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1. PríhOVOr PrEDSEDu
SPráVnEj raDy

Vážení čitatelia,

Od roku 2010 sa ČSOB nadácia snaží svojimi aktivitami pri-
spieť k zlepšeniu kvality života v našej komunite, konkrétne
realizáciou projektov v oblastiach zdravého a aktívneho život-
ného štýlu, vzdelávania (najmä formou spolupráce s vysokými
školami, ktorých študijné odbory sú blízke oblasti podnikania
ČSOB Finančnej skupiny) a zdravia (hlavne prevencia, pomoc
a podpora smerujúca chorým deťom v nemocniciach a pomoc
v oblasti zdravia zamestnancov ČSOB Finančnej skupiny).
Výročná správa vám predstaví projekty zrealizované v roku
2017.

V roku 2017 sme pokračovali v aktivite Fond solidarity pre za-
mestnancov ČSOB Finančnej skupiny, prostredníctvom ktorej
sme poskytli pomoc a podporu zamestnancom, ktorí - sami
alebo ich rodinní príslušníci - trpia zdravotným postihnutím,
resp. vážnym ochorením.

Pomoc vo forme finančnej podpory na zakúpenie prístrojov
a zdravotníckeho vybavenie sme smerovali aj priamo chorým
deťom v nemocniciach a podporili Nadáciu Detského kardio-
centra, Konto Bariéry v rámci Detského fondu SR a občianske

združenie Dieťa v nemocnici pri Detskej fakultnej nemocnici
v Košiciach.

Úspešne sme pokračovali v projekte Pozor! Zebra na ceste,
ktorého cieľom je predchádzať tragickým úrazom detí na ne-
výrazne označených priechodoch pre chodcov. Vďaka nášmu
snaženiu bolo zrekonštruovaných a upravených 35 priechodov
pre chodcov v 16-tich mestách po celom Slovensku.

Spoločne s občianskym združením The Spot sme podporili
budúcich podnikateľov a ich inovatívne start-upy. Podporu-
jeme tak nielen budúcich podnikateľov, ale najmä chuť pri-
nášať nové (nielen) technologické novinky a netradičné
riešenia do praxe. Podporu spracovania dát už niekoľko rokov
rozvíjame pokračovaním spolupráce s Fakultou informatiky
a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity.
Stanovili sme si cieľ prispieť k zlepšeniu finančnej a digitálnej
gramotnosti. Koncom roka 2017 sme zrealizovali vzdelávaciu
Digitálnu kampaň, prostredníctvom ktorej prebiehalo testo-
vanie digitálnej inteligencie na sociálnych sieťach.

Vďaka Zamestnaneckému grantovému programu ČSOB na-
dácie sme opäť poskytli podporu projektom, ktoré odporučili
a do ktorých sa aktívne zapojili zamestnanci ČSOB Finančnej
skupiny.

Ďakujem vám, že ste siahli po výročnej správe ČSOB nadácie
a prajem vám inšpiratívne čítanie.

Ing. Branislav Straka, PhD.
predseda správnej rady ČSOB nadácie
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2. PrEhľaD čInnOStí VyKOnáVaných V rOKu 2017
S uVEDEníM VZťahu K VErEjnOPrOSPEŠnéMu
účELu naDácIE

ČSOB nadácia v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 vykonala tieto činnosti, týkajúce sa vzťahu k verejnoprospešnému 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 solidarity poskytla podporu a pomoc zamestnancom ČSOB Finančnej
skupiny alebo ich blízkym rodinným príslušníkom. Prostriedky boli určené pre zamestnancov, ktorí majú vo svojej priamej
rodinnej línii (dieťa, manžel/ka, rodič alebo súrodenec) ťažko zdravotne znevýhodneného 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 2017 ČSOB nadácia dostala 6 žiadostí o podporu z Fondu solidarity, tieto žiadosti boli podporené
celkovou sumou 5 500 eur.

Prehľad podporených žiadateľov v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017:

Pozor! Zebra na ceste
V rámci projektu Pozor! Zebra na ceste, ktorého cieľom je predchádzať tragickým úrazom detí na priechodoch pre chodcov,
poskytla ČSOB nadácia finančnú podporu na rekonštrukciu a úpravu priechodov pre chodcov v 16-tich mestách na celom
Slovensku v celkovej 93 851,29 eur.

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

Peter Korčok 1 000 eur pomoc pre syna s Downovým syndrómom

Pavol Leto 1 000 eur pomoc pre autistickú dcéru

jozef Pokorný 1 000 eur (doplatok v roku 2018) pomoc pre syna s detskou mozgovou obrnou

natália Mračnová 1 000 eur pomoc po syna, ktorý je po úraze ochrnutý

Monika Marcineková 500 eur pomoc pre mamu s ťažkým zdravotným postihnutím

Zuzana Sileská 1 000 eur pomoc pre manžela s poruchou pľúc
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Podpora inovatívnych start-upov

ČSOB nadácia podporila inovácie a podnikanie mladých ľudí formou spolupráce s občianskym združením The Spot. Správna
rada podporuje myšlienku inovatívnych start-upov a vytvorenia partnerstva so skupinou ľudí, ktorí sa snažia pomôcť priviesť
na svet nové riešenia a pomôcť mladým ľuďom, ktorí chcú rozbehnúť svoje vlastné podnikanie. ČSOB nadácia poskytla finančný
príspevok občianskemu združeniu The Spot vo výške 50 000 eur na zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre začínajúcich podni-
kateľov.

Digitálna inteligencia

ČSOB nadácia zrealizovala vzdelávaciu kampaň Digitálna inteligencia – www.digitalnainteligencia.sk s cieľom vzdelávať
v oblasti bezpečného používania smart technológií a zariadení. Kampaň bola realizovaná na sociálnych sieťach. Na realizáciu
kampane nadácia vynaložila 18 871 Eur.

Zamestnanecký grantový program ČSOB nadácie

Od 1. septembra do 30. septembra 2017 mohli zamestnanci ČSOB Finančnej skupiny odporučiť projekty, ktoré žiadali o podporu
v rámci Zamestnaneckého grantového programu. Správna rada ČSOB nadácie na základe odporúčania nezávislej hodnotiacej
komisie zloženej zo zamestnancov, ktorí sa zapojili ako nestranní posudzovatelia projektov, schválila podporu pre 75 projektov
v celkovej sume 202 848,50 eur (Tabuľka 1.).

názov Výška príspevku v Eur Počet zrekonštruovaných prechodov

Michalovce 12 000 eur osvetlenie dvoch priechodov

Skalica 4 000 eur osvetlenie troch priechodov

Vrbové 6 000 eur úprava chodníkov pre bezbariérový priechod, 
vytvorenie dvoch nových priechodov

Svidník 5 000 eur osvetlenie priechodu cez štvorprúdovú cestu

Spišská nová Ves 10 414,80 eur obnova priechodov v blízkosti šiestich základných škôl, 
realizácia výstražných LED oranžových svetiel na dvoch priechodoch

Pezinok 5 000 eur osvetlenie jedného priechodu

nová Dubnica 2 933,75 eur osvetlenie dvoch priechodov pri školách

Gbely 5 000 eur osvetlenie štyroch priechodov v blízkosti škôl

Zborov nad Bystricou 5 000 eur osvetlenie štyroch priechodov – projekt sa realizuje

Veľké Zálužie 3 006,60 eur osvetlenie dvoch priechodov

Prešov 5 348,28 eur osvetlenie jedného priechodu

Vranov na topľou 5 000 eur zvýraznenie priechodu pri školu

trenčín 15 000 eur osvetlenie priechodu pri základnej škole a doplnenie LED prvkami

Lieskovec 3 000 eur osvetlenie jedného priechodu – projekt sa realizuje

trebišov 2 685,54 eur zvýraznenie štyroch priechodov dopravnými 
gombíkmi pre lepšiu viditeľnosť – projekt sa realizuje

čadca 4 462,32 eur zvýraznenie troch priechodov LED gombíkmi – projekt sa realizuje
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Tabuľka 1.:

Predkladateľ                                                                 Mesto                            názov projektu Schválená suma v Eur

horolezecký klub james Žiar nad hronom                  Žiar nad hronom           Žiarske kamzíky: „radšej ideme do prírody na skaly 
                                                                                                                            ako do obchodného centra“ 3 000,00 €

Občianske združenie Barlička                                      Prešov                            Boccia - Ihrisko pre všetkých 2 974,50 €

Klub OMD Farfalletta Žilina                                         Žilina                              Boccia - podpora aktívnejšieho a zdravšieho životného 
                                                                                                                            štýlu osôb ťZP 3 000,00 €

Moja asistencia, o.z.                                                    Banská Bystrica             rehabilitácie a masáže pre zdravotne ťažko postihnuté deti 2 600,00 €

Psychosociálne centrum                                             Košice                            Klubovňa FOrESta GuMPa – multifunkčný priestor 
                                                                                                                            pre podporu zdravého životného štýlu komunitného centra 2 251,48 €

Občianske združenie Živá Zem                                    Prešov                            cvičíme na zelenom koberci - týždeň aktívneho zdravia 3 000,00 €

SZŠW                                                                           Bratislava                       Dobrá vôľa všetko zdolá 2 800,00 €

centrum včasnej intervencie                                       Kováčová                       " Psík je môj priateľ a pomocník " 2 530,00 €

OZ caPIna                                                                  Bystričany                      cyklochodník Bystričany 3 000,00 €

Záujmové združenie rodina -                                      trnava                            Zdravé nôžky 1 190,00 €
trnavské materské centrum                                        

MŠ jána cikkera                                                         Sliač                               Zdravý škôlkárik 2 928,20 €

Súkromné centrum  Kálnica                                        Kálnica                           Veselo, hravo a zdravo v Bardejove 2 988,00 €
špeciálno-pedagogického poradenstva

Materské centrum Pastierik                                        Košice                            Spojme - Zaodejme naše deti folklórom 3 000,00 €

Základná škola ľudovíta Fullu,                                    Košice                            Zábavná komunitná fytoterapia 2 976,00 €
Maurerova 21, Košice

Krízové centrum, arcidiecézna charita Košice            Košice                            tvorím, teda som - arteterapia detí v núdzi 1 000,00 €

SOM Iný                                                                      Bratislava - Dúbravka    VyStúP Z tIEŇa 3 000,00 €

Občianske združenie Iskierka                                      trnava                            Pohybom ku zdraviu 2 997,00 €

rodičovské združenie pri MŠ Kolískova                      Bratislava                       Ihrisko plné zábavy 2 979,00 €

nie sme sami                                                               Prešov                            V zdravom tele zdravý duch 2 710,00 €

OZ Medze                                                                    Bzince pod javorinou    Ihrisko pre omladinu 2 940,00 €

OZ útulný domov                                                         trnava                            Zachráňme kaštieľ jablonica 3 000,00 €

tu SME                                                                        Bratislava                       Kuchynka pre rozvoj praktických zručností 2 778,95 €

Občianske združenie pri MŠ sv. uršule                       Bratislava                       Inštalácia bezpečnostného povrchu na školskom dvore 
                                                                                                                            Materskej školy 2 594,40 €

Občianske združenie usmej sa na mňa                       Košice                            aj "výnimočné deti" chcú športovať 2 230,00 €

PrOefekt Košice                                                          Košice                            Majstrovstvá Košického kraja mládeže v horskej cyklistike 2 500,00 €

archa, n. o.                                                                  Bánovce nad Bebravou Zdravý spánok 1 080,00 €

centrum včasnej intervencie Žilina, n.o.                     Žilina                              Oddychový pobyt- "Spoznajme sa v komunite" 3 000,00 €

Materská škola, nábrežie 23, 92001 hlohovec           hlohovec                       Záhradka pre všetkých. 2 068,00 €

young talents                                                               handlová                       young talents Football tournaments tour 1 575,00 €

OZ na ľade                                                                   Bratislava                       Korčuľovanie pre všetkých 2 990,00 €

Združenie rodičov pri materskej škole v Štrbe             Štrba                              Od osamelosti ku štasným chvíľam 3 000,00 €

raná starostlivosť, n.o.                                                Bratislava                       Videotréning interakcií v rodine 3 000,00 €

Spoločnosť na pomoc osobám                                    Banská Bystrica             relaxačno-terapeutický víkendový pobyt 2 500,00 €
s autizmom (SPOSa BB)                                                                                     pre rodiny detí s autizmom

Obec častkov (ako zriaďovateľ                                     častkov                          So športom sa zdravšie žije 2 900,00 €
Základnej školy častkov)
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Predkladateľ                                                                 Mesto                            názov projektu Schválená suma v Eur

OZ Priatel rodiny                                                          Prešov                            Family day 3 000,00 €

Spojená škola internátna                                             Levice                            Pohyb ako zázračný prostriedok 2 775,00 €

cirkevná spojená škola                                                Snina                             Detský svet 3 000,00 €

cirkevná spojená škola,                                               Dolný Kubín                   V zdravom tele zdravý duch. 3 000,00 €
Okružná 2062/25, 02601 Dolný Kubín

OZ pri ZŠ v Plavnici                                                     Plavnica                         chceme skákať do diaľky 2 426,22 €

VaLLE n. o.                                                                  humenné                       rozprúď krv v žilách 3 000,00 €

atletický zväz Bratislavy                                              Bratislava                       BaVME DEtI ŠPOrtOM 3 000,00 €

Základná škola jerguša Ferka Košúty                         Košúty                            Záhrada, ktorá učí 3 000,00 €

Základná škola Karloveská 61                                     Bratislava                       rôzne deti - rovnaké možnosti 2 954,43 €

Občianske združenie Vlčí mak                                     Košice                            "BEŽKujEME" SPOLu 2 000,00 €

Pohodovo o.z.                                                               Bratislava                       Detský podnikateľský inkubátor (rodinný) 2 500,00 €

Pohybová akadémia                                                     Bratislava                       rekonštrukcia telocvične v detskom centre 2 988,00 €

Považskobystrický plavecký oddiel                              Považská Bystrica          Organizácia plaveckých pretekov Bystrická rybka 2018 3 000,00 €

Športový klub zdravotne postihnutých                        Podbrezová-Lopej          Zimný(monoski) a letný(handbike) 
Ďumbier Lopej                                                                                                    výcvikový tábor pre vozíčkárov. 3 000,00 €

Dobrovoľný hasičský zbor Veľký Grob                          Veľký Grob                     V zdravom tele zdravý duch 3 000,00 €
pod záštitou obce Veľký Grob (viď príl.)

Klub krasokorčuľovania Liptovský Mikuláš                 Liptovský Mikuláš          Korčuľujme pre zdravie 1 220,00 €

Občianske združenie rodičov pri                                  Bratislava                       učíme sa v prírode 3 000,00 €
Materskej škole cabanova č.44

Združenie rodičovskej rady pri                                     Kúty                               Malí záhradkári - pestujeme hravo, zdravo BIO 3 000,00 €
Materskej škole v Kútoch

Materská škola                                                            Smižany                         čarovné ihrisko na ružovej ulici v Smižanoch 3 000,00 €

Michalovský domov seniorov                                      Michalovce                    Oddychová zóna - ihrisko pre seniorov 2 997,00 €

cDKL5 Slovakia                                                           Bratislava                       "Pomôž mi hýbať sa" 2 993,57 €

Spojená škola sv. Františka assiského Malacky         Malacky                         Otvorená telocvičňa pre všetkých 3 000,00 €

Základná škola s materskou školou -                          Kolíňany                         Detská olympiáda 2 991,00 €
alapiskola és Óvoda

DELF, o.z.                                                                     Levice                            "resuscitácia" lezeckej steny 2 921,36 €

Deti Mamy Margity                                                     Bratislava                       Ihrisko pre trnávku 3 000,00 €

hK Sršne Košice                                                          Košice                            Vianočný hokejový turnaj "čSOB Poisťovňa baví hokejom" 2 721,00 €

OZ Späť pod stromy                                                     Bratislava                       Detský svet v rovnováhe 1 758,39 €

Súkromné liečebno-výchovné sanatórium                  Senec                             Pridaná hodnota 3 000,00 €

Športuj srdcom                                                            Svit, 059 21                   Memoriál jána Svočáka - Podtatranský krosový polmaratón 3 000,00 €

ZŠ s MŠ Lúčky                                                             Lúčky                             Medová trieda 1 222,00 €

Občianske združenie Priatelia základnej školy            Bardejov                        Ihrisko pre sídlisko 3 000,00 €
Komenského ul.23, Bardejov, Základná škola,08513

region neogradiensis                                                 Lučenec                         aktívne spoznávanie flóry a fauny v mestkom parku II. etapa 3 000,00 €

Spojená škola                                                              trnava                            Multisenzoriálne pomôcky pre žiakov s viacnásobným postihnutím 1 300,00 €

SPOLOčnE ráSť                                                         Malacky                         SPOLOčnE ráSť 3 000,00 €

Zväz diabetikov Slovenska - základná                         Žilina                              "Snažíme sa žiť plnohodnotne aj s hendikepom" 3 000,00 €
organizácia DIaZIL Žilina

ad una corda                                                              Pezinok                          cESty K SEBE 3 000,00 €
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Predkladateľ                                                                 Mesto                            názov projektu Schválená suma v Eur

Montessori klub                                                          Melčice Lieskové           Prírodná záhrada pre deti 3 000,00 €

Obecný futbalový klub Kotrčiná Lúčka                        Kotrčiná Lúčka               Športom ku zdraviu 3 000,00 €

naše motýliky                                                              Bratislava                       Za svetlom poznania vo svete inakosti - kontinuálny rozvoj detí 
                                                                                                                            so špeciálnymi potrebami prostredníctvom zakúpených pomôcok 
                                                                                                                            a didaktického materiálu 3 000,00 €

Združenie na záchranu Lietavského hradu                  Lietava (01318)              hmatová expozícia na Lietave 3 000,00 €

Vitalcity                                                                        Košice                            (ne)Zmrzni na Kojši! ....bežkovačka, sánkovačka, skyrace 3 000,00 €

Predkladateľ                                                                 Mesto                            názov projektu Schválená suma v Eur

SZŠ cEnaDa                                                               Bratislava                       nech inakosť nie je prekážkou vo vzdelávaní 3 000 €

Viac ako vzdelanie, o.z,                                                Bratislava                       ... proti gravitácii a drogám v Petržalke 3 000 €

Spoločnosť na pomoc s osobám s autizmom              turiec                             rekondično – rehabilitačný pobyt 3 000 €

Základná škola jablonec                                             jablonec                        Plávaním ku zdraviu 1 600 €

Tabuľka 1. zahŕňa zoznam projektov podporených v rámci Zamestnaneckého grantového programu 2016/2017

Tabuľka 2. :

Tabuľka 2. zahŕňa zoznam projektov podporených v rámci Zamestnaneckého grantového programu 2015/2016, ktorým bola
schválená suma vyplatená v roku 2017

Iné mimoriadne dary, príspevky

ČSOB nadácia poskytla:
finančnú podporu pre občianske združenie Sport kids academy vo výške 15 000 EUR za realizáciu detských športových ak-n

tivít,
finančný príspevok pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave vo výške 10 000 EUR na podporu vzdelávanian

finančný príspevok Nadácii detského kardiocentra vo výške 20 000 EUR na podporu ochrany zdravia detí,n

finančný príspevok občianskemu združeniu Dieťa v nemocnici pri Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach vo výške 20 000n

EUR na podporu ochrany zdravia detí,
finančný príspevok Fakulte informačných technológii pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave vo výške 30 000 EURn

na podporu aktivít v oblasti vzdelávania,
finančný príspevok občianskemu združeniu Milan Štefánik vo výške 7 500 EUR na realizáciu benefičných kultúrnych podujatín

pre zdravotne postihnutých,
finančný príspevok Slovenskej potravinárskej a poľnohospodárskej komore vo výške 5000 EUR na realizáciu projektu Hovormen

o jedle,
finančný príspevok mestu Banská Bystrica vo výške 10 000 EUR na realizáciu projektu Európske mesto športu,n

finančný príspevok Nadácii Markíza vo výške 40 000 EUR na realizáciu projektu Hýb sa Slovensko,n

finančný príspevok občianskemu združeniu The Spot vo výške 50 000 EUR na realizáciu projektov ReactiveConf a Reactiven

Meetups.
finančnú podporu vo výške 500 EUR rodine Kupcovej na ochranu a podporu zdravia; prevenciu, liečbu a na poskytovanien

sociálnej pomoci, konkrétne na financovanie liečby pre maloleté dieťa,
finančnú podporu pre Detský fond Slovenskej republiky v rámci projektu Konto Bariéry na financovanie nákupu zdravotnýchn

pomôcok pre zdravotne znevýhodnené deti a mládež,
finančnú podporu pre Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na podporun

vzdelávania.
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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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čSOB naDácIa
POZnáMKy K účtOVnEj ZáVIErKE K 31.12.2017
(úDajE Sú uVáDZané V cELých Eur)

Čl.I. Všeobecné údaje:

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

Účtovná jednotka (nadácia): ČSOB nadácia
Sídlo: Žižkova 11, 811 02 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 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.

Rozhodnutím Správnej rady zo dňa 1.7.2016 a s účinnosťou od 5.10.2016 sa zástupcom správcu nadácie stala p. Simona Ší-
pová.



16

VÝROČNÁ SPRÁVA
ANNUAL REPORT 2017

Predseda správnej rady: Ing. Branislav Straka, PhD.

Členovia správnej rady: Ing. Branislav Straka PhD., Ing. Róbert Trubač, Ing. Andrea Király, Ing. Martin Gazárek

Členovia dozornej rady: Ing. Daniel Kollár, Ing. Juraj Ebringer, Ing. Richard Daubner, Vladimír Šošovička

4. POČET PRACOVNÍKOV

Čl.II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

ZÁSADY A METÓDY PRE VYPRACOVANIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka ČSOB nadácie k 31. decembru 2017 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 2017 do 31. decembra 2017.

Podrobnosti o postupoch účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania upravuje
opatrenie Ministerstva financií zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74 a jeho zmenami (v znení opatrenia z 27. novembra
2008 č.  MF/24485/2008-74, opatrenia z  12.  marca 2009 č.  MF/10294/2009-74, opatrenia z  3.  decembra 2009
č.  MF/25238/2009-74, opatrenia z  26.  novembra 2010 č.  MF/25000/2010-74 a  opatrenia z  13.decembra 2011
č. MF/26582/2011-74, opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74, opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/22612/2014-
74 a opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015-74).

Finančné výkazy sú pripravené za predpokladu nepretržitého fungovania účtovnej jednotky. Finančné výkazy sú pripravené
v súlade s opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2. decembra 2015 č. MF/20166/2015-74, ktorým sa mení
a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto
ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva,
ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania

Účtovníctvo organizácie je vedené v súlade s opatrením č. MF/24342/2007-74 a jeho zmenami (v znení opatrenia z 27. novembra
2008 č.  MF/24485/2008-74, opatrenia z  12.  marca 2009 č.  MF/10294/2009-74, opatrenia z  3.  decembra 2009
č.  MF/25238/2009-74, opatrenia z  26.  novembra 2010 č.  MF/25000/2010-74 a  opatrenia z  13.decembra 2011
č. MF/26582/2011-74, opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74, opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/22612/2014-
74 a opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015-74).

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 1 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
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Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie (k 31. decembru 2016) bola schválená a odsúhlasená na vydanie dňa
20. mája 2017 zasadnutím dozornej rady.

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 podnika-
teľskú.

2. Ocenenie majetku a záväzkov v účtovníctve a účtovnej závierke je upravené o položky vyjadrujúce riziká, straty a znehod-
notenia, 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.

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.
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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.

n) rezervy

Nadácia tvorí rezervy na predpokladané riziká, straty a zníženia hodnoty súvisiace so záväzkami s neurčitým časovým vymedzením
alebo výškou.

o) Záväzky

Záväzky sú ocenené v ich menovitej hodnote.

p) časové rozlíšenie na strane pasív súvahy

Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy sa oceňuje v menovitej hodnote. Výnosy budúcich období sú vykázané vo výške,
ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
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Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa zostatok nespotrebovanej časti daru, ktorá bude použitá v nasledujúcich
obdobiach, účtuje na ťarchu účtu príslušného výnosového účtu – Prijaté príspevky a v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich
období. V nasledujúcom účtovnom období sa suma použitého daru účtuje na ťarchu účtu 384 – Výnosy budúcich období
a v prospech príslušného výnosového účtu – Prijaté príspevky vo vecnej a časovej súvislosti s účtovaním daru.

q) Deriváty, majetok a záväzky zabezpečené derivátmi

Nadácia neúčtovala v priebehu účtovného obdobia o derivátoch a tiež nemá derivátmi zabezpečený majetok alebo záväzky.

r) Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci

Nadácia neúčtuje o majetku prenajímanom na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci (finančný leasing).

s) Daň z príjmov

Splatná daň z príjmov sa vypočíta z upraveného základu dane z príjmov podnikateľskej činnosti a sadzby ustanovenej zákonom
o dani z príjmov. Nadácia nevykonávala podnikateľskú činnosť.

t) Porovnateľnosť údajov z účtovnej závierky

Údaje uvedené v účtovnej závierke k 31.12.2016 je možné porovnať s údajmi za bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie. Počas roka 2016 došlo k novelizácii Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007
č. MF/24342/2007-74, na základe ktorého je nutné na konci účtovného obdobia časovo rozlíšiť časť prijatého príspevku od
právnických osôb (účet 662), ktorá nebola využitá v bežnom účtovnom období.

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. OCEŇOVANIE MAJETKU OBSTARANÉHO Z DOTÁCIÍ

Nadácie sa netýka.
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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.

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

Nadácia neeviduje k 31.12.2017 otvorené krátkodobé pohľadávky.

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

Štruktúra krátkodobého finančného majetku k 31.12.2017 je nasledovná:

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

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 520 472,61 838 773

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 0 0

Peniaze na ceste 0 0

Spolu 520 472,61 838 773

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

Imanie a fondy

Základné imanie                                                          6 638                                    -                                    -                                    -                            6 638

z toho: 

nadačné imanie v nadácii                                        6 638                                    -                                    -                                    -                            6 638

vklady zakladateľov                                                          -                                    -                                    -                                    -                                    -

prioritný majetok                                                              -                                    -                                    -                                    -                                    -

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu                          -                                    -                                    -                                    -                                    -

Fond reprodukcie                                                                  -                                    -                                    -                                    -                                    -

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov        -                                    -                                    -                                    -                                    -

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

Fondy zo zisku

rezervný fond                                                                      -                                    -                                    -                                    -                                    -

Fondy tvorené zo zisku                                                          -                                    -                                    -                                    -                                    -

Ostatné fondy                                                                      -                                    -                                    -                                    -                                    -

nerozdelený výsledok hospodárenia
minulých rokov                                                          217 705                                  60                                    0                                    0                        217 765

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                      60                            37,04                                  60                                    0                            37,04
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Nerozdelený výsledok hospodárenia minulých rokov je tvorený najmä nevyužitou časťou sponzorského, účtovaného na účte
662, ktoré nebolo plne spotrebované v období kedy bolo prijaté. Počas roka 2016 došlo k novelizácii Opatrenia Ministerstva
financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, na základe ktorého je nutné na konci účtovného
obdobia časovo rozlíšiť časť sponzorského, ktorá nebola využitá v bežnom účtovnom období, čo spôsobilo aj pohyb vo výsledku
hospodárenia za účtovné obdobie pred 31.12.2015 a po 31.12.2015.

Rozdelenie zisku / vysporiadanie straty za minulé účtovné obdobie:

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

názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk 60

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 nerozdeleného výsledku hospodárenia minulých rokov 60

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 nerozdeleného výsledku hospodárenia minulých rokov -

Iné -

Druh záväzkov 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 824,48 -798

Krátkodobé záväzky spolu 824,48 -798

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 824,48 -798
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Nadácia tvorí krátkodobé rezervy na náklady na zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky týkajúcej sa vykazovaného
účtovného obdobia a na nevyfakturované dodávky. Plánovaný rok použitia vytvorených rezerv je rok 2018.

Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výnosov budúcich období

Výnosy budúcich období tvoria finančné dary, ktoré sa v danom finančnom roku neprerozdelili a budú spotrebované v budúcich
obdobiach.

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                                                          6 600                            2 337                            6 600                                    0                            2 337

jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv                  0                                    0                                    0                                    0                                    0

Zákonné rezervy spolu                                              6 600                            2 337                            6 600                                  0                            2 337

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                                                            6 600                            2 337                            6600                                  0                            2 337

Opis položky časového rozlíšenia Bežné Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie účtovné obdobie

Výnosy budúcich období, z toho: 293 622,92 608 568

Výnosy budúcich období z prijatých 2% z dane 43 681,76 468 273

Výnosy budúcich období z prijatých darov 249 941,16 140 295

Položky výnosov                                                                                                           Stav na konci                                                                         Stav na konci
budúcich období                                                                          bezprostredne predchádzajúceho                                                                                  bežného
z dôvodu                                                                                                             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 vyššieho územného celku                                             0                              0                              0                              0

Grantu- darov od FO a od PO                                                                                               140 295              249 941,16                  140 295              249 941,16

podielu zaplatenej dane                                                                                                       468 273                43 681,76                  468 273                43 681,76

dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane                                                        0                              0                              0                              0
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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:

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

Výnosy celkom za rok 2017 sú 37,04 EUR.

Opis a suma významných položiek finančných výnosov

                                                                                                                                                                                                                                  Bezprostredne
                                                                                                                                                                                                                                predchádzajúce
                                                                                                                                              riadok výkazu                  Bežné obdobie                            obdobie
                                                                                                                                                ziskov a strát                    v celých Eur                    V celých Eur

Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti                                                                                              75                                45,07                                      60

Daň                                                                                                                                                  76 + 77                                  8,03                                        0

Výsledok hospodárenia spolu                                                                                                          78                              37,04                                    60

                                                                                  Bezprostredne pred-
                                                                                  Bežné obdobie chádzajúce obdobie
účet                                  r. VZaS                            Popis V celých Eur v celých Eur

662                                           68                            Prijaté príspevky od iných organizácií 16 313,84 1 500

663                                           69                            Prijaté príspevky od fyzických osôb 0

665                                           71                            Príspevky z podielu zaplatenej dane 565 742,01 484 541

667                                           72                            Prijaté príspevky z verejných zbierok 0

                                                                              Spolu 582 055,85 486 041

Výnosy Bezprostredne 
Bežné predchádzajúce

účtovné obdobie účtovné obdobie

Finančné výnosy, z toho: - -

Kurzové zisky, z toho: - -

kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 0 -

Bankové úroky 42,91 60
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Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie

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

c) Údaje o položkách nákladov:

Náklady celkom za rok 2017 sú 582 055,86 EUR.

Informácie o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky:

účel použitia podielu zaplatenej dane Použitá suma z bezprostredne 
Použitá suma bežného v predch. účtovného obdobia

účtovného obdobia bežnom účtovnom období

Zamestnanecký grantový program a iné 0,00 210 171,51

Iné mimoriadne dary a príspevky 0,00 242 499,2

Projekt Pozor! ZEBra 78 230,9 15 602,29

Kampaň nadácie na podporu projektov 18 253,69 0,00

ceny do súťaže v rámci projektu 792,94 0,00

Iný účel – bankové poplatky 191,48 0,00

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 43 681,76 0,00

Popis Bezprostredne 
Bežné obdobie predchádzajúce obdobie

v celých Eur v celých Eur

1. Nepodnikateľská činnosť

Služby 8 572,50 7 606

Osobitné náklady vyplývajúce z hlavnej činnosti 18 253,69 0

náklady na reprezentáciu 0 0

Mzdové náklady 1 200,00 0

Zákonné soc.poistenie a zdrav.poistenie 422,40 0

Ostatné dane a poplatky 0 30

Dary 792,94 0

Iné ostatné náklady 310,43 363

Poskytnuté príspevky iným org.jednotkám 0 0

Poskytnuté príspevky iným účt.jednotkám 546 503,90 476 542

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 6 000,00 1 500

Spolu nepodnikateľská činnosť 582 055,86 486 041

2. Podnikateľská činnosť

Spolu podnikateľská činnosť 0 0

SPOLU 582 055,86 486 041

jednotlivé druhy nákladov za Suma

overenie účtovnej závierky 1 697

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky

súvisiace audítorské služby 0

daňové poradenstvo

ostatné neaudítorské služby

Spolu 1 697
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7. DAŇ Z PRÍJMOV

SPLatná DaŇ Z PríjMOV

Nadácia má príjmy a výdavky iba v súvislosti so svojou hlavnou nezdaňovanou činnosťou.

Daň vo výške 8 EUR je daň vyberaná zrážkou z titulu prijatých úrokových výnosov na bankovom účte.

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

Dňa 13. februára 2018 ČSOB Nadácia prijala na účet platbu z Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky vo výške 352 574,85
EUR, ktorá bola prijatá z podielu zaplatenej dane za rok 2016.

Nadácii nie sú známe žiadne iné skutočnosti, ktoré vznikli po dni, ku ktorému je zostavená účtovná závierka, a ktoré by vý-
znamnejším spôsobom menili výsledky účtovnej závierky k 31.12.2017, resp. by významnejším spôsobom ovplyvnili činnosť
nadácie v nasledujúcich účtovných obdobiach.

Mgr. Elena Bročková
V Bratislave, dňa 17.04.2018 Podpis oprávnenej osoby
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4.  PrEhľaD PríjMOV (VýnOSOV) PODľa ZDrOjOV 
a Ich PôVODu

V období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 mala nadácia tieto príjmy (výnosy):

Prijaté príspevky od iných organizácií = 125 960 eur
Prijaté príspevky od iných osôb = 0 eur
Príspevky z podielu zaplatenej dane = 141 150,77 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. 2017 do 31. 12. 2017 tieto dary presahujúce 331,93 eur:

Darca                                                      Suma v Eur
ČSOB Leasing poisťovací maklér, s. r. o.          3 000,00
ČSOB Leasing, a. s.                                         20 000,00
ČSOB Stavebná sporiteľňa, a. s.                       3 200,00
ČSOB Poisťovňa, a. s.                                      11 200,00
Československá obchodná banka, a. s.         88 500,00

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 2017 = 6 970 EUR
Celkové výdavky nadácie = 582 055,86 EUR
Príspevky iným organizáciách = 546 503,90 EUR
Príspevky fyzickým osobám = 6 000,00 EUR
Výška výdavkov na správu nadácie na rok 2017 = 29 551,96 EUR
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a) ochrana a zhodnotenie majetku = 0 EUR
b) propagácia nadačného fondu = 3 071, 66 EUR
c) propagácia verejnoprospešného účelu nadácie ( ČSOB kampaň „Digitálna inteligencia”) = 18 253,69 EUR
d) prevádzku nadácie = 6 604,21 EUR
e) odmena za výkon funkcie správcu = 0 EUR
f) náhrady výdavkov podľa osobitého predpisu = 0 EUR
g) mzdové náklady = 1 622,64 EUR
h) iné náklady na činnosť spojené s prevádzkou nadácie = 0 EUR

7. PrEhľaD O FyZIcKých a PráVnIcKých OSOBách,
KtOrýM naDácIa POSKytLa PrOStrIEDKy na
VErEjnOPrOSPEŠný účEL, na KtOrý BOLa naDácIa
ZaLOŽEná, a InFOrMácIa, aKýM SPôSOBOM Sa tIEtO
PrOStrIEDKy POuŽILI 

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

Peter Korčok 1 000 eur pomoc pre syna s Downovým syndrómom

Pavol Leto 1 000 eur pomoc pre autistickú dcéru

jozef Pokorný 1000 eur (doplatok v roku 2018) pomoc pre syna s detskou mozgovou obrnou

natália Mračnová 1 000 eur pomoc po syna, ktorý je po úraze ochrnutý

Zuzana Sileská 1 000 eur pomoc pre manžela s poruchou pľúc

Monika Marcineková 500 eur pomoc pre mamu s ťažkým zdravotným postihnutím
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Združenie rodičov pri materskej
škole v Štrbe

čsla 80/72, 059 38 Štrba 3 000,00 b) podpora a rozvoj telesnej kultúry Od osamelosti ku štasným chvíľam

raná starostlivosť, n.o. tbiliská 6, 831 06 Bratislava 3 000,00 a) ochrana a podpora zdravia; pre-
vencia, liečba, resocializácia drogovo
závislých v oblasti zdravotníctva
a sociálnych služieb,

Videotréning interakcií v rodine

Spoločnosť na pomoc osobám
s autizmom (SPOSa BB)

rudlovská 53, 974 01 Banská
Bystrica

2 500,00 a) ochrana a podpora zdravia; pre-
vencia, liečba, resocializácia drogovo
závislých v oblasti zdravotníctva
a sociálnych služieb,

relaxačno-terapeutický víkendový
pobyt pre rodiny detí s autizmom

Obec častkov (ako zriaďovateľ
Základnej školy častkov)

častkov 130, 906 04 2 900,00 b) podpora a rozvoj telesnej kultúry So športom sa zdravšie žije

OZ Priateľ rodiny Šrobárova 6, 080 01 Prešov 3 000,00 b) podpora a rozvoj telesnej kultúry Family day

Spojená škola internátna Zd. nejedlého 41, 934 01
Levice

2 775,00 b) podpora a rozvoj telesnej kultúry Pohyb ako zázračný prostriedok

cirkevná spojená škola Švermova 10,  069 01 Snina 3 000,00 a) ochrana a podpora zdravia; pre-
vencia, liečba, resocializácia drogovo
závislých v oblasti zdravotníctva
a sociálnych služieb,

Detský svet

cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, 026 01
Dolný Kubín

3 000,00 b) podpora a rozvoj telesnej kultúry V zdravom tele zdravý duch.

OZ pri ZŠ v Plavnici 065 45 Plavnica 244 2 426,22 b) podpora a rozvoj telesnej kultúry chceme skákať do diaľky

VaLLE n. o. Duchnovičova 22, 066 01
humenné

3 000,00 b) podpora a rozvoj telesnej kultúry rozprúď krv v žilách

atletický zväz Bratislavy Bajkalská 7a/ 831 04
Bratislava

3 000,00 b) podpora a rozvoj telesnej kultúry BaVME DEtI ŠPOrtOM

Základná škola jerguša Ferka
Košúty

hlavná 27, 925 09 Košúty 3 000,00 podpora vzdelávania Záhrada, ktorá učí

Základná škola Karloveská 61 Karloveská 61, 841 04
Bratislava

2 954,43 a) ochrana a podpora zdravia; pre-
vencia, liečba, resocializácia drogovo
závislých v oblasti zdravotníctva
a sociálnych služieb,

rôzne deti - rovnaké možnosti

Občianske združenie Vlčí mak čínska 22, 040 13 Košice 2 000,00 b) podpora a rozvoj telesnej kultúry "BEŽKujEME" SPOLu

Pohodovo o.z. Kvetná 26, 821 08 Bratislava 2 500,00 podpora vzdelávania Detský podnikateľský inkubátor
(rodinný)

Pohybová akadémia Guothova 5, 831 01 Bratislava 2 988,00 b) podpora a rozvoj telesnej kultúry rekonštrukcia telocvične v detskom
centre

Považskobystrický plavecký oddiel tatranská 294/3, 01701
Považská Bystrica

3 000,00 b) podpora a rozvoj telesnej kultúry Organizácia plaveckých pretekov
Bystrická rybka 2018

Športový klub zdravotne postihnu-
tých Ďumbier Lopej

Družby 46, 976 98
Podbrezová-Lopej

3 000,00 b) podpora a rozvoj telesnej kultúry Zimný(monoski) a letný(handbike)
výcvikový tábor pre vozíčkárov.

Dobrovoľný hasičský zbor Veľký
Grob pod záštitou obce Veľký Grob 

Veľký Grob 272, 925 27 3 000,00 b) podpora a rozvoj telesnej kultúry V zdravom tele zdravý duch

Klub krasokorčuľovania Liptovský
Mikuláš

Liptovská Sielnica 117, 032 23 1 220,00 b) podpora a rozvoj telesnej kultúry Korčuľujme pre zdravie

Občianske združenie rodičov pri
Materskej škole cabanova č.44

cabanova 44, 841 02
Bratislava

3 000,00 podpora vzdelávania učíme sa v prírode

Združenie rodičovskej rady pri
Materskej škole v Kútoch

Dr.Štefana heska 921, 908 01
Kúty

3 000,00 a) ochrana a podpora zdravia; pre-
vencia, liečba, resocializácia drogovo
závislých v oblasti zdravotníctva
a sociálnych služieb,

Malí záhradkári - pestujeme hravo,
zdravo BIO
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Materská škola ružová 1197/9, 053 11
Smižany

3 000,00 b) podpora a rozvoj telesnej kultúry čarovné ihrisko na ružovej ulici
v Smižanoch

Michalovský domov seniorov ul.jána hollého 9, 071 01
Michalovce

2 997,00 b) podpora a rozvoj telesnej kultúry Oddychová zóna - ihrisko pre senio-
rov

cDKL5 Slovakia Guothova 2/E, 831 01
Bratislava

2 993,57 b) podpora a rozvoj telesnej kultúry "Pomôž mi hýbať sa"

Spojená škola sv. Františka
assiského Malacky

Kláštorné nám. 1, 901 01
Malacky

3 000,00 b) podpora a rozvoj telesnej kultúry Otvorená telocvičňa pre všetkých

Základná škola s materskou 
školou - alapiskola és Óvoda

hlavná 198, 951 78 Kolíňany 2 991,00 b) podpora a rozvoj telesnej kultúry Detská olympiáda

DELF, o.z. Zd. nejedlého 45, 934 05
Levice

2 921,36 a) ochrana a podpora zdravia; pre-
vencia, liečba, resocializácia drogovo
závislých v oblasti zdravotníctva
a sociálnych služieb,

"resuscitácia" lezeckej steny

Deti Mamy Margity Pavlovičová 3, 821 04
Bratislava

3 000,00 b) podpora a rozvoj telesnej kultúry Ihrisko pre trnávku

hK Sršne Košice Omská 2, 040 01 Košice 2 721,00 b) podpora a rozvoj telesnej kultúry Vianočný hokejový turnaj "čSOB
Poisťovňa baví hokejom"

OZ Späť pod stromy nejedlého 1906/9, 841 02
Bratislava

1 758,39 a) ochrana a podpora zdravia; pre-
vencia, liečba, resocializácia drogovo
závislých v oblasti zdravotníctva
a sociálnych služieb,

Detský svet v rovnováhe

Súkromné liečebno-výchovné 
sanatórium

Dialničná 1, 903 01Senec 3 000,00 a) ochrana a podpora zdravia; pre-
vencia, liečba, resocializácia drogovo
závislých v oblasti zdravotníctva
a sociálnych služieb,

Pridaná hodnota

Športuj srdcom terasová 627/15, 059 21 Svit 3 000,00 b) podpora a rozvoj telesnej kultúry Memoriál jána Svočáka -
Podtatranský krosový polmaratón

ZŠ s MŠ Lúčky Slobody 5, 034 82 Lúčky 1 222,00 a) ochrana a podpora zdravia; pre-
vencia, liečba, resocializácia drogovo
závislých v oblasti zdravotníctva
a sociálnych služieb,

Medová trieda

Občianske združenie Priatelia
základnej školy Komenského ul.23,
Bardejov, Základná škola,08513

Komenského 23, Bardejov
085 13

3 000,00 b) podpora a rozvoj telesnej kultúry Ihrisko pre sídlisko

region neogradiensis ulica novohradská 1, 984 01
Lučenec

3 000,00 a) ochrana a podpora zdravia; preven-
cia, liečba, resocializácia drogovo
závislých v oblasti zdravotníctva
a sociálnych služieb,

aktívne spoznávanie flóry a fauny
v mestkom parku II. etapa

Spojená škola čajkovského 50, 917 08
trnava

1 300,00 a) ochrana a podpora zdravia; preven-
cia, liečba, resocializácia drogovo
závislých v oblasti zdravotníctva
a sociálnych služieb,

Multisenzoriálne pomôcky pre žiakov
s viacnásobným postihnutím

SPOLOčnE ráSť Boženy němcovej 5291/19a,
Malacky

3 000,00 a) ochrana a podpora zdravia; preven-
cia, liečba, resocializácia drogovo
závislých v oblasti zdravotníctva
a sociálnych služieb,

SPOLOčnE ráSť

Zväz diabetikov Slovenska -
základná organizácia DIaZIL Žilina

Bajzova 22, 010 01 Žilina 3 000,00 a) ochrana a podpora zdravia; preven-
cia, liečba, resocializácia drogovo
závislých v oblasti zdravotníctva
a sociálnych služieb,

"Snažíme sa žiť plnohodnotne aj
s hendikepom"

ad una corda SnP 17, 902 01 Pezinok 3 000,00 a) ochrana a podpora zdravia; preven-
cia, liečba, resocializácia drogovo
závislých v oblasti zdravotníctva
a sociálnych služieb,

cESty K SEBE
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Montessori klub Melčice Lieskové 324, 913 05 3 000,00 a) ochrana a podpora zdravia; preven-
cia, liečba, resocializácia drogovo
závislých v oblasti zdravotníctva
a sociálnych služieb,

Prírodná záhrada pre deti

Obecný futbalový klub Kotrčiná
Lúčka

Kotrčiná Lúčka 64, 013 02 3 000,00 b) podpora a rozvoj telesnej kultúry Športom ku zdraviu

naše motýliky Miletičova 43, 821 09
Bratislava

3 000,00 a) ochrana a podpora zdravia; preven-
cia, liečba, resocializácia drogovo
závislých v oblasti zdravotníctva
a sociálnych služieb,

Za svetlom poznania vo svete ina-
kosti - kontinuálny rozvoj detí so špe-
ciálnymi potrebami prostredníctvom
zakúpených pomôcok a didaktického
materiálu

Združenie na záchranu 
Lietavského hradu

Lietava 222, 013 18 3 000,00 a) ochrana a podpora zdravia; preven-
cia, liečba, resocializácia drogovo
závislých v oblasti zdravotníctva
a sociálnych služieb,

hmatová expozícia na Lietave

Vitalcity Kremnická 54, 040 11 Košice 3 000,00 b) podpora a rozvoj telesnej kultúry (ne)Zmrzni na Kojši! ....bežkovačka,
sánkovačka, skyrace

Fakulta informačných 
technológií Stu

Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 30 000,00 podpora vzdelávania podpora vzdelávania - príspevok na
projekty študentov

the Spot, o.z. Škovránčia 1, 811 06
Bratislava

50 000,00 podpora vzdelávania podpora vzdelávania - príspevok na
podujatia reactive conf

Milan Štefánik, o.z. Kráľová pri Senci č.780, 
900 50

7 500,00 a) ochrana a podpora zdravia; preven-
cia, liečba, resocializácia drogovo
závislých v oblasti zdravotníctva
a sociálnych služieb,

konkrétne na podporu podujatí
Dobrý festival

Slovenská potravinárska a poľno-
hospodárska komora

Bratislava 5 000,00 podpora vzdelávania konkrétne na prípravu podporných
materiálov súťažno-vzdelávacej akti-
vity pre žiakov základných škôl
hovorme o jedle

Spolu sme Banská Bystrica, o.z. Banská Bystrica 10 000,00 b) podpora a rozvoj telesnej kultúry na podporu projektov zameraných na
rozvoj športu a na organizáciu podu-
jatí v rámci projektu Banská Bystrica
Európske mesto športu 2017

nadácia Markíza Bratislava 40 000,00 b) podpora a rozvoj telesnej kultúry konkrétne na podporu projektov
v rámci Európskeho mesta športu 2017 
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8. ZMEny VyKOnané V naDačnEj LIStInE a V ZLOŽEní
OrGánOV, KtOré naStaLI V OBDOBí OD 1. 1. 2017 DO
31. 12. 2017

V období od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2017 nenastali žiadne zmeny v zložení orgánov nadácie.

9. ODMEna Za VýKOn FunKcIE SPráVcu naDácIE
a InéhO OrGánu, aK BOL naDačnOu LIStInOu
uStanOVEný

Správca nadácie v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 nepoberal žiadnu odmenu za výkon funkcie správcu.
Odmena za výkon funkcie správcu = 0 eur

10. PrEhľaD O čInnOStI naDačných FOnDOV SPOLu
S PrEhľaDOM O PrOStrIEDKOch naDačných
FOnDOV

V rámci ČSOB nadácie neboli založené žiadne nadačné fondy.
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