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1. Príhovor predsedu 
správnej rady

Vážené dámy, vážení páni,

ČSOB nadácia má za sebou už štyri roky fungovania, po-

čas ktorých prispieva k realizácii aktivít, ktoré pomáhajú

k zlepšeniu života v našej spoločnosti. V mene členov

správnej rady by som rád tlmočil, že našou prioritou je

realizácia projektov z oblastí zdravého a aktívneho život-

ného štýlu, vzdelávania (najmä formou spolupráce s vy-

sokými školami, ktorých študijné odbory sú blízke oblasti

podnikania ČSOB Finančnej skupiny) a zdravia (najmä po-

moc a podpora smerujúca chorým deťom v nemocniciach

a pomoc v oblasti zdravia zamestnancom ČSOB Finanč-

nej skupiny).

Výročná správa, ktorú držíte v rukách, vám detailne pri-

blíži, aké aktivity a projekty zrealizovala a podporila ČSOB

nadácia v roku 2014.

V roku 2014 sme pokračovali v aktivite – Fond solidarity

pre zamestnancov ČSOB Finančnej skupiny, prostred-

níctvom ktorej sme poskytli pomoc a podporu zamest-

nancom, ktorí sami alebo ich rodinní príslušníci trpia

zdravotným postihnutím resp. vážnym ochorením.

S cieľom prispieť k zlepšeniu starostlivosti o zdravie detí,

sme finančne podporili Detskú fakultnú nemocnicu s po-

liklinikou v Bratislave, Konto Bariéry v rámci Detského

fondu SR a Východoslovenský onkologický ústav.

Spoločne s občianskym združením The Spot sme podpo-

rili budúcich podnikateľov a ich inovatívne start – upy.

Vďaka Zamestnaneckému grantovému programu ČSOB

nadácie sme podporili projekty, ktoré odporučili a do kto-

rých sa aktívne zapojili zamestnanci ČSOB Finančnej sku-

piny.

V spolupráci s Junior Achievement Slovensko sme zor-

ganizovali pilotnú súťaž ČSOB HlavaPäta pre študentov

stredných škôl.

S cieľom podporiť aktivity zdravého životného štýlu sme

poskytli podporu Slovenskému paralympijskému výboru.

Teší ma, že ste siahli po výročnej správe ČSOB nadácie

a prajem Vám zaujímavé čítanie.

Ing. Branislav Straka, PhD. 
predseda správnej rady ČSOB nadácie
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2. Prehľad činností
vykonávaných v roku 2014
s uvedením vzťahu
k verejno prospešnému
účelu nadácie

ČSOB nadácia v období od 1.1.2014 do 31.12.2014 vy-

konala tieto činnosti týkajúce sa vzťahu k verejnoprospeš-

nému účelu nadácie:

Fond solidarity pre zamestnancov ČSOB
Finančnej skupiny

Dlhodobou aktivitou ČSOB nadácie je spustenie podpory

prostredníctvom aktivity s názvom Fond solidarity pre
zamestnancov ČSOB Finančnej skupiny.

ČSOB nadácia prostredníctvom svojej aktivity Fond soli-

darity poskytla podporu a pomoc zamestnancom ČSOB

Finančnej skupiny alebo ich blízkym rodinným príslušní-

kom. Prostriedky boli určené pre zamestnancov/ zamest-

nankyne, ktorí majú vo svojej priamej rodinnej línii (dieťa,

manžel/ka, rodič alebo súrodenec) ťažko zdravotne zne-
výhodneného alebo vážne chorého príbuzného a súrne

potrebujú finančné prostriedky na vyriešenie zložitej
situácie pre tohto príbuzného (liečba, terapeutický pobyt,

kúpa prístroja, a pod.). Počas roka 2014 ČSOB nadácia

dostala 11 žiadostí o podporu z Fondu solidarity a všetky

tieto žiadosti boli podporené celkovou sumou 9 500 EUR.

ČSOB HlavaPäta
ČSOB nadácia v spolupráci s neziskovou organizáciou Ju-

nior Achievement Slovensko zorganizovala v novembri

súťaž pre študentov stredných škôl pod názvom ČSOB

HlavaPäta. Cieľom celodennej súťaže bolo priniesť štu-

dentom možnosť riešiť praktické zadanie z každodenného

života finančnej inštitúcie.

13. novembra 2014 riešili študenti žilinských stredných

škôl úlohu pripraviť prezentáciu k študentskému účtu FUN

a odprezentovať ho medzi rovesníkmi. Členovia víťazného

tímu získali dvojtýždenný jazykový pobyt na Malte. Do-

pravná akadémia v Žiline, z ktorej sa do súťaže zapojilo

najviac študentov, získala finančný príspevok 1000 EUR

na nákup školských pomôcok.

Prehľad podporených žiadateľov z Fondu solidarity pre zamestnancov ČSOB Finančnej skupiny
v období od 1.1.2014 do 31.12.2014: 

Meno a priezvisko Výška poskytnutých Informácia akým spôsobom sa 
prostriedkov v EUR tieto prostriedky použili

Pavol Leto 1000 ochrana zdravia

Stanislav Kiška 500 ochrana zdravia

Martina Štefková 1000 ochrana zdravia

Zuzana Gajdošová 1000 ochrana zdravia

Ľudmila Králiková 500 ochrana zdravia

Jozef Pokorný 1000 ochrana zdravia

Zora Marksová 1500 ochrana zdravia

Zuzana Sileská 1500 ochrana zdravia

Peter Korčok 500 ochrana zdravia

Natália Mračnová 500 ochrana zdravia

Monika Marcineková 500 ochrana zdravia
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Podpora inovatívnych start - upov
ČSOB nadácia podporila inovácie a podnikanie mladých

ľudí – a to formou spolupráce s o.z. The Spot. Správna

rada podporuje myšlienku podporovať inovatívne start
upy a vytvorenie partnerstva so skupinou ľudí, ktorí sa

snažia pomôcť priviesť na svet nové biznisy a pomôcť mla-

dým ľuďom, ktorí chcú rozbehnúť svoj vlastné podnikanie.

ČSOB nadácia darovala občianskemu združenie The Spot

40 000 EUR na zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre za-

čínajúcich podnikateľov a študentov a 60 000 EUR na

podporu vzdelávacích aktivít pre účastníkov vzdelávacieho

programu The Booster.

Zamestnanecký grantový program 
ČSOB nadácie
Od 1.septembra do 14. októbra 2014 mohli zamestnanci

ČSOB Finančnej skupiny odporučiť projekty, ktoré žiadali

o podporu v rámci Zamestnaneckého grantového progra-

mu. Projekty predložilo 103 organizácií. Žiadosti o pod-

poru hodnotila nezávislá hodnotiaca komisia zložená zo

zamestnancov ČSOB FS, ktorí neodporučili žiaden projekt,

ale zapojili sa ako nestranní posudzovatelia projektov.

Správna rada ČSOB nadácie na základe odporúčania ne-

závislej hodnotiacej komisie podporila 43 projektov v cel-

kovej sume 124 627,16 EUR.

Názov projektu Projekt získal podporu v sume v EUR

Healthy body – healthy soul 2 335,10 

Knôt nádeje 2 418,90 

V zdravom tele zdravý duch 3 000,00 

Niečo jedlého z Nejedlého 3 000,00 

Rastieme s ČSOB 2 200,00 

Ja, veľkáč 2 715,00 

Mladí záchranári 2 950,00 

Nábor a výcvik dobrovoľníkov pre prácu s chronicky chorými deťmi zo Slovenska v zážitkovom tábore Bátor Tábor 3 000,00 

Rozprávková záhrada pod starým topoľom 3 000,00 

Otvorená náruč 2 983,37 

Vianočný Teenage cupík 2014 1 800,00 

Pezinská školská liga 2015 1 200,00 

Dopravné ihrisko 21 storočia „ Dopraváčik“ 2 850,00 

Cesta za zdravím 2 954,00 

Rozhýb telo a rozžiar úsmev na tvári 1 282,00 

Integrovaný tanečný seminár a ples – 15. ročník 3 000,00 

Športom a vzdelaním zapájame deti s diabetom do aktívneho života 2 300,00 

Medzinárodný basketbalový turnaj BadesCup 2015 1 600,00 

Učme sa a relaxujme 3 000,00 

Hravo a zdravo v našej materskej škole 3 000,00 

Sústredenia Korešpondenčného matematického semináru 3 000,00 

Rast mladých šachistov 3 000,00 

Zdravé oči už v škôlke II. 2 354,00 

SPOLU S PLAMIENKOM DETSKÉHO ŽIVOTA 3 000,00 

Zimný indoor maratón 1 460,00 

Zlepšime študijné výsledky detí z detského domova Praise Gate 3 000,00 

Revitalizácia školského ihriska 3 000,00 

Cyklistika aj pre deti s autizmom 2 810,00 

Bez úrazu na ihrisku 2 800,00 
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Iné mimoriadne dary, príspevky.
ČSOB nadácia poskytla:

• finančný príspevok vo výške 15 000 EUR pre občians-

ke združenie Sport Kids Academy na podporu a rozvoj

telesnej kultúry konkrétne na realizáciu športových tá-

borov a športových kurzov pre deti z detských domo-

vov a zabezpečenie účasti detí z detských domovov

a sociálne slabších rodín na športových podujatiach.

• finančnú podporu vo výške 10 000 EUR pre Detskú

fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Bratislave na za-

kúpenie prístroja na neinvazívne meranie regionálnej

perfúzie – NIRS. 

• finančný príspevok vo výške 33 053,97 EUR pre Dets-

kú fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Bratislave na

nákup novorodeneckého servoventilátora.

• finančnú podporu vo výške 10 000 EUR pre Výcho-

doslovenský onkologický ústav v Košiciach na nákup

prístroja – kamery k laseru, ktorá sa bude využívať na

operačnej sále ORL oddelenia.

• finančnú podporu vo výške 13 884 EUR pre Konto Ba-

riéry – Detský fond Slovenskej republiky na nákup

zdravotných pomôcok pre zdravotne postihnuté deti

i dospelých.

• finančnú podporu vo výške 10 000 EUR Ekonomickej

univerzite v Bratislave na podporu vzdelávania, vý-

skumnej a publikačnej činnosti študentov a učiteľov

univerzity.

• finančný príspevok vo výške 45 000 EUR Slovenské-

mu paralympijskemu výboru na podporu a rozvoj te-

lesnej kultúry, konkrétne na podporu paralympijskeho

športu.

Názov projektu Projekt získal podporu v sume v EUR

Zmeň svoj život – aj my môžeme byť medzi najlepšími 3 000,00 

ORCA CUP 2015, 17. ročník 2 500,00 

Aktívni pre zdravie 2 996,00 

Expedícia ARTE 3 000,00 

Zimný(monoski) a letný(handbike) výcvikový tábor pre vozíčkárov 3 000,00 

Mesiac zdravia v Klbku- dodá radosť vskutku 2 950,00 

Spoločnými silami rozvíjame florbal u detí 3 000,00 

Športujeme aj v tme 1 140,00 

Aktívnym športom k dobrej fyzickej a psychickej kondícii 2 500,00 

Juniori Akadémie šermu 3 000,00 

PRE-DE-TA 1 200,00 

Olympijské hry pre dva detské domovy 3 000,00 

Arteterapia, ako forma intervencie u detí a žiakov s ťažkým stupňom mentálneho postihnutia 1 500,00 

Radosť z pohybu 3 000,00

*platobné podmienky podporených projektov v rámci Zamestnaneckého grantového programu: všetky podporené
projekty dostali v decembri 2014 – januári 2015 prvú splátku 90% z celkovej sumy daru, zvyšných 10% z celkovej
sumy daru bude uhradených po zaslaní vyúčtovania a záverečnej správy a to v lete 2015.
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3. Ročná účtovná závierka, 
zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej 
a výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
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Číslo faxu

/0

Číslo telefónu

/0

Obec

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

PSČ

Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9-

Číslo

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Zostavená dňa:

. . 2 0

(vyznačí sa x)

Účtovná závierka

riadna

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

E-mailová adresa

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Strana 1MF SR 2013

zostavená

Schválená dňa:

. . 2 0

Daňové identifikačné číslo

IČO

UZNUJ_1

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

IČO

SID

mimoriadna schválená

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

(vyznačí sa x)

. . 2 0zostavená k

Rok

2 0

Mesiac

Za obdobie
od

2 0do

2 0od

2 0do

Bezprostredne
predchádzajúce
obdobie. .

SK NACE

Úč NUJ

v sústave podvojného účtovníctva
neziskovej účtovnej jednotky

V Z O R

3 1 1 2 1 4

2 0 2 3 2 9 9 2 0 1

4 2 1 8 2 7 4 3

8 8 9 9 0

✔ ✔
0 1 1 4

1 2 1 4

0 1 1 3

1 2 1 3

✔ ✔

✔

S O B n a d á c i a

M i c h a l s k á 1 8

8 1 5 6 3 B r a t i s l a v a

9 0 2 9 1 0 2 3 7

n a d a c i a @ c s o b . s k

0 1 0 3 1 5

3 0 0 4 1 5
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+

Úč NUJ 4 2 1 8 2 7 4 3

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
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Úč NUJ 4 2 1 8 2 7 4 3

384882,00 0,00 384882,00 160757,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

384882,00 0,00 384882,00 160757,00

384882,00 384882,00 160757,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

384882,00 0,00 384882,00 160757,00
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Úč NUJ 4 2 1 8 2 7 4 3

135533,00 58533,00
6638,00 6638,00
6638,00 6638,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

51895,00 25503,00

77000,00 26392,00

4092,00 22055,00
2200,00 2190,00
2200,00 2190,00

0,00
0,00

1892,00 19865,00
1890,00 19863,00

2,00 2,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

245257,00 80169,00

245257,00 80169,00
384882,00 160757,00
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Úč NUJ 4 2 1 8 2 7 4 3

0,00 0,00 0,00

8871,00 8871,00 48494,00

194,00 194,00 184,00

58148,00 58148,00 3485,00

11823,00 11823,00 10918,00

290854,00 290854,00 197633,00

369890,00 369890,00 260714,00
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Úč NUJ 4 2 1 8 2 7 4 3

21,00 21,00 15,00

7,00 7,00 3,00

132330,00 132330,00 65732,00
996,00 996,00 3,00

313536,00 313536,00 221353,00

0,00
446890,00 446890,00 287106,00

77000,00 77000,00 26392,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

77000,00 77000,00 26392,00
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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

Účtovná jednotka (nadácia):    ČSOB nadácia

Sídlo:                                       Michalská 18, 815 63 Bratislava

Dátum vzniku:                         06.12.2010

IČO:                                       42182743

Zriaďovateľ:                              Československá obchodná banka, a.s.

Spôsob založenia:                    založená zápisom do registra nadácií vedenom na Ministerstve vnútra SR dňa 6.12.2010

pod číslom 203/Na-2002/981

Výška nadačného imania:       6 638, - EUR

Nadácia nie 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) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,

b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,

c) ochrana a tvorba životného prostredia,

d) zachovanie prírodných hodnôt,

e) ochrana zdravia,

f) ochrana práv detí a mládeže,

g) rozvoj vedy, vzdelania a telovýchovy,

h) plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života

alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

3. ŠTATUTÁRNY ORGÁN

Rozhodnutím Správnej rady zo dňa 27.4.2011 a s účinnosťou od 1. mája 2011 sa správcom nadácie stala p. Elena

Bročková.

Predseda správnej rady:  Ing. Branislav Straka, PhD.

Členovia správnej rady:    Ing. Branislav Straka PhD., 

                                 Ing. Róbert Trubač, 

                                 Ing. Andrea Király

Členovia dozornej rady:   Ing. Daniel Kollár, 

Ing. Juraj Ebringer, 

Ing. Richard Daubner, 

Vladimír Šošovička ( od 2.7.2014)
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4. POČET PRACOVNÍKOV

Počet pracovníkov Bežné Bezprostredne 
predchádzajúce

účtovné obdobie účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 0 0

z toho počet vedúcich zamestnancov 0 0

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou 0 0

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia 0 0

Čl.II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

ZÁSADY A METÓDY PRE VYPRACOVANIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka ČSOB nadácie k 31. decembru 2014 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 2014 do 31. decembra 2014.

Účtovná závierka nadácie pozostávajúca zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej závierke k 31.12.2014

bola pripravená v súlade s účtovnými predpismi platnými v Slovenskej republike a údaje v účtovnej závierke správne

a verne zobrazujú stav majetku a záväzkov, vlastné imanie predstavujúce súhrn vlastných zdrojov krytia majetku, fi-

nančnú situáciu a výsledok hospodárenia.

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,opatrenia z 13.decembra 2011

č. MF/26582/2011-74 a opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74).

Finančné výkazy sú pripravené za predpokladu nepretržitého fungovania účtovnej jednotky. Finančné výkazy sú pri-

pravené v  súlade s opatrením č. MF/25682/2007/74 a  jeho zmenami (v znení opatrenia z 27. novembra 2008

č.  MF/24485/2008-74, opatrenia z  3.  decembra 2009 č.  MF/25238/2009-74, opatrenia z  20.  októbra 2011

č.  MF/24033/2011-74,opatrenia z  14.  novembra 2012 č.  MF/22603/2012-74, opatrenia z  20.  novembra 2013

č. MF/17613/2013-74 a opatrenia č. MF/17616/2013-74).

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 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74, opatrenia z 12. marca

2009 č. MF/10294/2009-74).

Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie (k 31. decembru 2013) bola schválená a odsúhlasená na vydanie 6. no-

vembra 2014.

Všeobecné zásady

1. 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.

2. 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.

3. 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.
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4. 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.

5. Majetok a záväzky sú vykazované v historických cenách, ak nie je v článku II. bode 1. (Spôsob ocenenia jednotlivých

položiek) uvedené inak.

6. Nadácia vykonala ku dňu účtovnej závierky inventarizáciu majetku a záväzkov v súlade so zákonom o účtovníctve.

7. 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.

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
Nadácia v sledovanom období neeviduje pohľadávky.

l) Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sú ocenené v ich menovitej hodnote.

m) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy
Nadácia v sledovanom období neúčtovala o časovom rozlíšení.
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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.

q) Deriváty, majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Nadácia neúčtovala v priebehu účtovného obdobia o derivátoch a tiež nemá derivátmi zabezpečený majetok alebo zá-

väzky.

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.

t) Porovnateľnosť údajov z účtovnej závierky
Údaje uvedené v účtovnej závierke k 31.12.2014 je možné porovnať s údajmi za bezprostredne predchádzajúce účtovné

obdobie.

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.

4. ZMENY SPÔSOBOV OCEŇOVANIA, ODPISOVANIA, POSTUPOV ÚČTOVANIA

Nadácia v priebehu účtovného obdobia nemenila spôsoby oceňovania, postupy odpisovania, postupy účtovania, uspo-

riadanie položiek účtovnej závierky, obsahové vymedzenie týchto položiek a postupy na vykonanie účtovnej závierky

ak nie je uvedené inak.

5. OCEŇOVANIE MAJETKU OBSTARANÉHO Z DOTÁCIÍ

Nadácie sa netýka.

Čl.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.
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2. POHĽADÁVKY (Súvaha r. 037 a r. 042)

Nadácia neeviduje k 31.12.2014 otvorené krátkodobé pohľadávky.

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

Štruktúra krátkodobého finančného majetku k 31.12.2014 je nasledovná:

Krátkodobý finančný majetok Stav na konci bežného Stav na konci bezprostredne 
účtovného obdobia predchádzajúceho účtovného obdobia

Pokladnica 0 0

Ceniny 0 0

Bežné bankové účty 384 882 160 757

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 0 0

Peniaze na ceste 0 0

Spolu 384 882 160 757

4. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU (Súvaha r. 061)

                                                            Stav na Stav na konci
                                             začiatku bežného Prírastky Úbytky Presuny bežného 
                                          účtovného obdobia (+) (-) (+, -) účtovného  obdobia

Imanie a fondy

Základné imanie                                        6 638 0 0 0 6 638

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                  25 503 0 - 26 392 51 895

Výsledok hospodárenia 
za účtovné obdobie                                  26 392 77 000 -26 392 77 000

Spolu                                                     58 533 77 000 0 135 533
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Rozdelenie zisku / vysporiadanie straty za minulé účtovné obdobie:

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk 26 392

Rozdelenie účtovného zisku

Prídel do základného imania -

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu -

Prídel do fondu reprodukcie -

Prídel do rezervného fondu -

Prídel do fondu tvoreného zo zisku -

Prídel do ostatných fondov -

Úhrada straty minulých období -

Prevod do sociálneho fondu -

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 26 392

Iné -

Účtovná strata -

Vysporiadanie účtovnej straty

Zo základného imania -

Z rezervného fondu -

Z fondu tvoreného zo zisku -

Z ostatných fondov -

Z nerozdeleného zisku minulých rokov -

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov -

Iné -

5. ZÁVÄZKY (Súvaha r. 075, r. 079 a r. 087)

Druh záväzkov Stav na konci Stav na konci
bežného účtovného bezprostredne predchádzajúceho 

obdobia účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti 0 0

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 1 892 19 865

Krátkodobé záväzky spolu 1 892 19 865

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane 0 0

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov 0 0

Dlhodobé záväzky spolu 0 0

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 1 892 19 865
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Druh rezervy                                         Stav na Stav na
                                             začiatku bežného Tvorba Použitie Zrušenie alebo konci bežného
                                          účtovného obdobia rezerv rezerv zníženie rezerv účtovného  obdobia

Jednotlivé druhy krátkodobých 
zákonných rezerv                                        2 190 2 200 1 514 676 2 200

Jednotlivé druhy dlhodobých 
zákonných rezerv                                              0 0 0 0 0

Zákonné rezervy spolu                            2 190 2 200 1 514 676 2 200

Jednotlivé druhy krátkodobých 
ostatných rezerv                                                0 0 0 0 0

Jednotlivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv                                                0 0 0 0 0

Ostatné rezervy spolu                                       0 0 0 0 0

Rezervy spolu                                          2 190 2 200 1 514 676 2 200

Druh rezervy                                         Stav na Stav na
                                   začiatku bezprostredne konci bezprostredne
                                           predchádzajúceho Tvorba Použitie Zrušenie alebo predchádzajúceho
                                          účtovného obdobia rezerv rezerv zníženie rezerv účtovného obdobia

Jednotlivé druhy krátkodobých 
zákonných rezerv                                       1 520 2 190 1 520 0 2 190

Jednotlivé druhy dlhodobých 
zákonných rezerv                                              0 0 0 0 0

Zákonné rezervy spolu                            1 520 2 190 1 520 0 2 190

Jednotlivé druhy krátkodobých 
ostatných rezerv                                                0 0 0 0 0

Jednotlivé druhy dlhodobých 
ostatných rezerv                                                0 0 0 0 0

Ostatné rezervy spolu                                    0 0 0 0 0

Rezervy spolu                                          1 520 2 190 1 520 0 2 190

Predpokladaný rok použitia rezerv je rok 2015.

Položky výnosov Stav na
budúcich období z dôvodu konci bezprostredne Stav na

predchádzajúceho konci bežného
účtovného obdobia Prírastky Úbytky 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 v
yššieho územného celku                                     0 0 0 0

grantu                                                                 0 0 0 0

podielu zaplatenej dane                                      80 169 478 624 313 536 245 257

dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane 0 0 0 0
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Účel použitia podielu zaplatenej dane Použitá suma
z bezprostredne Použitá

predchádzajúceho suma bežného
účtovného obdobia účtovného obdobia

občianske združenie The Spot 10 000 60 000

Slovenský paralympijský výbor - 45 000

občianske združenie The Spot 3 573 40 000

Sport kids academy - 15 000

Detská fakultná nemocnica s Poliklinikou v Bratislave - 10 000

Východoslovenský onkologický ústav - 10 000

Junior Achievement Slovensko n.o. - 6 916

Nadácia Integra - 2 700

Nadácia Bátor Tábor Slovakia 300 2 700

ASROW, o.z. - 2 700

Kultúrna asociácia NOVÁ AKROPOLIS - 2 700

Športový klub zdravotne postihnutých Ďumbier Lopej - 2 700

Naše motýliky OZ - 2 700

Šachový klub - 2 700

TK „DANUBE“ - 2 700

OZ Akadémia šermu - 2 700

ZRR Nejedlého - 2 700

PLAMIENOK n.o. - 2 700

Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha - 2 700

Rodičovský klub pri MŠ Michalovce - 2 700

Športový klub HARVARD Partizánske - 2 700

Súkromné liečebno-výchovné sanatórium - 2 700

Vstúpte, n. o. - 2 700

OZ VRABČIACI - 2 700

Trojsten - 2 700

Výchova zdravej rodiny - 2 700

RASTlinka Bratislava - 2 700

Aktívny vozík - 2 696

Nadácia ŽIVOT - 2 685

Slnko deťom - 2 659

LOGI 707 - 2 655

Rodinné centrum Klbko - 2 655

Zduženie pre podporu zdravia detí predškolského veku - 2 565

FRANCESCO 2 700 2 529

Lokomotíva Devínska Nová Ves 225 2 520

UP-Down syndrom 2 376 2 443

Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“ - 2 250

Plavecký klub ORCA Bratislava 2 250 2 250

Autistické centrum Rubikon, n. o. - 2 177

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - 2 119

diabetikinfo.sk - 2 070
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Účel použitia podielu zaplatenej dane Použitá suma
(pokračovanie) z bezprostredne Použitá

predchádzajúceho suma bežného
účtovného obdobia účtovného obdobia

Dom sociálnych služieb MOST, n.o. - 2 102

TOPTENIS NO - 1 620

BADES Sereď 1 350 1 440

CENADA - 1 314

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - 1 154

Klub orientačného behu Sokol Pezinok - 1 080

OZ VIVA Tanečná škola - 1 080

Dopravná akadémia Žilina - 1 000

Francesco - regionálne autistické centrum, Prešov 282 300

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Bratislava 2 700 300

Púpava 2 700 300

Pomoc školstvu v Lamači 2 700 300

Občianske združenie STRANÍK 2 700 300

Športový klub - Trstená na Ostrove 2 700 300

Parasport 24, Dulice 2 700 300

Informačné centrum mladých Topoľčany 2 664 296

Slnko deťom 2 556 284

Športový klub zdravotne postihnutých Ďumbier Lopej 2 520 280

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 2 489 277

UP - Down syndrom, Bratislava - 264

OZ Modrá Hviezdička 2 282 253

Plavecký klub ORCA Bratislava - 250

Občianske združenie pre pomoc postihnutým občanom, Bardejov 2 174 241

OZ - Studienka, Bratislava 1 890 210

BADES Sereď - 150

Projekt - Oživme športové ihrisko na najväčšom sídlisku v Banskej Bystrici - 150

VIVA - tanečná škola 1 080 120

Realizácia projektu 23 719 22 682

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 245 257
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Čl.IV. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát:

6. VÝNOSY, NÁKLADY A VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

a) Rekapitulácia výsledku hospodárenia:

Bezprostredne
predchádzajúce

Riadok výkazu Bežné obdobie obdobie
ziskov a strát v celých EUR v celých EUR

Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti 75 77 000 26 392

Daň 76 + 77 0

Výsledok hospodárenia spolu 78 77 000 26 392

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

Bezprostredne
predchádzajúce

Bežné obdobie obdobie
Účet r. VZaS Popis v celých EUR v celých EUR

662 68 Prijaté príspevky od iných organizácií 132 330 65 732

663 69 Prijaté príspevky od fyzických osôb 996 3

665 71 Príspevky z podielu zaplatenej dane 313 536 221 353

667 72 Prijaté príspevky z verejných zbierok 0 0

Spolu 446 862 287 088

Výnosy celkom za rok 2014 sú 446 862 EUR.

c) Údaje o položkách nákladov:

Popis Bežné obdobie Bezprostredne predchádzajúce obdobie
v celých EUR v celých EUR

1. Nepodnikateľská činnosť

Služby 8 871 48 494

Náklady na reprezentáciu

Mzdové náklady

Zákonné soc.poistenie a zdrav.poistenie

Ostatné dane a poplatky

Iné ostatné náklady 194 184

Poskytnuté príspevky iným org.jednotkám 0 0

Poskytnuté príspevky iným účt.jednotkám 349 002 201 118

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 11 823 10 918

Spolu nepodnikateľská činnosť 369 890 260 714

2. Podnikateľská činnosť

Spolu podnikateľská činnosť - -

SPOLU 369 890 260 714

Náklady celkom za rok 2014 sú 369 890 EUR.
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Informácie o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky:

Jednotlivé druhy nákladov za Suma

overenie účtovnej závierky 1 920

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky 0

súvisiace audítorské služby 0

daňové poradenstvo 0

ostatné neaudítorské služby 0

Spolu 1 920

7. DAŇ Z PRÍJMOV

SPLATNÁ DAŇ Z PRÍJMOV
Nadácia má príjmy a výdavky iba v súvislosti so svojou hlavnou nezdaňovanou činnosťou.

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

Nadácii nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré vznikli po dni, ku ktorému je zostavená účtovná závierka, a ktoré by

významnejším spôsobom menili výsledky účtovnej závierky k 31.12.2014, resp. by významnejším spôsobom ovplyvnili

činnosť nadácie v nasledujúcich účtovných obdobiach.

V Bratislave, 1. 3. 2015                             Mgr. Elena Bročková
                                                           Podpis oprávnenej osoby
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4. Prehľad príjmov (výnosov)
podľa zdrojov a ich pôvodu

V období od 1.1.2014 do 31.12.2014 mala nadácia tieto

príjmy (výnosy):

Prijaté príspevky od iných organizácií = 132 330 EUR

Prijaté príspevky od iných osôb = 996 EUR

Príspevky z podielu zaplatenej dane = 313 536 EUR

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

ČSOB nadácia dostala v  období od 1.1.2014 do

31.12.2014 dostala tieto dary presahujúce 331,93 EUR:

Darca                                                                                    Suma

ČSOB Factoring                                                                    778 EUR

ČSOB Poisťovňa, a. s.                                                      15 065 EUR 

ČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s.                                        3 212 EUR 

Československá obchodná banka, a.s.                            92 340 EUR 

ČSOB Leasing poisťovací maklér, a.s.                               3 100 EUR

ČSOB Leasing, a.s.                                                         15 500 EUR

individuálni darcovia - Perla                                               2100 EUR

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

Plán nákladov na správu nadácie 

na rok 2014 =  6120 EUR

Celkové výdavky nadácie = 369 890 EUR

Príspevky iným organizáciám = 349 001,80 EUR

Príspevky fyzickým osobám = 11 823 EUR

Výška výdavkov na správu 

nadácie na rok 2014 = 8 870,69 EUR

a) ochrana a zhodnotenie majetku = 0 EUR

b) propagácia verejnoprospešného účelu 

nadácie alebo nadačného fondu = 0 EUR

c) prevádzka nadácie = 8 532,69 EUR

d) odmena za výkon funkcie správcu = 0 EUR

e) náhrady výdavkov podľa osobitého predpisu = 0 EUR

f) mzdové náklady = 0 EUR

g) iné náklady na činnosť spojené 

s prevádzkou nadácie = 532,10 EUR
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7. Prehľad o fyzických a práv -
nických osobách, ktorým
nadácia poskytla prostriedky
na verejno pro spešný účel,
na ktorý bola nadácia
založená, a informá ciu akým
spôsobom sa tieto
prostriedky použili 

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

Výška informácia akým 
poskytnutých spôsobom sa                                                                                                
prostriedkov tieto prostriedky                                                                                                

Meno a priezvisko v EUR použili konkrétne

Pavol Leto 1000 ochrana zdravia na finacovanie aktivít spojených s terapiou ARTE u dcéry (diagnóza autizmus).

Stanislav Kiška 500 ochrana zdravia na nákup liekov, ktoré nehradí poisťovňa a na nákup zdravotných pomôcok,
fyzioterapeutické cvičenia v NsP Medissimo pre svoju manželku Máriu
(diagnóza systémový lupus erythematsus, diabetes, poškodenie pečene,
porucha kost. metabolizmu, astma).                                         

Martina Štefková 1000 ochrana zdravia dofinancovanie zdravotných a rehabilitačných služieb v Centre MEMORY n. o.
na Mlynarovičovej ulici v Bratislave kam p. Margita Štefková chodí 2x do týždňa,
pobyt v centre jej prospieva. Pobyt v centre zahŕňa: zaopatrenie, liečebno –
pedagogický program – diagnostika, nácvik poznávacích funkcií, senzomoto 
rická stimulácia, záujmovú činnosť a sociálne a klinické poradenstvo.

Zuzana Gajdošová 1000 ochrana zdravia dofinancovanie nákupu úžitkového auta pre potreby presunu ťažko telesne
postihnutej sestry Adriany.                                                        

Ľudmila Králiková 500 ochrana zdravia financovanie nákupu špeciálneho matraca proti preležaninám pre otca
- onkologický pacient.                                                                

Jozef Pokorný 1000 ochrana zdravia na prefinancovanie kúpy stoličkového výťahu pre syna s ťažkým zdravotným
postihnutím.                                                                               

Zora Marksová 1500 ochrana zdravia na úhradu rehabilitácií a terapií v masérskom centre tradičnej čínskej medicíny
pre syna Petra.                                                                           

Zuzana Sileská 1500 ochrana zdravia na zabezpečenie zdravotných pomôcok a liekov pre svojho manžela Jána Sileského.

Peter Korčok 500 ochrana zdravia na financovanie rehabilitácie formou hydrokinezioterapie a individuálnej
terapie na rozvoj rečových schopností v špeciálnom centre pre svojho syna
Jána Korčoka s diagnózou Downov syndróm.                           

Natália Mračnová 500 ochrana zdravia na úhradu rehabilitačného pobytu v ADELI Medicínskom centre Piešťany
pre syna Martina, ktorý je po úraze od leta 2013 ochrnutý od pása nadol.

Monika Marcineková 500 ochrana zdravia na úhradu nákladov spojených s montážou LPG splynovača do auta, kvôli
zdravotným ťažkostiam nemôže využívať hromadnú dopravu.

Ján Chudý 1161,44 podpora vzdelávania úhrada nákladov na dvojtýždenný jazykový pobyt                    

Anna Randová 1161,44 podpora vzdelávania úhrada nákladov na dvojtýždenný jazykový pobyt                    
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Prehľad o právnických osobách, ktorým ČSOB nadácia poskytla prostriedky na verejnoprospešný
účel, na ktorý bola nadácia založená, a informáciu akým spôsobom sa tieto prostriedky použili 

Názov Sídlo

Výška 
príspevku 

v EUR

informácia akým
 spôsobom sa tieto
prostriedky použili konkrétne

Ekonomická univerzita
v Bratislave

Dolnozemská 
cesta č. 1, 
852 35 Bratislava

10 000,00 podpora vzdelávania

Detská fakultná nemocnica
s Poliklinikou v Bratislave

Limbová 1, 
833 40 Bratislava -
Kramáre

10 000,00 a) ochrana a podpora
zdravia; prevencia, liečba,
resocializácia drogovo
závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych
služieb, 

nákup prístroja zakúpenie prístroja na
neinvazívne meranie regionálnej
perfúzie – NIRS (near infrared
spectroscopy) 

Detská fakultná nemocnica
s Poliklinikou v Bratislave

Limbová 1, 
833 40 Bratislava -
Kramáre

33 054,00 a) ochrana a podpora
zdravia; prevencia, liečba,
resocializácia drogovo
závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych
služieb, 

na nákup prístroja Novorodenecký
servovebtilátor Babylog VN 500 s HFO
a Nebulizátorom 

občianske združenie The
Spot 

Škovránčia 1, 
811 06 Bratislava

40 000,00 podpora vzdelávania vzdelávacie aktivity pre začínajúcich
podnikateľov

občianske združenie The
Spot 

Škovránčia 1, 
811 06 Bratislava

60 000,00 podpora vzdelávania podpora vzdelávacieho programu The
Booster

Junior Achievement
Slovensko n.o.

Záhradnícka 60, 
821 08 Bratislava

6 916,00 podpora vzdelávania realizácia súťaže pre študentov ČSOB
HlavaPäta

Dopravná akadémia Rosinská cesta 2, 
010 08 Žilina

1 000,00 podpora vzdelávania nákup školských pomôcok

Francesco - regionálne
autistické centrum, Prešov

Vodárenská 3, 
080 01 Prešov

300,00 b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Zaktivizujme komunitu
autistov k aktívnemu tráveniu voľného
času

OZ Čarovný prútik, Sekule Sekule 333,
908 80 Sekule

130,00 b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Športom ku hviezdam.

VIVA - tanečná škola Kmeťova 23,
040 01 Košice

120,00 b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - PRE-DE-TA

Športový klub zdravotne
postihnutých Ďumbier
Lopej

Družby 46, 976 81
Podbrezová - Lopej

280,00 b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Zimný monoski výcvikový
tábor pre vozíčkárov

Organizácia muskulárnych
dystrofikov v SR, Bratislava

Vrútocká 8, 
821 04 Bratislava

300,00 b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - ZAHRAJ SI S NAMI BOCCIU!

TIMI, n.o. Košice Mengusovská 6, 
040 01 Košice

300,00 b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Podpora pre veľkosť „ L „

Púpava Švabinského 22, 
851 01 Bratislava

300,00 podpora vzdelávania Projekt - Ideme do života

Rodičovské združenie pri
Materskej škole Jakubov

Hlavná 406, Jakubov 300,00 b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Dopravné ihrisko „Kamarát
semafór“
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Názov Sídlo

Výška 
príspevku 

v EUR

informácia akým
 spôsobom sa tieto
prostriedky použili konkrétne

Pomoc školstvu v Lamači Malokarpatské
námestie 1,
841 03 Bratislava

300,00 b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Aktívne prestávky
a popoludnia

OZ Modrá Hviezdička ul. SNP 14, 
900 01 Modra

254,00 b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Bezpečne na bicykloch

Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska

Sekulská 1, 
842 50 Bratislava

277,00 a) ochrana a podpora
zdravia; prevencia, liečba,
resocializácia drogovo
závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych
služieb, 

Projekt - Zdravé oči už v škôlke

Slnko deťom Sadmelijská 1, 
831 06 Bratislava

284,00 a) ochrana a podpora
zdravia; prevencia, liečba,
resocializácia drogovo
závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych
služieb, 

Projekt - Cesta za zdravím

UP - Down syndrom,
Bratislava

Gercenova 1, 
851 01 Bratislava

264,00 b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Športujeme, zdravo jeme

Športový klub stolného
tenisu Michalovce

kpt. Nálepku 8, 
071 01 Michalovce

185,00 b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - „Veteráni verzus mladé
reprezentantky“

Občianske združenie
STRANÍK

Zástranie 49, 
010 03 Žilina

300,00 b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - „Športové hry zdravotne ťažko
postihnutých klientov žilinského kraja “

Športový klub - Trstená na
Ostrove

930 04 Trstená na
Ostrove č. 85

300,00 b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Obnova kultúrno -
oddychového areálu v centre dediny
Trstená na Ostrove

Informačné centrum
mladých Topoľčany

Pribinova 72/14, 
955 01 Topoľčany

296,00 b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Športom ku zdraviu!

OZ - Studienka, Bratislava Rontgenova 6,
Bratislava 851 01

210,00 podpora vzdelávania Projekt - ČSOB Deťom

Plavecký klub ORCA
Bratislava

Pankúchova 4, 
851 04 Bratislava

250,00 b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - ORCA CUP 2014, 16. ročník

BADES Sereď A. Hlinku 3044/15, 
926 01 Sereď

150,00 b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Medzinárodný basketbalový
turnaj BadesCup 2014

Skialp klub Krížna Krivánska 6, 
974 11 Banská Bystrica

150,00 b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Oživme športové ihrisko na
najväčšom sídlisku v Banskej Bystrici

Občianske združenie pre
pomoc postihnu tým
občanom, Bardejov

Ťačevská 38, 
085 01 Bardejov

250,00 b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Zima pre všetkých
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Názov Sídlo

Výška 
príspevku 

v EUR

informácia akým
 spôsobom sa tieto
prostriedky použili konkrétne

Parasport 24, Dulice Dulice 189, 038 11 300,00 b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Cez Slovensko na bicykli za
5 dní

Združenie rodičov pri
Materskej škole 
Spišská Teplica

Školská 310, 
059 34 Spišská Teplica

295,00 b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Detské ihrisko „Neboj sa,
s Adamkom to zvládneme “ 

TOPTENIS NO Laténska 35,
85110 Bratislava

1 620,00 € b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Vianočný Teenage Cupík 2014

Nadácia Integra Dobšinského 14,
Bratislava

2 700,00 € podpora vzdelávania Projekt - Zlepšime študijné výsledky
detí z detského domova Praise Gate

LOGI 707 Banícka 4, Veľký Krtíš 2 655,00 € b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Mladí záchranári

Združenie príbuzných
a priateľov „Radosť“

Rastislavova 43 , 041
91 Košice

2 250,00 € b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Aktívnym športom k dobrej
fyzickej a psychickej kondícii

Nadácia Bátor Tábor
Slovakia

Štúrova 4, 
811 02 Bratislava

2 700,00 € a) ochrana a podpora
zdravia; prevencia, liečba,
resocializácia drogovo
závislých v oblasti
zdravotníctva a sociálnych
služieb, 

Projekt - Nábor a výcvik dobrovoľníkov
pre prácu s chronicky chorými deťmi zo
Slovenska v zážitkovom tábore Bátor
Tábor

Plavecký klub ORCA
Bratislava

Pankúchova 4, 
851 04 Bratislava

2 250,00 € b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - ORCA CUP 2015, 17. ročník

Klub orientačného behu
Sokol Pezinok

SNP 3, Pezinok 1 080,00 € b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Pezinská školská liga 2015

ASROW, o.z. Nad jazierkom 21, 
831 07 Bratislava

2 700,00 € b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Radosť z pohybu

Kultúrna asociácia NOVÁ
AKROPOLIS

Osadná 15, 
831 03 Bratislava

2 700,00 € b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Olympijské hry pre dva detské
domovy

Zduženie pre podporu
zdravia detí 
predškolského veku

Komenského ulica
357/2, 929 01
Dunajská Streda

2 565,00 € b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Dopravné ihrisko 21 storočia
„Dopraváčik“

BADES Sereď A. Hlinku 3044/15, 
926 01 Sereď

1 440,00 € b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Medzinárodný basketbalový
turnaj BadesCup 2015

Autistické centrum
Rubikon, n. o.

Myslavská 401, 040 16
Košice 

2 177,01 € Projekt - Knôt nádeje

Športový klub zdravotne
postihnutých 
Ďumbier Lopej

Družby 46, 976 81
Podbrezová - Lopej

2 700,00 € b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Zimný (monoski) a letný
(handbike) výcvikový tábor pre
vozíčkárov

Lokomotíva Devínska 
Nová Ves

Vápencová 34,
841 07 Bratislava

2 520,00 € b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Bez úrazu na ihrisku

Naše motýliky OZ Miletičova 43, 
821 09 Bratislava

2 700,00 € podpora vzdelávania Projekt - Učme sa a relaxujme

Spoločnosť na pomoc
osobám s autizmom 

Na ohrady 107/43, 
034 01 Liptovská
Štiavnica

1 154,00 € b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Rozhýb telo a rozžiar úsmev na
tvári
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Šachový klub Gessayova 2, 
852 66 Bratislava

2 700,00 € b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Rast mladých šachistov

TK „DANUBE“ Janotova 14, 
841 05 Bratislava

2 700,00 € b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Integrovaný tanečný seminár
a ples – 15. ročník

OZ Akadémia šermu Trnavská cesta 39, 
831 04 Bratislava

2 700,00 € b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Juniori Akadémie šermu

CENADA Majerníkova 60, 
841 05 Bratislava

1 314,00 € b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

projekt - Zimný indoor maratón 

Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska

Sekulská 1, 
842 50 Bratislava

2 119,00 € a) ochrana a podpora
zdravia; prevencia, liečba,
resocializácia drogovo
závislých v oblasti zdravot -
níctva a sociálnych služieb, 

Projekt - Zdravé oči už v šk II.

ZRR Nejedlého Nejedlého 8, 
841 02 Bratislava

2 700,00 € b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Niečo jedlého z Nejedlého

Aktívny vozík Višňové 580, 013 23 2 696,40 € b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Aktívni pre zdravie

FRANCESCO Vodárenská 3, 
080 01 Prešov

2 529,00 € b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Cyklistika aj pre deti
s autizmom

UP-Down syndrom Gercenova 1, 
851 01 Bratislava

2 444,00 € a) ochrana a podpora
zdravia; prevencia, liečba,
resocializacia drogovo
zavislych v oblasti zdravot -
nictva a socialnych služieb 

Projekt - Ja veľkáč

PLAMIENOK n.o. Zadunajská 6/A, 
851 01 Bratislava

2 700,00 € a) ochrana a podpora
zdravia; prevencia, liečba,
resocializácia drogovo
závislých v oblasti zdravot -
níctva a sociálnych služieb, 

Projekt - SPOLU S PLAMIENKOM
DETSKÉHO ŽIVOTA

Výcviková škola pre
vodiace a asistenčné psy

Sekulská 1, 
842 50 Bratislava

1 026,00 € b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Športujeme aj v tme

Nadácia ŽIVOT Nám. Dr. A.
Schweitzera 194, 
916 01 Stará Turá

2 685,03 € a) ochrana a podpora
zdravia; prevencia, liečba,
resocializacia drogovo
zavislych v oblasti zdravot -
nictva a socialnych služieb 

Projekt - Otvorená náruč

Základná škola
s materskou školou
Václava Mitúcha

Školská 368/2, 
914 42 Horné Sŕnie

2 700,00 € b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Hravo a zdravo v našej
materskej škole

Rodičovský klub pri MŠ
Michalovce

Okružná 19,
Michalovce

2 700,00 € b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry 

Projekt - Rozprávková záhrada pod
starým topoľom 

Športový klub HARVARD
Partizánske

Malinovského 1158/21,
958 06 Partizánske

2 700,00 € b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Spoločnými silami rozvíjame
florbal u detí

Dom sociálnych služieb
MOST, n.o.

Haanova 10, 
851 04 Bratislava

2 012,00 € b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Healthy body – healthy soul

Rodinné centrum Klbko Nám. Sv. Františka 4,
Bratislava 841 04

2 655,00 € b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Mesiac zdravia v Klbku- dodá
radosť vskutku
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Súkromné liečebno-
výchovné sanatórium

Diaľničná 1, 
903 01 Senec

2 700,00 € a) ochrana a podpora
zdravia; prevencia, liečba,
resocializácia drogovo
závislých v oblasti zdravot -
níctva a sociálnych služieb, 

Projekt - Zmeň svoj život – aj my
môžeme byť medzi najlepšími

Slnko deťom Sadmelijská 1, 
831 06 Bratislava

2 659,00 € b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Cesta za zdravím 

diabetikinfo.sk Orechový rad 5, 
821 05 Bratislava

2 070,00 € b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Športom a vzdelaním
zapájame deti s diabetom do aktívneho
života 

Vstúpte, n. o. 1. mája 15, 
901 01 Malacky

2 700,00 € b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - V zdravom tele zdravý duch

OZ VRABČIACI Žehrianska 9, 
851 07 Bratislava

2 700,00 € b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - Revitalizácia školského ihriska

Trojsten KZVI, FMFI UK,
Mlynská dolina, 
842 48 Bratislava

2 700,00 € podpora vzdelávania Projekt - Sústredenia
Korešpondenčného matematického
semináru

Výchova zdravej rodiny Prostejovská 101, 
080 01 Prešov

2 700,00 € podpora vzdelávania Projekt - Expedícia ARTE

OZ VIVA Tanečná škola Zádielská 12, 
040 01 Košice

1 080,00 € b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

Projekt - PRE-DE-TA

Detský fond Slovenskej
republiky

Stavbárska 38, 
821 07 Bratislava

13 884,00 € a) ochrana a podpora
zdravia; prevencia, liečba,
resocializácia drogovo
závislých v oblasti zdravot -
níctva a sociálnych služieb, 

Projekt - Konto Bariéry - nákup
zdravotníckych pomôcok

Východoslovenský
onkologický ústav

Rastislavova 43 , 
041 91 Košice

10 000,00 € a) ochrana a podpora
zdravia; prevencia, liečba,
resocializácia drogovo
závislých v oblasti zdravot -
níctva a sociálnych služieb, 

konkrétne na nákup prístroja - kamery
k laseru, ktorá sa bude využívať na
operačnej sále ORL oddelenia.

Slovenský paralympijský
výbor

Benediktiho 5, 
81105 Bratislava

45 000,00 € b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

konkrétne na podporu paralymijského
športu

Sport kids academy Nevädzová 6, 
821 01 Bratislava

15 000,00 € b) podpora a rozvoj
telesnej kultúry

konkrétne na realizáciu športových
táborov a športových kurzov pre deti
z detských domovov v priestoroch Bory
Gym, ako aj zabezpečenie účasti
vybraných detí z detských domovov
a sociálne slabších rodín na športových
podujatiach organizovaných obdarova -
ným a jeho partnermi v roku 2015
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8. Zmeny vykonané v nadačnej
listine a v zložení orgánov,
ktoré nastali v období od
1.1.2014 do 31.12.2014

Zmeny v zložení orgánov nadácie:

2. 7. 2014 správna rada zvolila za člena dozornej rady Vla-

dimíra Šošovičku.

V období od 1.1.2014 do 31.12.2014 nenastali žiadne

zmeny v nadačnej listine.

9. Odmenu za výkon funkcie
správcu nadácie a iného
orgánu, ak bol nadačnou
listinou ustanovený

Správca nadácie v období od 1.1.2014 do 31.12.2014 ne-

poberal žiadnu odmenu za výkon funkcie správcu.

Odmena za výkon funkcie správcu = 0 EUR

10. Prehľad o činnosti
nadačných fondov spolu
s prehľadom o prostried -
koch nadačných fondov

V rámci ČSOB nadácie neboli založené žiadne nadačné

fondy.
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