týchto
cenných papierov k 31. decembru 2021 je tiež časové rozlíšenie kupónu vo výške 40 350,27 EUR (31.
december 2020: 40 106,12 EUR).
Nadácia vlastní dlhové cenné papiere vo výške 3 000 000 EUR. Dlhopisy SLSP FIX3 2022 sú splatné 12.
apríla 2022, pričom kupón je splácaný v ročnom intervale. Súčasťou účtovnej hodnoty cenných papierov
k 31. decembru 2021 je tiež časové rozlíšenie kupónu vo výške 13 068,49 EUR (31. december 2020:
12 969,86 EUR).
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Nadácia vlastní podiel v spoločnosti Dostupný Domov j.s.a. v počte 9 akcií s menovitou hodnotou jednej
akcie 1000,00 EUR a s emisným kurzom jednej akcie vo výške 1100,00 EUR, čo predstavuje 1/401
podielu na základnom imaní spoločnosti.
3.

Pohľadávky (r. 037 a 042 súvahy)

3.1 Pohľadávky a prislúchajúce korekcie:
2021
Kategória pohľadávok

Pohľadávka
(brutto)

Pohľadávky z obchodného
styku
Ostatné pohľadávky
Pohľadávky voči účastníkom
združení
Spojovací účet pri združení
Spojovací účet pri združení
Iné pohľadávky
Celkom (r. 037 a 042)
z toho:
dlhodobé
krátkodobé

2020

Korekcia

Pohľadávka
(brutto)

Netto

Korekcia

Netto

-

-

-

288,00
-

-

288,00
-

-

-

-

288,00

-

288,00

-

-

-

288,00

-

288,00

3.2 Veková štruktúra pohľadávok
K 31. decembru 2021
Položka

Splatnosť
v lehote
po lehote
splatnosti
splatnosti

Celkom

Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku (r. 038)
Iné pohľadávky (r. 041)
Spolu dlhodobé pohľadávky

-

-

-

Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku (r. 043)
Iné pohľadávky (r. 050)
Spolu krátkodobé pohľadávky

-

-

-

K 31. decembru 2020
Položka

Splatnosť
v lehote
po lehote
splatnosti
splatnosti

Celkom

Dlhodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku (r. 038)
Iné pohľadávky (r. 041)
Spolu dlhodobé pohľadávky

-

-

-

Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku (r. 043)
Iné pohľadávky (r. 050)
Spolu krátkodobé pohľadávky

288,00
288,00

-

288,00
288,00

2021

2020

2 392 859,46
2 392 859,46

2 018 814,45
2 018 814,45

4.

Finančné účty (r. 051 súvahy)

K 31. decembru 2021 a 31. decembru 2020
Položka
Peňažné prostriedky
Pokladňa, ceniny
Bankové účty bežné
Bankové účty termínované
Peniaze na ceste
Spolu

6

Peňažné prostriedky sú uložené na bežných účtoch v Slovenskej sporiteľni, a.s. Súčasťou bežných
bankových účtov je aj časť nadačného imania vo výške 38 783,78 EUR.
5.

Časové rozlíšenie (r. 057 súvahy)

K 31. decembru 2021

Položka

Stav
k 1.1.2021

Riadok

Prírastky

Stav
k 31.12.2021

Úbytky

Náklady budúcich období

58

-

-

-

-

Príjmy budúcich období

59

0,00

98,97

0,00

98,97

Spolu

57

0,00

98,97

0,00

98,97

ÚDAJE VYKÁZANÉ NA STRANE PASÍV SÚVAHY
6.

Vlastné zdroje krytia stálych a obežných aktív (r. 061 súvahy)

Hodnota vlastných zdrojov krytia je 7 676 386,38 EUR. Predmet nadačného imania tvoria peňažné
prostriedky a dlhové cenné papiere, ktoré vložil do nadačného imania zakladateľ vo výške 6 638 783,78
EUR, nevysporiadané výsledky hospodárenia minulých rokov vo výške 1 020 041,43 EUR a výsledok
hospodárenia za rok 2021 vo výške 17 561,17 EUR.
K 31. decembru 2021
Položka

Stav
k 1. 1. 2021

Prírastky

Úbytky

Stav
k 31. 12. 2021

Presuny

Imanie a fondy
Základné imanie
z toho:
nadačné imanie v nadácii
vklady zakladateľov
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa
osobitného predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia kapitálových
účastín
Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých
rokov
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie
Spolu

6 638 783,78

-

-

-

6 638 783,78

6 638 783,78
-

-

-

-

6 638 783,78
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 011 577,18

-

-

8 464,25

1 020 041,43

8 464,25
7 658 825,21

17 561,17
17 561,17

-

(8 464,25)
-

17 561,17
7 676 386,38

K 31. decembru 2020
Položka
Imanie a fondy
Základné imanie
z toho:
nadačné imanie v nadácii
vklady zakladateľov
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa
osobitného predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie rozdiely
z precenenia kapitálových

Stav
k 1. 1. 2020

Prírastky

Úbytky

Stav
k 31. 12. 2020

Presuny

6 638 783,78

-

-

-

6 638 783,78

6 638 783,78
-

-

-

-

6 638 783,78
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Položka
účastín
Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých
rokov
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie
Spolu

6.1.

Stav
k 1. 1. 2020

Prírastky

Úbytky

1 031 742,56

-

-

-

-

(20 165,38)

8 464,25

7 650 360,96

8 464,25

Stav
k 31. 12. 2020

Presuny

-

-

-

(20 165,38)

1 011 577,18

20 165,38

8 464,25

-

7 658 825,21

Vysporiadanie straty za rok 2020

Položka
Účtovný zisk

2020
8 464,25

Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania
Prídel do ostatných fondov
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Prevod do sociálneho fondu
Úhrada straty minulých období
Iné

2021
8 464,25
-

7.

Rezervy (r. 075 súvahy)

7.1.

Zákonné a ostatné rezervy (r. 076 až 078 súvahy)

31. december 2021
Položka
Krátkodobé rezervy
Krátkodobé ostatné rezervy (r. 078)
z toho:
Rezerva na nevyfakturované služby
a dodávky, obstaranie majetku

Stav
k 1. 1. 2021

Tvorba

Použitie

Stav
k 31. 12. 2021

Zrušenie

5 711,01

6 338,20

(5 711,01)

-

6 338,20

5 711,01

6 338,20

(5 711,01)

-

6 338,20

31. december 2020
Položka
Krátkodobé rezervy
Krátkodobé ostatné rezervy (r. 078)
z toho:
Rezerva na nevyfakturované služby
a dodávky, obstaranie majetku

8.

Stav
k 1. 1. 2020

Tvorba

Použitie

Stav
k 31. 12. 2020

Zrušenie

11 163,33

5 711,01

(11 163,33)

-

5 711,01

11 163,33

5 711,01

(11 163,33)

-

5 711,01

Záväzky (r. 087 súvahy)

Položka
Krátkodobé záväzky:
Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka
vrátane
Záväzky – nevyfakturované dodávky
Spolu krátkodobé záväzky
Dlhodobé záväzky:
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť
rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov
Spolu dlhodobé záväzky

Riadok

Spolu
k 31. 12. 2021

Spolu
k 31. 12. 2020
-

-

087

600,00
600,00

-

079

-

-
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9.

Časové rozlíšenie (r. 101 súvahy)

31. december 2021
Položka

Riadok

Výdavky budúcich období krátkodobé
z toho:
zrážková daň z úrokov z dlhových CP
Spolu

Stav
k 1. 1. 2021

Prírastky

Stav
k 31.12.2021

Úbytky

102
10 084,43
10 149,56
10 084,43 10 149,56

102

(10 084,43)
(10 084,43)

10 149,56
10 149,56

Výdavky budúcich období tvoria náklady súvisiace s rokom 2021, ktoré budú vyúčtované až v roku 2022
- alikvotná časť zrážkovej dane z úrokov z dlhových cenných papierov.
31. december 2020
Položka

Riadok

Výdavky budúcich období krátkodobé
z toho:
zrážková daň z úrokov z dlhových CP
Spolu

Stav
k 1. 1. 2020

Prírastky

10 438,37
10 438,37

10 084,43
10 084,43

Stav
k 31.12.2020

Úbytky

102
102

(10 438,37)
(10 438,37)

10 084,43
10 084,43

Výdavky budúcich období tvoria náklady súvisiace s rokom 2020, ktoré budú vyúčtované až v roku 2021
- alikvotná časť zrážkovej dane z úrokov z dlhových cenných papierov.
31. december 2021
Položky výnosov budúcich období
z dôvodu:
(r. 103 súvahy)
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého
majetku
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie
dlhodobého majetku obstaraného
z finančného daru
zostatku dotácie zo ŠR alebo z prostriedkov
EÚ
zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo
z rozpočtu vyššieho územného celku
zostatku grantu
zostatku podielu zaplatenej dane
dlhodobého majetku obstaraného z podielu
zaplatenej dane
zostatku finančných prostriedkov získaných
charitatívnou dražbou
zostatku finančných prostriedkov získaných
formou darov
nepoužitého sponzorského
dlhodobého majetku obstaraného zo
sponzorského
Spolu

Stav
k 1. 1. 2021

Prírastky

Stav
k 31.12.2021

Úbytky

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 601 885,34

1 015 586,64

-

-

1 601 885,34

(1 015 586,64)

-

-

-

-

-

-

3 121 152,64

2 869 056,22

(3 122 098,65)

2 868 110,21

-

-

-

-

(4 137 685,29)

4 469 995,55

4 136 739,28

4 470 941,56

Výnosy budúcich období tvoria v roku 2021 finančné prostriedky získané z podielu zaplatenej dane (2%)
za rok 2019 a 2020 a finančné prostriedky získané formou darov.
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31. december 2020
Položky výnosov budúcich období
z dôvodu:
(r. 103 súvahy)
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého
majetku
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie
dlhodobého majetku obstaraného
z finančného daru
zostatku dotácie zo ŠR alebo z prostriedkov
EÚ
zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo
z rozpočtu vyššieho územného celku
zostatku grantu
zostatku podielu zaplatenej dane
dlhodobého majetku obstaraného z podielu
zaplatenej dane
zostatku finančných prostriedkov získaných
charitatívnou dražbou
zostatku finančných prostriedkov získaných
formou darov
nepoužitého sponzorského
dlhodobého majetku obstaraného zo
sponzorského
Spolu

Stav k 1. 1.
2020

Prírastky

Stav
k 31.12.2020

Úbytky

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

996 373,17

1 015 586,64

(996 373,17)

1 015 586,64

-

-

-

-

3 287 064,83

3 121 152,64

(3 287 064,83)

3 121 152,64

-

-

-

-

-

4 283 438,00

4 136 739,28

(4 283 438,00)

-

4 136 739,28

Výnosy budúcich období tvoria v roku 2020 finančné prostriedky získané z podielu zaplatenej dane (2%)
za rok 2019 a finančné prostriedky získané formou darov.

IV.

DOPLŇUJÚCE ÚDAJE K VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

VÝNOSY
1.

Výnosy z dlhodobého finančného majetku (r. 60 výkazu ziskov a strát)

Položka
Výnosové úroky
v tom:
úroky z dlhopisov SLSP
Spolu

2.

Riadok
60

2021
163 589,98

2020
165 992,75

60

163 589,98
163 589,98

165 992,75
165 992,75

Prijaté príspevky od iných organizácií a príspevky z podielu zaplatenej dane (r. 68
až r. 71 výkazu ziskov a strát)

Položka
Prijaté príspevky
v tom
príspevky od iných organizácií
príspevky od fyzických osôb
príspevky z podielu zaplatenej dane
Spolu

Riadok
68
69
71

2021

2020

254 693,43
17 680,09
861 348,80
1 133 722,32

636 699,07
110,00
1 020 486,90
1 657 295,97

Prijaté príspevky v roku 2021 tvoria finančné príspevky od iných organizácií, fyzických osôb ako aj
príspevky z 2% podielu zaplatenej dane.
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NÁKLADY
3.

Poskytnuté príspevky (r. 33 až r. 37 výkazu ziskov a strát)

Položka
Poskytnuté príspevky
v tom
príspevky iným organizáciám
príspevky fyzickým osobám
príspevky z podielu zaplatenej dane
Spolu

Riadok
34
35
36

Oblasť podpory
Šport
Kultúra
Vzdelávanie*
Sociálna pomoc a zdravie
Občianska spoločnosť
Životné prostredie
Spolu

2021

2020

103 550,00
11 380,00
746 918,00
861 848,00

517 141,00
19 850,00
853 500,00
1 390 491,00

2021
80 650,00
73 000,00
350 933,60
365 448,00
76 000,00
96 444,00
1 042 475,60

2020
81 141,00
99 000,00
390 186,90
731 150,00
93 500,00
162 500,00
1 557 477,90

* Nadácia Slovenskej sporiteľne poskytla v roku 2021 finančné dary a granty vo výške 861 848,00 EUR.
Okrem toho financovala dve zmluvy o spolupráci pre program finančného vzdelávania FinQ
vo výške 114 430,80 EUR z podielu zaplatenej dane a 66 196,80 EUR z iných zdrojov (2020: 166 986,90
EUR z podielu zaplatenej dane a 96 107,34 EUR z iných zdrojov).
4.

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane (r. 36 výkazu ziskov a strát)

Účel použitia podielu zaplatenej dane

Použitá suma
z bezprostredne
predchádzajúceho
obdobia

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

Použitá suma bežného
účtovného obdobia

861 348,80

-

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia

5.

1 601 885,34

Hospodárske náklady

Položka
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:
náklady na overenie účtovnej závierky
uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Hospodárske náklady, z toho:
spotreba materiálu
náklady na cestovné
náklady na reprezentáciu
Ostatné služby, z toho:
nájomné
reklamné služby
služby podľa servisnej zmluvy so Slovenskou sporiteľňou, a.s.
IT služby+ webová stránka
náklady na projekty
Iné
Ostatné dane a poplatky
Ostatné pokuty a penále
Odpísanie pohľadávky
Osobitné náklady
Ostatné náklady
Odpisy
Spolu

Riadok
07

2021

2020
1,20
1,20
-

1,20
1,20
-

01
05
06

5 387,48
184,65
28,00
5 174,83

14 232,18
180,45
14 051,73

07
07
07
07
07
07

322 699,20
3 063,31
57 295,20
58 798,49
198 603,00
4 939,20

314 482,26
3 004,15
53 677,61
71 467,04
181 708,66
4 624,80

54,60
1 015,07
1 374,49
56 289,00
386 766,44

74,60
14 294,19
736,42
48 974,00
392 794,85

15
17
18
22
24
25
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V.

DAŇ Z PRÍJMOV

Nadácia v zdaňovacom období roku 2021 mala len zdaňovaný úrokový príjem vo výške 163 589,98 EUR
(v roku 2020: 165 992,75 EUR), z ktorého sa daň vyberá zrážkou so sadzbou 19 % podľa § 43 zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Všetky ostatné príjmy sú oslobodené od
dane z príjmu.
1.

Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 78 výkazu ziskov a strát)

Položka
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

VI.

Riadok
75
76
78

2021
48 643,26
(31 082,09)
17 561,17

2020
40 002,87
(31 538,62)
8 464,25

PRENAJATÝ MAJETOK A MAJETOK ZACHYTENÝ NA PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH

Nadácia v roku 2021 neúčtovala na podsúvahových účtoch. (Nadácia v roku 2020 neúčtovala na
podsúvahových účtoch).

VII. PRÍPADNÉ ĎALŠIE ZÁVÄZKY
Nadácia v roku 2021 neeviduje žiadne budúce možné záväzky nevykázané v súvahe vyplývajúce zo
súdnych rozhodnutí, poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv
o podriadenom záväzku, z ručenia v členení podľa jednotlivých druhov ručenia. (Nadácia v roku 2020
neevidovala žiadne budúce možné záväzky nevykázané v súvahe vyplývajúce zo súdnych rozhodnutí,
poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo zmlúv o podriadenom záväzku,
z ručenia v členení podľa jednotlivých druhov ručenia.)

VIII. OSTATNÉ FINANČNÉ POVINNOSTI
Nadácia v roku 2021 neeviduje žiadne položky ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú
v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe. (Nadácia v roku 2020 neevidovala žiadne položky ostatných
finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.)

IX.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Po konci roka 2021 došlo k eskalácii politického napätia v regióne, ktoré vyústilo do vojnového konfliktu
medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a výrazne zasiahlo celosvetové dianie, negatívne ovplyvnilo ceny
komodít a finančné trhy a prispelo k zvýšeniu volatility podnikateľského prostredia. Situácia zostáva
naďalej veľmi nestabilná a možno očakávať vplyv uvalených sankcií, obmedzenie aktivít spoločností
pôsobiacich v danom regióne, ako aj dôsledky na celkové ekonomické prostredie, predovšetkým
obmedzenie dodávateľských a odberateľských reťazcov. Rozsah dôsledkov týchto udalostí na Nadáciu
však v danom momente nie je možné úplne predvídať.
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