
VÝROČNÁ
SPRÁVA
2020

annual report



VÝROČNÁ SPRÁVA 2020
annual report

2



OBSAH

1. Príhovor predsedu správnej rady  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

2. Prehľad činností vykonávaných v roku 2020 s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému účelu nadácie  . . . . . . . . . . . . . .6

2.1. Solidarita a pomoc počas pandémie COVID-19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
2.2. Zdravie a zdravý a aktívny životný štýl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
2.3. Vzdelávanie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
2.4. Ochrana a tvorba životného prostredia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

3. Ročná účtovná závierka, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej a výrok audítora k ročnej účtovnej závierke  . .16

a) Rekapitulácia výsledku hospodárenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
b) Príspevky, dary, členské príspevky a dotácie (Výkaz ziskov a strát r. 68 až 72)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
c) Údaje o položkách nákladov:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

4. Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

5. Prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu presahuje 331,93 EUR . . . . . . . . .33

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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

8. Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020  . . . . . . . .35

9. Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu, ak bol nadačnou listinou ustanovený . . . . . . . . . . . . . . . . .35

10. Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných fondov  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020
annual report

3

Správu vypracovala: 

Mgr. Bea Ertl (rod. Kolodziejska),
správkyňa ČSOB nadácie

V Bratislave, 30. 4. 2021

Správu schválil: 

Ing. Branislav Straka, PhD.
predseda správnej rady ČSOB nadácie

V Bratislave, 30. 4. 2021



1.  Príhovor predsedu 
správnej rady

Vážení čitatelia,

rok 2020 ostane pre mnohých z nás v spomienkach ako rok
plný výziev, zmien, ale hlavne súdržnosti. Uplynulý rok nám
v plnej miere ukázal, aká dôležitá je filantropia, zodpovedné
podnikanie firiem a dôveryhodné partnerstvá. 

Na začiatku prvej vlny pandémie sme sa promptne obrátili
na našich dlhodobých partnerov, aby sme zistili, ako a s čím
môžeme čo najefektívnejšie pomôcť. Naša pomoc smerovala
najmä do nemocníc po celom Slovensku na nákup ochran-
ných pomôcok a na reprofilizáciu priestorov určených na CO-
VID oddelenia. 

Každá kríza so sebou prinesie aj niečo pozitívne. V našom
ponímaní to boli zmysluplné novovzniknuté projekty. Jedným
z takýchto počinov bola iniciatíva Kto pomôže Slovensku, kto-

rá vznikla ako reakcia na množiace sa informácie o chýbajú-
cich zdravotných pomôckach, ktoré často neboli k dispozícii
ani pre samotných zdravotníkov. Prehľadný systém financo-
vania zabezpečil materiálnu pomoc pre nemocnice, domovy
sociálnych služieb a pre zraniteľné skupiny obyvateľov. ČSOB
nadácia sa stala hrdým partnerom tejto iniciatívy.

Strach o naše zdravie nám opäť pripomenul dôležitosť zdra-
vého a aktívneho spôsobu života. Aj preto sme podporili zne-
výhodnených športovcov z Nadácie ADELI. Vďaka spolupráci
so Slobodou zvierat sme pre nadšených bežcov našli najlep-
ších trénerov človeka – psíkov z útulku. Bežci spojili príjemné
s užitočným a počas svojej prípravy na ČSOB Bratislava Ma-
rathon vyvenčili aktívnych, ale opustených psov z útulku, kto-
ré sa im odvďačili radosťou a cennou spoločnosťou. Vďaka
zdieľaniu fotiek z takýchto tréningov sme mohli podporiť Slo-
bodu zvierat sumou 4 320 EUR. 

Okrem zdravotníctva si zaťažkávajúcou skúškou prešla aj ob-
lasť vzdelávania. Zatvorené školy presunuli vyučovanie do
online priestoru, ktoré však stále nie je samozrejmosťou pre
všetky rodiny. Preto sme podporili televízne vysielanie vzde-
lávacej relácie Školský klub na RTVS. 

Pokračovali sme aj s naším úspešným projektom Pozor! Zebra
na ceste, pomocou ktorého sa snažíme predchádzať tra -
gickým úrazom detí na nevýrazne označených priechodoch
pre chodcov. Vďaka nášmu snaženiu bolo revitalizovaných
20 priechodov pre chodcov v 9 mestách a obciach na Slo-
vensku.
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V decembri sme odštartovali vianočnú dobrovoľnícku aktivi-
tu, počas ktorej kolegovia pripravili deťom v Detskom kardio-
centre v  Bratislave naozaj rozprávkové Vianoce. Napísali
a nahrali desiatky originálnych rozprávok, ktoré si deti ná-
sledne púšťali a čítali počas dlhých zimných večerov. Spolu

sa podarilo vyzbierať 15 000 EUR, ktorými sme podporili
skvelý projekt Nadácie Detského kardiocentra s názvom Ži-
jem naplno.

Rok 2020 bol pre nás v nadácii aj pozitívnym a významným
míľnikom. Oslávili sme už desiate výročie od založenia. Ko-
niec prvej dekády vnímam ako príležitosť pozrieť sa dopredu
a povedať si, kde našu pomoc vieme ešte rozvinúť. Rozhodli
sme sa posilniť pilier udržateľnosti a ekológie. Sme si vedomí
neopakovateľnej príležitosti ovplyvniť smerovanie spoločnosti
k udržateľnejšiemu fungovaniu. Túto príležitosť vnímame ako
náš úprimný záväzok, ktorý chceme naplniť hlavne podporou
systematických projektov a účinných zmien. 

Verím, že na uplynulý rok budeme spomínať ako na ten, keď
sme sa všetci zomkli a keď ČSOB nadácia prispela k lepšiemu
zvládnutiu situácie a uzavrela tým svoju prvú dekádu účinnej
pomoci. 

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 2020 s uvedením vzťahu
k verejnoprospešnému účelu nadácie

ČSOB nadácia v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 vykonala tieto činnosti týkajúce sa vzťahu k verejnoprospešnému účelu
nadácie:

2.1. Solidarita a pomoc počas pandémie COVID-19
Rok 2020 nám všetkým priniesol nečakaný zvrat a celkom novú situáciu. Bez váhania sme sa preto rozhodli pomôcť našim dlho-
dobým partnerom, ale aj výborným novovzniknutým projektom, ktoré sa pričinili o zmiernenie dopadu pandémie COVID-19. Uni-
verzitnej nemocnici v Bratislave, konkrétne Klinike pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky sme pomohli s nákupom
život zachraňujúcich prístrojov v celkovej hodnote vyše 73 000 EUR. Skrz našich dlhoročných partnerov Klub priateľov Detskej
nemocnice v Banskej Bystrici, neziskovej organizácii „Dieťa v nemocnici“ a Nadácii Detského Kardiocentra sme zabezpečili
množstvo osobných ochranných pracovných pomôcok, špeciálny zdravotnícky materiál, prístrojové vybavenie a pomohli sme
pokryť náklady potrebné na reprofilizáciu lôžok.

V spolupráci s Mestskou časťou Bratislava III. a Lekárskou fakultou Univerzity Komenského sme zabezpečili materiál do 3D tla-
čiarní, ktoré následne vyrábali potrebné ochranné štíty pre lekárov v prvej línii.
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Všetci sme sa stali svedkami enormnej snahy slo-
venských zdravotníkov pomôcť, kde to bolo po-
trebné. Aj preto sme sa rozhodli ešte navyše pod-
poriť novovzniknutú iniciatívu a online platformu
s názvom Kto pomôže Slovensku sumou 50 000
EUR. Platforma cez prehľadný systém financova-
nia zabezpečila materiálnu pomoc pre nemocni-
ce, domovy sociálnych služieb a služby pre zrani-
teľné skupiny ľudí. ČSOB nadácia sa stala hrdým
partnerom iniciatívy a venovala 50 000 EUR.

Medzi dlhodobé priority ČSOB nadácie patrí
vzdelávanie. Aj preto sme podporili novovzniknu-
tý projekt Školský klub, ktorého cieľom bolo as-
poň do istej miery nahradiť zrušené vyučovanie
na základných školách. Interaktívne živé vysiela-
nie vo verejnoprávnej televízii RTVS pomáhalo
lepšie zvládnuť neľahkú situáciu nielen samot-
ným deťom, ale aj rodičom, z ktorých sa zo dňa
na deň stali učitelia. Realizáciu zabezpečovalo
občianske združenie Indícia, ktoré sme na tento
účel podporili v celkovej výške 52 000 EUR.

2.2. Zdravie a zdravý a aktívny životný štýl

Najlepší tréner človeka
Na ČSOB Bratislava Marathon sa pripravuje lepšie so sparing
partnerom. Spojili sme sa preto so Slobodou zvierat a bežcom
sme našli ideálnych bežeckých trénerov. Tisíce takýchto psíkov
čakajú v útulkoch na vyvenčenie. Bežci spojili príjemné s užitoč-
ným a počas svojej prípravy na ČSOB Bratislava Marathon vy-
venčili aktívnych a opustených psov z útulku, ktoré sa im odvďa-
čili radosťou a cennou spoločnosťou. Vďaka zdieľaniu fotiek na
sociálnych sieťach pod špeciálnym hashtagom z takýchto tré-
ningov sme mohli podporiť Slobodu zvierat sumou 4 320 EUR.
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„Hecnime“ sa pre Mareka

Zamestnanci ČSOB Finančnej skupiny opäť spojili sily. Výsledky
svojich tréningov na ČSOB Bratislava Marathon 2020 si interne
zaznamenávali. ČSOB nadácia sa zaviazala prispieť za každú ta-
kúto zapísanú aktivitu 0,30 EUR. Spoločne sa nám podarilo vy-
zbierať až 10 000 EUR, ktoré sme podarovali hendikepovanému,
no o to viac zanietenému športovcovi, Marekovi Sálusovi. Vďaka
patrí všetkým zúčastneným kolegom.

Marek sa narodil ako zdravý chlapec, no v období nástupu do
školy nepriazňou osudu prestal rozprávať. Pravá a ľavá hemisféra
mozgu prestali spolupracovať. Keď mal 6 rokov, lekári mu diag-
nostikovali Landau-Kleffnerov syndróm (LKS), a tak začal Marek
bojovať so vzácnou chorobou – vývinová afázia.

Šport je vhodnou podporou pri takýchto komplikáciách. Aj preto
Marek ako 12-ročný reprezentoval Slovensko v plávaní v štýle
prsia a znak na 8. Európskych hrách hendikepovanej mládeže
v Brne – EMIL OPEN 2019. Zúčastnil sa aj SPARTAN RACE KIDS.
Marek je veľmi súťaživý typ, ktorý má rád pohyb, takže okrem plávania aj korčuľuje, lyžuje a bicykluje. Plánuje skúsiť aj stolný
tenis, ktorý je výborným prostriedkom na prepájanie pravej a ľavej hemisféry mozgu.

Pri príležitosti ČSOB Bratislava Marathonu sme podporili aj ďalších bojovníkov z Nadácie ADELI, a to sumou 5 000 EUR.

Fond solidarity pre zamestnancov ČSOB Finančnej skupiny
Dlhodobou aktivitou ČSOB nadácie je podpora prostredníctvom aktivity s názvom Fond solidarity.

Pomoc je smerovaná zamestnancom ČSOB Finančnej skupiny alebo ich blízkym rodinným príslušníkom (v priamej rodinnej línii,
t. j. dieťa, manžel/-ka, rodič alebo súrodenec), ktorí bojujú s ťažkým zdravotným znevýhodnením alebo vážnym ochorením. Počas
roka 2020 ČSOB nadácia dostala 4 žiadosti. Tieto žiadosti vyhovovali nastaveným podmienkam a boli podporené celkovou sumou
4 000 EUR.

PREhľAD PODPORENýCh ŽIADATEľOV V OBDOBí OD 1. 1. 2020 DO 31. 12. 2020: 

TABUľKA Č. 1:

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

Miroslav Šarközi 1 000 EUR Nákup kolieskového schodolezu a stoličkového výťahu

Zuzana Kajlová 1 000 EUR Úhrada nákladov spojených s liečebným procesom v NRC Kováčová

Jakub Pokorný 1 000 EUR Nákup zdravotníckej pomôcky – hydromasážnej vane

Soňa Pekarovičová 1 000 EUR Zabezpečenie techniky pre domáce vyučovanie
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Pozor! Zebra na ceste 

V rámci projektu Pozor! Zebra na ceste, ktorého cieľom je predchádzať tragickým úrazom detí na priechodoch pre chodcov, po-
skytla ČSOB nadácia grant na rekonštrukciu a úpravu 20 priechodov pre chodcov v 9 obciach a mestách na celom Slovensku
v celkovej sume 38 374 EUR.

TABUľKA Č. 2.:

Mesto/obec Výška príspevku Popis rekonštrukcie prechodov

Humenné 2 770 EUR Rekonštrukcia priechodu na ulici Laborecká

Kežmarok 2 198,64 EUR Rekonštrukcia priechodu na ulici Nižná brána

Levice 5 000 EUR Rekonštrukcia priechodu na ulici Hlboká

Michalovce 5 000 EUR Rekonštrukcia priechodu na ulici Vajanského

Partizánske 3 500 EUR Rekonštrukcia priechodu na Hrnčírikovej ulici

Poprad 5 000 EUR Rekonštrukcia priechodu na ulici Moyzesova

Prešov 5 000 EUR Rekonštrukcia priechodu na Ulici 17. novembra

Púchov 4 905,90 EUR Rekonštrukcia priechodov na ulici 1. mája, 
na ulici Štefánikova a na Námestí slobody

Spišské Podhradie 5 000 EUR Zvýraznenie 10 priechodov pre chodcov na ulici 
Levočská cesta a na Mariánskom a Palešovom námestí

Pozor! Výtlk na ceste 
V spolupráci s ČSOB Poisťovňou sme poukázali na nebezpečie zlého stavu mnohých slovenských vozoviek ohrozujúce účastníkov
cestnej premávky, ktoré môže zapríčiniť poistnú, v horšom prípade tragickú udalosť. Aj preto sme oslovili mestá a obce, s ktorými
sme v minulosti spolupracovali na revitalizácii priechodov, a spoločne sa nám podarilo opraviť 39 výtlkov v celkovej sume 4 000
EUR. 

TABUľKA Č. 3.:

Mesto/Obec Výška príspevku Popis aktivity

Gbely 1 000 EUR Oprava troch výtlkov

Spišská Belá 1 000 EUR Oprava deviatich výtlkov 

Lozorno 1 000 EUR Účasť na oprave sedemnástich výtlkov

Vranov nad Topľou 1 000 EUR Účasť na oprave desiatich výtlkov

VÝROČNÁ SPRÁVA 2020
annual report

9



Rozprávková pomoc pre deti

V decembri sme odštartovali via-
nočnú dobrovoľnícku aktivitu, po-
čas ktorej kolegovia pripravili
 deťom v  Detskom kardiocentre
v Bratislave ozajstné rozprávkové
Vianoce. Napísali a  nahrali pre
desiatky originálnych rozprávok,
ktoré si deti následne púšťali a čí-
tali počas dlhých zimných večerov
či už doma, alebo v  samotnom
kardiocentre. Spolu sa podarilo
vyzbierať 15 000 EUR, ktorými
sme podporili skvelý projekt Na-
dácie Detského kardiocentra
s názvom Žijem naplno. 

2.3. Vzdelávanie

The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko
Aj v roku 2020 sme napriek prechodu do online fungovania pokračovali
v podpore komplexného rozvojového programu pre mladých ľudí vo veku
od 14 do 24 rokov, ktorý buduje líderské a motivačné schopnosti firemných
talentov a manažérov skrz vedenie študentov k ich stanoveným cieľom.
Z radov zamestnancov ČSOB sa na mentoring 7 študentov podujalo 7 ko-
legov. Činnosť občianskeho združenia The Duke of Edinburgh's Interna-
tional Award Slovensko bola podporená sumou 10 000 EUR.

November ’89 dnes
O histórii Československa, resp. Slovenska po roku 1945 sa učí len zlomok
stredoškolských študentov. Veľká časť mladej generácie vôbec nevie, čo
sa v roku 1989 udialo. Časť staršej generácie zase vníma vývoj udalostí
veľmi kriticky, pretože sa cítia byť obeťami ponovembrovej transformácie
spoločnosti.

Vysoká miera idealizácie života v socializme a vysoká miera idealizácie slo-
venského štátu majú devastujúci vplyv na súčasné spoločenské vedomie.
Aj preto sme už druhým rokom generálnym partnerom trojročného projek-
tu November ’89 dnes a ich aktivity sme podporili čiastkou 10 000 EUR.
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Ekonomická univerzita v Bratislave

Nášho dlhoročného partnera z oblasti vzdelávania, Ekonomickú univerzitu, sme podporili v roku 2020 sumou 5 349,05 EUR.
Podpora smerovala na rekonštrukciu PC učebne na Obchodnej fakulte, ktorá bude slúžiť študentom, ktorí sa budú vzdelávať
o cirkulárnej ekonomike.

2.4. Ochrana a tvorba životného prostredia

Spolu rastieme
Sme si vedomí neopakovateľnej príležitosti
ovplyvniť smerovanie spoločnosti k udržateľnej-
šiemu fungovaniu. Túto príležitosť vnímame
ako náš úprimný záväzok, ktorý chceme naplniť
hlavne podporou systematických projektov
a účinných zmien. 

Jedným z takýchto projektov je neutralizácia
uhlíkovej stopy. Na túto úlohu sme sa spojili
s odborníkmi zo Štátnych lesov Tatranského
národného parku (ŠL TANAP-u) a v roku 2020
sme odštartovali päťročnú spoluprácu. Výsad-
bu a následnú starostlivosť o viac ako 30 000
sadeníc sme podporili sumou 34 975,36 EUR. 

Iné mimoriadne dary, príspevky
ČSOB nadácia poskytla:

finančný príspevok mestu Prešov vo výške 10 000 EUR na pomoc pri tragickej udalosti výbuchu plynu na Mukačevskej ulicin

v roku 2020.
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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

31 12 20

2023299201

42182743

88 99 0

X X
01 20

12 20

01 19

12 19

X X

X

ČSOB nadácia

ŽIŽKOVA 7802/11

81102 BRATISLAVA - STARÉ MESTO

912 615806

bertl@csob.sk

09 04 21
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2a 1b

č. r.
Bežné účtovné obdobie

Strana aktív

3 4
Brutto Korekcia Netto Netto

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

/ SIDIČO     4 2 1 8 2 7 4 3Súvaha (Úč NUJ 1-01)

A. 001r.002+r.009+r.021NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

1. r.003 až r.008 002Dlhodobý nehmotný majetok

012-(072+091 AÚ) 003Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti

013-(073+091 AÚ) 004Softvér

014-(074+091 AÚ) 005Oceniteľné práva

(018+019)-(078+079+091 AÚ) 006Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

(041-093) 007Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

(051-095 AÚ) 008Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

2. r.010 až r.020 009Dlhodobý hmotný majetok

x(031) 010Pozemky

x(032) 011Umelecké diela a zbierky

021-(081+092 AÚ) 012Stavby

022-(082+092 AÚ) 013Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

023-(083+092 AÚ) 014Dopravné prostriedky

025-(085+092 AÚ) 015Pestovateľské celky trvalých porastov

026-(086+092 AÚ) 016Základné stádo a ťažné zvieratá

028-(088+092 AÚ) 017Drobný dlhodobý hmotný majetok

029-(089+092 AÚ) 018Ostatný dlhodobý hmotný majetok

(042-094) 019Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

(052-095 AÚ) 020Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

3. r.022 až r.028 021Dlhodobý finančný majetok

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach
v ovládanej osobe (061-096 AÚ) 022

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach
s podstatným vplyvom (062-096 AÚ) 023

(065-096 AÚ) 024Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

(066+067)-096 AÚ 025Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky

(069-096 AÚ) 026Ostatný dlhodobý finančný majetok

(043-096 AÚ) 027Obstaranie dlhodobého finančného majetku

(053-096 AÚ) 028Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

strana 2
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2a 1b

č. r.
Bežné účtovné obdobie

Strana aktív

3 4
Brutto Korekcia Netto Netto

Bezprostredne 
predchádzajúce
účtovné obdobie

/ SIDIČO     4 2 1 8 2 7 4 3Súvaha (Úč NUJ 1-01)

697 946 697 946 795 166B. 029r.030+r.037+r.042+r.051OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

6 802 6 8021. r.031 až r.036 030Zásoby

5 349 5 349(112+119)-191 031Materiál

Nedokončená výroba
a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193) 032

(123-194) 033Výrobky

(124-195) 034Zvieratá

(132+139)-196 035Tovar

1 453 1 453(314 AÚ-391 AÚ) 036Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby

2. r.038 až r.041 037Dlhodobé pohľadávky

(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ 038Pohľadávky z obchodného styku

(315 AÚ-391 AÚ) 039Ostatné pohľadávky

(358 AÚ-391 AÚ) 040Pohľadávky voči účastníkom združení

(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ 041Iné pohľadávky

160 1603. r.043 až r.050 042Krátkodobé pohľadávky

(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ 043Pohľadávky z obchodného styku

(315 AÚ-391 AÚ) 044Ostatné pohľadávky

x160 160(336) 045Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

x(341 až 345) 046Daňové pohľadávky

x
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu
a rozpočtom územnej samosprávy (346+348) 047

(358 AÚ-391 AÚ) 048Pohľadávky voči účastníkom združení

(396-391 AÚ) 049Spojovací účet pri združení

(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ 050Iné pohľadávky

690 984 690 984 795 1664. r.052 až r.056 051Finančné účty

x(211+213) 052Pokladnica

x690 984 690 984 795 166(221 AÚ+261) 053Bankové účty

x(221 AÚ) 054Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok

(251+253+255+256+257)-291 AÚ 055Krátkodobý finančný majetok

(259-291 AÚ) 056Obstaranie krátkodobého finančného majetku

10 000 10 000 20 000C. 057r.058 a r.059ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

10 000 10 000 20 0001. (381) 058Náklady budúcich období

(385) 059Príjmy budúcich období

707 946 707 946 815 166060r.001+r.029+r.057MAJETOK SPOLU
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6a

Bezprostredne
predchádzajúce 
účtovné obdobie

5b

č. r. Bežné účtovné 
obdobieStrana pasív

    4 2 1 8 2 7 4 3IČO / SIDSúvaha (Úč NUJ 1-01)

224 487 224 487A. r.062+r.068+r.072+r.073 061VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU

6 6386 6381. Imanie a peňažné fondy 062r.063 až r.067

6 638 6 638063(411)Základné imanie

064(412)Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu

065(413)Fond reprodukcie

066(414)Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

067(415)Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín

2. Fondy tvorené zo zisku 068r.069 až r.071

069(421)Rezervný fond

070(423)Fondy tvorené zo zisku

071(427)Ostatné fondy

217 809217 8493. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 072(+;-428)

404. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 073r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)

14 238 34 695B. r.075+r.079+r.087+r.097 074CUDZIE ZDROJE SPOLU

3 3354 1901. Rezervy 075r.076 až r.078

076(451 AÚ)Rezervy zákonné

077(459 AÚ)Ostatné rezervy

4 190 3 335078(323+451 AÚ+459 AÚ)Krátkodobé rezervy

62. Dlhodobé záväzky 079r.080 až r.086

6080(472)Záväzky zo sociálneho fondu

081(473)Vydané dlhopisy

082(474 AÚ)Záväzky z nájmu

083(475)Dlhodobé prijaté preddavky

084(476)Dlhodobé nevyfakturované dodávky

085(478)Dlhodobé zmenky na úhradu

086(373 AÚ+479 AÚ)Ostatné dlhodobé záväzky

31 36010 0423. Krátkodobé záväzky 087r.088 až r.096

10 000 31 360088(321 až 326) okrem 323Záväzky z obchodného styku

34089(331+333)Záväzky voči zamestnancom

090(336)Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

8091(341 až 345)Daňové záväzky

092(346+348)Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy

093(367)Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

094(368)Záväzky voči účastníkom združení

095(396)Spojovací účet pri združení

096(379+373 AÚ+474 AÚ+479 AÚ)Ostatné záväzky

4. Bankové výpomoci a pôžičky 097r.098 až r.100

098(461 AÚ)Dlhodobé bankové úvery

099(231+232+461 AÚ)Bežné bankové úvery

100(241+249)Prijaté krátkodobé finančné výpomoci

469 221 555 984C. r.102 a r.103 101ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

1. 102(383)Výdavky budúcich období

469 221 555 984103(384)Výnosy budúcich období

707 946 815 166r.061+r.074+r.101 104VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU
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Spolu
Číslo
účtu

1

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

4

Činnosť
Hlavná

nezdaňovaná

Číslo
riadku

32

ZdaňovanáNáklady

a b c

    / SID4 2 1 8 2 7 4 3IČOVýkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

501 Spotreba materiálu 01

502 Spotreba energie 02

504 Predaný tovar 03

511 Opravy a udržiavanie 04

512 Cestovné 05

513 Náklady na reprezentáciu 06

9 74825 65625 656518 Ostatné služby 07

1 0001 000521 Mzdové náklady 08

209209524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 09

525 Ostatné sociálne poistenie 10

66527 Zákonné sociálne náklady 11

528 Ostatné sociálne náklady 12

531 Daň z motorových vozidiel 13

532 Daň z nehnuteľností 14

572020538 Ostatné dane a poplatky 15

541 Zmluvné pokuty a penále 16

542 Ostatné pokuty a penále 17

543 Odpísanie pohľadávky 18

544 Úroky 19

545 Kurzové straty 20

73 89873 898546 Dary 21

176 8327 7187 718547 Osobitné náklady 22

548 Manká a škody 23

2719595549 Iné ostatné náklady 24

551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku 25

552 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku 26

553 Predané cenné papiere 27

554 Predaný materiál 28

555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29

556 Tvorba fondov 30

557 Náklady na precenenie cenných papierov 31

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32

561 Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 33

29 46393 13693 136562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 34

7 81814 00014 000563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35

434 900267 346267 346565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 36

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37

659 089483 084483 084Účtová trieda 5 spolu r.01 až r.37 38
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Spolu
Číslo
účtu

1

Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

4

Činnosť
Hlavná

nezdaňovaná

Číslo
riadku

32

ZdaňovanáVýnosy

a b c

    / SID4 2 1 8 2 7 4 3IČOVýkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

601 Tržby za vlastné výrobky 39

602 Tržby z predaja služieb 40

604 Tržby za predaný tovar 41

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43

613 Zmena stavu zásob výrobkov 44

614 Zmena stavu zásob zvierat 45

621 Aktivácia materiálu a tovaru 46

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49

641 Zmluvné pokuty a penále 50

642 Ostatné pokuty a penále 51

643 Platby za odpísané pohľadávky 52

644 Úroky 53

645 Kurzové zisky 54

646 Prijaté dary 55

7 484647 Osobitné výnosy 56

648 Zákonné poplatky 57

40649 Iné ostatné výnosy 58

651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku 59

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60

653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 61

654 Tržby z predaja materiálu 62

655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 63

656 Výnosy z použitia fondu 64

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65

658 Výnosy z nájmu majetku 66

661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67

89 378150 708150 708662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68

6 4781 1431 143663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69

664 Prijaté členské príspevky 70

555 749331 233331 233665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72

691 Dotácie 73

659 129483 084483 084Účtová trieda 6 spolu r.39 až r.73 74

40Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38 75

591 Daň z príjmov 76

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77

40Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75 - (r.76 + r.77))(+/-) 78
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ČSOB nadácia

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

k 31. 12. 2020

(Údaje sú uvádzané v celých EUR)

Článok I. Všeobecné údaje

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ÚČTOVNEJ JEDNOTKE

Účtovná jednotka (nadácia):          ČSOB nadácia
Sídlo:                                            Žižkova 7802/11, 811 02 Bratislava-Staré Mesto
Dátum vzniku:                                 6.12.2010
IČO:                                            42 182 743
Zriaďovateľ:                                     Československá obchodná banka, a.s.
Spôsob založenia:                           zápisom do registra nadácií vedeného na Ministerstve vnútra SR dňa 6. 12. 2010 pod číslom

203/Na-2002/981. Výška nadačného imania: 6.638,00 EUR. 

Nadácia je súčasťou konsolidovaného celku.

2. HLAVNÁ ČINNOSŤ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

Účel nadácie v súlade s ustanovením § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách v znení neskorších predpisov je: 

a) 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.
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3. ORGÁNY NADÁCIE

3. 1 Správca nadácie

Mgr. Bea Ertl (rod. Kolodziejska) – od 1. 12. 2018. Zmena zaregistrovaná MV SR od 9. 9. 2019.
Kristína Balšanová – zástupca správcu nadácie od 27. 7. 2020

3. 2 Správna rada nadácie
Ing. Branislav Straka, PhD. – predseda 
Ing. Róbert Trubač – člen, Ing. Mária horváthová – člen, Ing. Martin Gazárek – člen 

3. 3 Dozorná rada nadácie
Ing. Daniel Kollár – predseda 
Ing. Juraj Ebringer – člen, Ing. Richard Daubner – člen, Mgr. Vladimír Šošovička – člen 

4. POČET PRACOVNÍKOV

Bežné 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 66 78

Čl. II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

ZÁSADY A METÓDY PRE VYPRACOVANIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

Účtovná závierka ČSOB nadácie k 31. decembru 2020 bola zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona
NR SR č. 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 2020 do 31. decembra 2020.

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 sú-
lade 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 indivi-
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duálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú za-
ložené alebo zriadené na účely podnikania.

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

Účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie (k 31. decembru 2019) bola schválená a odsúhlasená na vydanie dňa
28. mája 2020 zasadnutím dozornej rady.

Všeobecné zásady
1. Účtovná závierka za rok 2020 bola spracovaná za predpokladu nepretržitého pokračovania činnosti.

2. Pri účtovaní o výsledku hospodárenia účtovnej jednotky nadácia berie za základ všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú
na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum ich platenia, a to v členení podľa činností na hlavnú nezdaňovanú a podnika-
teľskú.

3. 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 SR.

4. Pokiaľ sa pri inventarizácii zásob zistí, že ich predajná cena znížená o náklady spojené s predajom je nižšia než cena použitá
na ich ocenenie v účtovníctve, zásoby sa ocenia v účtovníctve a v účtovnej závierke touto nižšou cenou. 

5. Nadácia účtuje o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva do obdobia, s ktorým tieto skutočnosti časovo a vecne
súvisia, ak túto zásadu nemožno dodržať, môže účtovať aj v účtovnom období, v ktorom uvedené skutočnosti zistila. 

6. Majetok a záväzky sú vykazované v historických cenách, ak nie je v článku II. bode 1. (Spôsob ocenenia jednotlivých položiek)
uvedené inak.

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

8. Pri rozlišovaní majetku a pasív na dlhodobé a krátkodobé sa za základné kritérium berie celková doba splatnosti. Pohľadávky
a záväzky sú však v súvahe vykazované podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu zostavenia účtovnej závierky, to znamená,
že pohľadávky a záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 12 mesiacov sú vykazované ako krátkodobé, so zostatkovou
dobou splatnosti nad 12 mesiacov ako dlhodobé.
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1. SPÔSOB OCENENIA JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK

a) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou

Nadácia neeviduje dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou.

b) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Nadácia nevytvára dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou.

c) Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom
Nadácia neeviduje dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

d) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou
Nadácia neeviduje dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou.

e) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou
Nadácia nevytvára dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou.

f) Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom
Nadácia neeviduje dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom.

g) Dlhodobý finančný majetok 
Nadácia neeviduje dlhodobý finančný majetok. 

h) Zásoby obstarané kúpou
Nadácia eviduje zásoby obstarané kúpou, ktoré budú poskytnuté obdarovanému v roku 2021 darovacou zmluvou. 

i) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou
Nadácia v sledovanom období neúčtovala o zásobách vytvorených vlastnou činnosťou. 

j) Zásoby obstarané iným spôsobom
Nadácia neeviduje zásoby obstarané iným spôsobom. 

k) Pohľadávky
Pohľadávky sú ocenené v ich menovitej hodnote. Pri pohľadávkach sa uvádza opravná položka v stĺpci korekcia, čím sa vyjadruje
odhad zníženia ich hodnoty.

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

m) Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy
Nadácia v sledovanom období účtovala o časovom rozlíšení na účte 381 – Náklady budúcich období a záväzkom na účte 325
na základe Zmluvy o spolupráci v sume 10 000,00 EUR. V nasledujúcom období bude podpísaná darovacia zmluva k predmetnej
sume.
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n) Rezervy

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

o) Záväzky
Záväzky sú ocenené v ich menovitej hodnote.

p) Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy
Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy sa oceňuje v menovitej hodnote. Výnosy budúcich období sú vykázané vo výške, ktorá
je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. 

Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa zostatok:

nespotrebovanej časti daru, ktorá bude použitá v nasledujúcich obdobiach, účtuje na ťarchu účtu príslušného výnosovéhon

účtu – Prijaté príspevky a v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období. V nasledujúcom účtovnom období sa suma po-
užitého daru účtuje na ťarchu účtu 384 – Výnosy budúcich období a v prospech príslušného výnosového účtu – Prijaté prí-
spevky vo vecnej a časovej súvislosti s účtovaním daru,

nespotrebovanej časti prijatého podielu zo zaplatenej dane, ktorá bude použitá v nasledujúcich obdobiach, účtuje na ťarchun

účtu príslušného výnosového účtu – Príspevky z podielu zaplatenej dane a v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období.
V nasledujúcom účtovnom období sa suma použitého príspevku z podielu zo zaplatenej dane účtuje na ťarchu účtu 384 –
Výnosy budúcich období a v prospech príslušného výnosového účtu – Príspevky z podielu zaplatenej dane vo vecnej a časovej
súvislosti s účtovaním poskytnutého príspevku.

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 lízing).

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. 2020 je možné porovnať s údajmi za bezprostredne predchádzajúce účtovné ob-
dobie. 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.
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3. PREPOČET ÚDAJOV V CUDZÍCH MENÁCH NA SLOVENSKÚ MENU

Nadácia neeviduje majetok a záväzky v cudzej mene.

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 eviduje k 31.12.2020 otvorené krátkodobé pohľadávky – Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
z dôvodu nároku na vrátenie zaplateného poistného bez právneho dôvodu. 

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

Štruktúra krátkodobého finančného majetku k 31. 12. 2020 je nasledovná:

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

Pokladnica 0 0

Ceniny 0 0

Bežné bankové účty 690 984 795 166

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 0 0

Peniaze na ceste 0 0

Spolu 690 984 795 166
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4. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU (Súvaha r. 061)

                                                                                   Stav na začiatku                                                                                                                       Stav na konci
                                                                                                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                                                            6 638                                  0                                 0                                 0                           6 638

vklady zakladateľov                                                                             0                                  0                                 0                                 0                                 0

prioritný majetok                                                                                0                                  0                                 0                                 0                                 0

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu                                         0                                  0                                 0                                 0                                 0

Fond reprodukcie                                                                                0                                  0                                 0                                 0                                 0

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov                       0                                  0                                 0                                 0                                 0

Fondy zo zisku

Rezervný fond                                                                                     0                                  0                                 0                                 0                                 0

Fondy tvorené zo zisku                                                                        0                                  0                                 0                                 0                                 0

Ostatné fondy                                                                                     0                                  0                                 0                                 0                                 0

Nerozdelený výsledok hospodárenia minulých rokov              217 809                                  0                                 0                               40                       217 849

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                                    40                                  0                                 0                            - 40                                 0

Nerozdelený výsledok hospodárenia minulých rokov je tvorený najmä nevyužitou časťou sponzorského, účtovaného na účte
662, ktoré nebolo plne spotrebované v období, keď bolo prijaté. Počas roka 2016 došlo k novelizácii Opatrenia Ministerstva fi-
nancií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, na základe ktorého je nutné na konci účtovného ob-
dobia časovo rozlíšiť časť sponzorského, ktorá nebola využitá v bežnom účtovnom období, čo spôsobilo aj medziročný pohyb vo
výsledku hospodárenia za bežné účtovné obdobie. 

ROZDELENIE ZISKU/VySPORIADANIE STRATy ZA MINULé ÚČTOVNé OBDOBIE:

Názov položky Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk 40

Rozdelenie účtovného zisku

Prídel do základného imania 0

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu 0

Prídel do fondu reprodukcie 0

Prídel do rezervného fondu 0

Prídel do fondu tvoreného zo zisku 0

Prídel do ostatných fondov 0

Úhrada straty minulých období 0

Prevod do sociálneho fondu 0

Prevod do nerozdeleného výsledku hospodárenia minulých rokov 40

Iné 0
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5. ZÁVÄZKY (Súvaha r. 075, r. 079 a r. 087)

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

Záväzky po lehote splatnosti 0 0

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 10 042 31 360

Krátkodobé záväzky spolu 10 042 31 360

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane 6 0

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov 0 0

Dlhodobé záväzky spolu 6 0

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 10 048 31 360

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

Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv                       3 335                          4 190                           3 335                                 0                           4 190

Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv                                 0                                 0                                 0                                 0                                 0

Zákonné rezervy spolu                                                            3 335                         4 190                         3 335                                0                         4 190

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                                                                          3 335                         4 190                         3 335                                0                         4 190

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 2021.

PREhľAD O VýZNAMNýCh POLOŽKáCh ČASOVéhO ROZLíŠENIA VýNOSOV BUDÚCICh OBDOBí

Stav na konci bežného Stav na konci bezprostredne 
Opis položky časového rozlíšenia účtovného obdobia predchádzajúceho účtovného obdobia

Výnosy budúcich období, z toho: 469 221 555 984

Výnosy budúcich období z prijatých 2 % z dane 225 893 260 188

Výnosy budúcich období z prijatých darov 243 328 295 796

Výnosy budúcich období tvoria finančné dary a prijatý podiel zo zaplatenej dane, ktoré sa v danom finančnom roku neprerozdelili
a budú spotrebované v budúcich obdobiach.
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                                                                                                    Stav na konci bezprostredne Stav na konci 
                                                                                                                    predchádzajúceho bežného účtovného
Položky výnosov budúcich období z dôvodu                                              účtovného obdobia Prírastky Úbytky obdobia

bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku                                                                0 0 0 0

dlhodobého majetku obstaraného z dotácie                                                                           0 0 0 0

dlhodobého majetku obstaraného z finančného daru                                                           0 0 0 0

dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie                                        0 0 0 0

dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku                                     0 0 0 0

Grantov/darov od FO a od PO                                                                                      295 796 98 240 150 708 243 328

podielu zaplatenej dane                                                                                               260 188 296 938 331 233 225 893

dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane                                                0 0 0 0

Čl. IV. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

1. VÝNOSY, NÁKLADY A VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

a) Rekapitulácia výsledku hospodárenia: 

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

Výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti                                                               75                                                         0                                                       40

Daň                                                                                                                 76 + 77                                                         0                                                         0

Výsledok hospodárenia spolu                                                                             78                                                       0                                                     40

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

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

662                                 68 Prijaté príspevky od iných organizácií 150 708 89 378

663                                 69 Prijaté príspevky od fyzických osôb 1 143 6 478

665                                 71 Príspevky z podielu zaplatenej dane 331 233 555 749

667                                 72 Prijaté príspevky z verejných zbierok 0 0

                                        Spolu 483 084 651 605

Výnosy celkom za rok 2020 sú 483 084 EUR.
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OPIS A SUMA VýZNAMNýCh POLOŽIEK FINANČNýCh VýNOSOV

Bežné účtovné Bezprostredne predchádzajúce 
Výnosy obdobie účtovné obdobie

Finančné výnosy, z toho: 0 0

Kurzové zisky, z toho: 0 0

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

Bankové úroky 0 0

PREhľAD O ÚČELE A VýŠKE POUŽITIA PODIELU ZAPLATENEJ DANE ZA BEŽNé ÚČTOVNé OBDOBIE

Použitá suma z bezprostredne
predch. účtovného

Použitá suma bežného obdobia v bežnom
Účel použitia podielu zaplatenej dane účtovného obdobia účtovnom období

COVID-19 – zdravotnícka technika 56 200 0

Pozor! Zebra na ceste 2020 0 38 374

Pozor! Výtlk na ceste 2020 0 4 000

Iné mimoriadne dary a podpory 2020 14 845 210 126

Kampaň Maratónske psy 0 7 680

Bankové poplatky 0 8

SPOLU 71 045 260 188

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 225 893 0
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c) Údaje o položkách nákladov:

Bežné účtovné Bezprostredne predchádzajúce 
obdobie účtovné obdobie

Popis v celých EUR v celých EUR

1. Nepodnikateľská činnosť

Služby 25 656 9 748

Náklady na reprezentáciu 0 0

Mzdové náklady 1 000 0

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 209 0

Ostatné dane a poplatky 20 57

Zákonné sociálne náklady 6 0

Dary 73 898 0

Osobitné náklady 7 718 176 832

Iné ostatné náklady 95 271

Poskytnuté príspevky iným organizačným jednotkám 0 0

Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 93 136 29 463

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 14 000 7 818

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 267 346 434 900

Spolu nepodnikateľská činnosť 483 084 659 089

2. Podnikateľská činnosť

Spolu podnikateľská činnosť 0 0

SPOLU 483 084 659 089

Náklady celkom za rok 2020 sú 483 084 EUR.

Informácie o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky za obdobie 2020:

Jednotlivé druhy nákladov za Suma

overenie účtovnej závierky 2 200

uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky 0

súvisiace audítorské služby 0

daňové poradenstvo 0

ostatné neaudítorské služby 0

Spolu 2 200

2. DAŇ Z PRÍJMOV

SPLATNÁ DAŇ Z PRÍJMOV

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

3. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY

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

Nadácie sa netýka.

5. OSTATNÉ FINANČNÉ POVINNOSTI A PRÁVA, KTORÉ SA NEUVÁDZAJÚ V SÚVAHE

Nadácie sa netýka. 

6. 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. 2020, resp. by významnejším spôsobom ovplyvnili činnosť nadácie v na-
sledujúcich účtovných obdobiach. 

V Bratislave, dňa 9. 4. 2021

Mgr. Bea Ertl
Podpis oprávnenej osoby

4.  Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu

V období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 mala nadácia tieto príjmy (výnosy):

Prijaté príspevky od iných organizácií = 150 707,58 EUR
Prijaté príspevky od iných osôb = 1 142,47 EUR
Príspevky z podielu zaplatenej dane = 331 233,47 EUR

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

ČSOB nadácia prijala v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 tieto dary:

Darca Suma v EUR

ČSOB Leasing, a.s. 20 000,00

ČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s. 870,00

ČSOB Poisťovňa, a.s. 10 950,00

Československá obchodná banka, a.s. 65 700

KBC Asset Management NV 80,00

ČSOB Real, s.r.o. 640,00
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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 2020 = 45 600,00 EUR
Celkové výdavky nadácie = 483 083,52 EUR
Príspevky iným organizáciám = 434 379,51 EUR
Príspevky fyzickým osobám = 14 000 EUR
Výška výdavkov na správu nadácie na rok 2020 = 34 704,01 EUR

a) ochrana a zhodnotenie majetku = 0,00 EUR
b) propagácia nadačného fondu = 16 568,82 EUR
c) propagácia verejnoprospešného účelu nadácie = 7 718,04 EUR
d) prevádzku nadácie = 9 182,20 EUR
e) odmena za výkon funkcie správcu = 1 214,95 EUR
f) náhrady výdavkov podľa osobitého predpisu = 20,00 EUR
g) mzdové náklady = 0 EUR
h) iné náklady na činnosť spojené s prevádzkou nadácie = 0,00 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 Informácia, akým spôsobom sa tieto prostriedky použili

Miroslav Šarközi 1 000 EUR Nákup kolieskového schodolezu a stoličkového výťahu

Zuzana Kajlová 1 000 EUR Úhrada nákladov spojených s liečebným procesom v NRC Kováčová

Jakub Pokorný 1 000 EUR Nákup zdravotníckej pomôcky – hydromasážnej vane

Soňa Pekarovičová 1 000 EUR Zabezpečenie techniky pre domáce vyučovanie

Mesto/Obec Výška príspevku Popis rekonštrukcie prechodov

Humenné 2 770 EUR Rekonštrukcia priechodu na ulici Laborecká

Kežmarok 2 198,64 EUR Rekonštrukcia priechodu na ulici Nižná brána

Levice 5 000 EUR Rekonštrukcia priechodu na ulici Hlboká

Michalovce 5 000 EUR Rekonštrukcia priechodu na ulici Vajanského

Partizánske 3 500 EUR Rekonštrukcia priechodu na Hrnčírikovej ulici

Poprad 5 000 EUR Rekonštrukcia priechodu na ulici Moyzesova

Prešov 5 000 EUR Rekonštrukcia priechodu na Ulici 17. novembra

Púchov 4 905,90 EUR Rekonštrukcia priechodov na ulici 1. mája, na ulici Štefánikova a na Námestí slobody

Spišské Podhradie 5 000 EUR Zvýraznenie 10 priechodov pre chodcov na ulici Levočská cesta a na Mariánskom a Palešovom námestí
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Mesto/Obec Výška príspevku Popis aktivity

Gbely 1 000 EUR Oprava troch výtlkov

Spišská Belá 1 000 EUR Oprava deviatich výtlkov 

Lozorno 1 000 EUR Účasť na oprave sedemnástich výtlkov

Vranov nad Topľou 1 000 EUR Účasť na oprave desiatich výtlkov

Obdarovaný Výška príspevku                                                                                                       Oblasť podpory Mesto/obec

Prešov 10 000 EUR                                                                                         Podpora ochrany zdravia Prešov

Nadácia ADELI 5 000 EUR                     Podpora zdravia a zdravého aktívneho štýlu (realizácia v roku 2021) Piešťany

Marek Sálus 10 000 EUR                     Podpora zdravia a zdravého aktívneho štýlu (realizácia v roku 2021) Liptovská Teplá

Útulok Slobody zvierat, o.z. 4 320,00 EUR                                                           Podpora zdravia a zdravého aktívneho štýlu Bratislava

MUW Saatchi & Saatchi, spol. s r.o. 7 680,00 EUR    Podpora projektu Marathónske psy na pomoc pre Útulok Slobodu zvierat, o.z. Bratislava

Univerzitná nemocnica Bratislava 73 897,65 EUR                                                                                         Podpora ochrany zdravia Bratislava

Nadácia Detského kardiocentra 37 000,00 EUR                                                                                  Podpora ochrany zdravia detí Bratislava

Dieťa v nemocnici pri Detskej 
fakultnej nemocnici v Košiciach, n.o. 50 000,00 EUR                                                                                  Podpora ochrany zdravia detí Košice

Klub priateľov Detskej nemocnice 
v Banskej Bystrici, o.z. 40 000,00 EUR                                                                                  Podpora ochrany zdravia detí Banská Bystrica

Kto pomôže Slovensku 50 000,00 EUR                                                                                         Podpora ochrany zdravia Bratislava

mestská časť Bratislava – Nové Mesto 3 816,00 EUR                                                                                         Podpora ochrany zdravia Bratislava

Indícia, n.o. 52 000,00 EUR                                                                                               Podpora vzdelávania Bratislava

The Duke of Edinburgh's International 
Award Slovensko, o.z. 10 000, 00 EUR                                                                                               Podpora vzdelávania Bratislava

Ekonomická univerzitu v Bratislave 5 349,05 EUR                                                          Podpora vzdelávania technickým vybavením Bratislava

November89, o.z. 10 000,00 EUR                            Podpora vzdelávania (počas trojročného projektu 2019 – 2021) Bratislava

Štátne lesy tatranského národného                                                                   Ochrana a tvorba životného prostredia Tatranská
parku Tatranská Lomnica 34 975,36 EUR                                              (podpora počas päťročnej spolupráce 2020 – 2024) Lomnica

8.  Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré
nastali v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

V období od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2020 nastala táto zmena v zložení orgánov nadácie:

Správna rada ČSOB nadácie zvolila Kristínu Balšanovú za novú zástupkyňu správkyne nadácie.

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

Správca nadácie nepoberá za výkon svojej funkcie odmenu a ani jej nevyplýva nárok z titulu výkonu funkcie správcu. V období
1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 bola správcovi schválená Správnou radou mimoriadna odmena v sume 1 214,95 EUR v hrubom za
výsledky nadácie.
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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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