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1. Príhovor predsedu  

správnej rady 

Vážené čitateľky a čitatelia, 

ďakujem, že ste siahli po Výročnej správe ČSOB nadácie 
za rok 2021.  
 
Rok spájaný najmä s naplno prejavenou pandémiou Covid-19 
sme prijali ako výzvu posilniť pilier udržateľnosti a ekológie. 
Veď práve príroda je jedným z mála miest, ktorým sa zákazy 
spojené s opatreniami proti šíreniu vírusu vyhli. Mnohí ľudia 
prišli na to, že čas strávený v lesoch a parkoch tvorí osviežu-
júcu protiváhu nariadenej práci z domu a online vyučovaniu.  
 
Stali sme sa hrdým generálnym partnerom najstaršieho 
a najznámejšieho festivalu o trvalo udržateľnom rozvoji Eko-
topfilm – Envirofilm. Filmový festival, fungujúci od roku 1974, 
ponúka priestor na otvorenú diskusiu návštevníkom, zástup-
com miest a obcí a organizáciám tretieho sektora, ktorých 
zaujíma téma udržateľnosti a klimatická kríza im nie je ľahos-
tajná.   
 
Pokračovali sme v spolupráci s partnerom Štátne lesy TANAP, 
v rámci ktorej sme finančne podporili vysadenie a starostli-
vosť o 47-tisíc stromov. Aj v tomto roku sme prijali ponuku 

Hlavného mesta Bratislava a spolupodieľali sa na realizácii 
zaujímavých a užitočných projektov ako Bratislavská lavička 
či revitalizácia parčíka Žilinská. Prírodu sme vniesli tiež do sa-
motnej ČSOB. Na streche jednej z budov centrály to bzučí 
a rozkvitá vďaka včelím úľom.  
 
Ďalším pilierom, na ktorom ČSOB nadácia stavia svoju pod-
poru, je zdravie, zdravý a aktívny životný štýl. Dlhodobo pod-
porujeme detské nemocnice v Bratislave, Banskej Bystrici aj 
Košiciach. K bezpečnosti chodcov na cestách sme prispeli 
prostredníctvom grantového programu Pozor! Zebra na ceste 
rekonštrukciou 23 priechodov v 13 mestách a obciach. U za-
mestnancov ČSOB sme posilnili solidaritu a pocit spolupa-
tričnosti aj s pomocou nového modelu fungovania Fondu so-
lidarity.  
 
V oblasti vzdelávania sme podporili dlhoročného partnera 
Ekonomickú univerzitu v Bratislave, no nadviazali sme aj no-
vé vzťahy. Za zmienku stojí Kempelenov inštitút inteligent-
ných technológií, nezávislá organizácia, zaoberajúca sa vý-
skumom inteligentných technológií a umelej inteligencie. 
Pridali sme sa k podporovateľom a aktívnym členom rozvo-
jového programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, 
ktorý nás spája so študentami stredných a vysokých škôl.  
 
Milé čitateľky a čitatelia,  
rok 2021 bol pre ČSOB nadáciu pestrý a plný zmysluplných 
spoluprác a partnerstiev. Prajem vám inšpiratívne čítanie. 
 

 

 

Ing. Branislav Straka, PhD. 
predseda správnej rady ČSOB nadácie
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2. PREHĽAD ČINNOSTÍ 

VYKONÁVANÝCH V ROKU 
2021 S UVEDENÍM VZŤAHU 

K VEREJNOPROSPEŠNÉM
U ÚČELU NADÁCIE  

ČSOB nadácia v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 vy-
konala tieto činnosti, týkajúce sa vzťahu k verejnoprospeš-
nému účelu nadácie:  

2.1. OCHRANA A TVORBA 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

 
2.1.1. Štátne lesy TANAP 

V rámci druhého ročníka 5-ročnej spolupráce so Štátnymi 
lesmi Tatranského národného parku sme podporili výsadbu 
a následnú starostlivosť o 47 000 kusov sadeníc v oblastiach 
Zverovka a Vyšné Hágy, rekonštrukciu dvoch mostov, ktoré 

sú v zimnom období využívané aj bežkármi a rekonštrukciu 
diorámy v Múzeu TANAP v Tatranskej Lomnici. Partnerstvo 
s odborníkmi zo Štátnych lesov TANAP nám pomáha v plnení 
jedného z cieľov: kompenzovať svoju uhlíkovú stopu a záro-
veň pomôcť lesu plniť jeho funkciu.  

V roku 2021 išlo o finančnú podporu vo výške 46 900 eur.  

 
2.1.2. Ekotopfilm – Envirofilm 

ČSOB nadácia sa stala hrdým generálnym partnerom naj-
staršieho a najznámejšieho festivalu o trvalo udržateľnom 
rozvoji Ekotopfilm – Envirofilm. Jarná časť festivalu sa usku-
točnila v online priestore, jesenná časť sa konala kombiná-
ciou prednášok a premietaní filmov s ekologickou tematikou 
naživo aj virtuálne. V spolupráci s odborným partnerom, Kar-
patským rozvojovým inštitútom, sme otvorili aktuálnu a zá-
važnú tému: pripravenosť slovenských miest a obcí na dopa-
dy zmeny klímy. S primátormi a županmi sme rozoberali, ako 
sa ich mesto či obec pripravuje na zmenu klímy, v akej fáze 
adaptačných opatrení sa nachádza a do ktorých oblastí in-
vestuje. Diskusie sa vysielali naživo na sociálnej sieti Face-
book, pričom počty vzhliadnutí presiahli 40 000.  

Ako generálny partner sme Ekotopfilm – Envirofilm podporili 
sumou 100 000 eur. 

Sumou 10 000 eur sme podporili v rámci tejto spolupráce 
Karpatský rozvojový inštitút.  
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2.1.3. Bratislavská lavička 

Mestu Bratislava sme pomohli zabezpečiť 300 nových, kva-
litných lavičiek. Hlavné mesto prebralo dizajn lavičiek z Prahy. 
Návrh lavičky vzišiel z dizajnovej súťaže organizovanej praž-
ským Institutom plánování a rozvoje Hlavního města Prahy. 
Pod víťazný návrh sa podpísali dizajnéri Michal Froněk a Jan 
Němeček zo štúdia Olgoj Chorchoj s odkazom na historické 
československé vzory. Lavičky sa budú priebežne osádzať 
v bratislavských uliciach počas celého roka 2022. Pomocou 
inovatívnej kampane a instagramového filtra sme vyzvali Bra-
tislavčanky a Bratislavčanov, aby nám ukázali miesta, kde im 
takáto lavička chýba. 

Projekt Bratislavská lavička sme podporili sumou 200 000 
eur.  

2.1.4. Revitalizácia zastávky MHD 
Finančne sme podporili aj projekt revitalizácie zastávky mest-
skej hromadnej dopravy, na ktorej bola v minulosti odstráne-
ná značná časť zelene. Ide o zastávku električiek Úrad vlády 
(predtým Žilinská). Po rekonštrukcii v  letných mesiacoch 
2022 bude priestor primárne slúžiť ako tranzit medzi zastáv-
kou a okolitými ulicami, s oddychovo rekreačnými prvkami 
pre verejnosť. Cieľom projektu je vytvoriť zelenú pasáž ponad 
nástupným priestorom zastávky prostredníctvom korún stro-
mov a podsvietenej konštrukcie pergoly, porastenej popína-
vými rastlinami. Zámerom je zvýšiť životnosť a vodopriepust-
nosť chodníkov a  zohľadniť význam úpravy stromového 
porastu vzhľadom na meniacu sa klímu. Funkčný mobiliár sa 

rozšíri o lavičky, smetné koše, stojany na bicykle a informač-
né tabule.  

Projekt revitalizácie zastávky MHD sme podporili sumou 
60 000 eur.  

2.1.5. Mestské včely 

ČSOB nadácia zastrešila náklady na prevádzku dvoch včelích 
úľov na streche centrály ČSOB. O včelstvá sa starajú profe-
sionáli z Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica. 
Stočiť sa podarilo 40 kg kvalitného medu, ktorému Medové 
laboratórium Slovenskej akadémie vied udelilo Zlatú medailu 
za najvyšší antibakteriálny potenciál.  

Projekt Mestské včely sme podporili sumou 1 272 eur.  

2.2. PODPORA ZDRAVIA, 
ZDRAVÉHO A AKTÍVNEHO 
ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU 

 
2.2.1. Nadácia Adeli 

Každoročne sa zamestnanci ČSOB počas príprav ČSOB Bra-
tislava Marathonu zapájajú do pohybovej aktivity, ktorej cie-
ľom je pomôcť dospelým aj deťom s telesným postihnutím. 
V roku 2021 sme podporili Nadáciu Adeli, prostredníctvom 
ktorej sme zabezpečili rehabilitačné pobyty pre ľudí, zapoje-
ných do programu Pohni srdcom. Okrem toho zbierali za-
mestnanci ČSOB Finančnej skupiny kilometre, ktoré prešli 
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alebo prebehli. Vďaka ich aktivite sme v úsilí samostatne sa 
pohybovať podporili 10-ročnú Elišku Octovú.  

Nadácii Adeli sme venovali 10 000 eur, pre Elišku Octovú 
sme venovali navyše 5 000 eur.  

2.2.2. Detské nemocnice 
Podpora detských nemocníc je jednou z aktivít, ktorej sa 
ČSOB nadácia venuje dlhodobo. Rovnakou sumou 20 000 eur 
sme podporili Národný ústav detských chorôb v Bratislave 
prostredníctvom občianskeho združenia Pomáhame deťom 
NÚDCH, Detskú fakultnú nemocnicu v Košiciach prostredníc-
tvom neziskovej organizácie Dieťa v nemocnici a Detskú fa-
kultnú nemocnicu v Banskej Bystrici prostredníctvom občian-
skeho združenia Svetielko nádeje. To okrem pomoci pri 
náročnej liečbe a hospitalizácii prevádzkuje aj mobilný hospic 
v Banskobystrickom a Žilinskom kraji.  

2.2.3. Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb 

Pandémia Covid-19 zasiahla aj tých najzraniteľnejších. Preto 
sme Asociácii poskytovateľov sociálnych služieb, ktorá pod 
jednou strechou združuje 220 organizácií, 10 000 zamest-
nancov a  13  000 klientov, darovali 5  000  eur na nákup 
ochranných pracovných pomôcok. Dar bol využitý na nákup 
ochranných rukavíc.  
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2.2.4. Nadácia Detského kardiocentra 

Tradične pred Vianocami dokazujú zamestnanci ČSOB Fi-
nančnej skupiny, že majú srdcia na správnom mieste. Kým 
v roku 2020 nahrávali audio rozprávky pre deti z Detského 
kardiocentra v Bratislave, v roku 2021 zapojili kreativitu iným 
spôsobom. Vyše 60 kolegov prijalo výzvu a zaslali svoje kres-
by, alebo výkresy svojich detí. Tie pretvoril známy ilustrátor 
Ďuro Balogh do podoby maľovanky s názvom Farebné dob-
rodružstvá. Maľovanky dostali deti spolu s ekologickými pas-
telkami od slovenského výrobcu v predvianočnom období.  

Nadácii Detského kardiocentra sme sa rozhodli pomôcť aj 
spolu s našimi zákazníkmi. Po každom prihlásení do aplikácie 
ČSOB SmartBanking prispela ČSOB nadácia 10 centami.  

Po zaokrúhlení sme prispeli sumou 20 000 eur. 

2.2.5.Moje šťastné dieťa 
Jedným z podporených subjektov je aj občianske združenie 
Moje šťastné dieťa, ktoré sa venuje detským pacientov z ne-
mocnice na bratislavských Kramároch. Na realizáciu tvori-
vých a vzdelávacích aktivít pre deti v nemocnici v podobe 
nákupu detskej literatúry, didaktických hier, pomôcok na tvo-
rivé aktivity a tablet pre deti pripútané na lôžko prispela 
ČSOB nadácia sumou 2 000 eur.  

2.2.6. Fond solidarity 

V roku 2021 sme do dlhoročnej aktivity Fond solidarity vniesli 
novinku. Fond je určený zamestnancom ČSOB Finančnej sku-
piny, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Kým doteraz 
mali kolegovia možnosť získať príspevok vo výške 1 000 eur, 
vďaka novinkám schválených správnou radou môžu požiadať 
aj o vyhlásenie zbierky. 

Zbierka má dve podoby: 

1. súkromná zbierka, kedy dostanú zamestnanci QR kód, 
ten môžu šíriť medzi najbližšími kolegami; za každé takto 
získané euro im ČSOB nadácia prispeje ďalším 0,50 eu-
rami až do výšky 5 000 eur; 

2. interná zbierka, ktorá je zverejnená na intranete a kole-
gom v núdzi tak môžu prispieť všetci zamestnanci finanč-
nej skupiny; za každé takto získané euro im ČSOB nadá-
cia prispeje ďalším eurom až do výšky 5 000 eur. 

Zmenami vo Fonde solidarity sme podporili jeho solidárny 
rozmer. Dôkazom je prvá zbierka na pomoc pozostalej rodine 
po bývalej kolegyni. Zamestnanci vyzbierali 7 183 eur, ČSOB 
nadácia prispela sumou 5 000 eur. Dar sme nakoniec zaokrú-
hlili na 12 200 eur.  
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Okrem zbierky sme prispeli aj jednému kolegovi, ktorý požia-
dal o finančný príspevok 1 000 eur na pokrytie nákladov na 
rehabilitačný pobyt v Adeli Medical Center v Piešťanoch pre 
syna s detskou mozgovou obrnou.  

2.2.7.Pozor! Zebra na ceste 

Dlhoročnou aktivitou je grantový program Pozor! Zebra na 
ceste, ktorý pomáha mestám a obciam rekonštruovať prie -
chody pre chodcov v blízkosti škôl a škôlok. V roku 2021 pri-
spela ČSOB nadácia na rekonštrukciu 23 priechodov pre 
chodcov v 13 mestách a obciach na Slovensku celkovou su-
mou 54 448, 75 eur.  

Mesto/obec Výška poskytnutého grantu v EUR 

Dobšiná 3 637,60  

Gabčíkovo 6 440,00 

Humenné 1 666,00 

Klokočov 3 000,00 

Komárno 5 000,00 

Michalovce 5 000,00 

Mostová 1 720,00 

Prešov 5 000,00 

Púchov 4 732,80  

Smižany 4 988,00 

Vysoká nad Kysucou 5 000,00 

Záhorská Ves 4 600,00 

Zákopčie 3 664,35  

 

2.3. VZDELÁVANIE 
 
2.3.1. Ekonomická univerzita v Bratislave 

Každoročnú podporu pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave 
sme v roku 2021 smerovali na Obchodnú fakultu, konkrétne 
na rekonštrukciu učebne senzorického laboratória. Spolu so 
zrekonštruovanou učebňou z roku 2020 budú tvoriť ucelený 
priestor s cieľom zlepšenia kvality výučby, ktorá bude zame-
raná na témy cirkulárnej ekonomiky. 

Ekonomickú univerzitu v Bratislave sme podporili sumou 
21 935 eur.  

2.3.2. Kempelenov inštitút inteligentných 
technológií 

Partnerstvo sme nadviazali aj s Kempelenovým inštitútom in-
teligentných technológií. Ide o nezávislý inštitút, ktorý sa za-
oberá výskumom inteligentných technológií umelej inteli-
gencie a  viacerých oblastí informatiky a  informačných 
technológií (dátová veda, strojové učenie, spracovanie pri-
rodzeného jazyka, informačná bezpečnosť, softvérové inži-
nierstvo) aj v prepojení na ďalšie disciplíny. Inštitút sa venuje 
aj otázkam etiky v informačných technológiách a špecificky 
v umelej inteligencii. 

Kempelenov inštitút inteligentných technológií sme podporili 
sumou 20 000 eur.  

2.3.3. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 

Partnerom ČSOB nadácie v oblasti vzdelávania je aj rozvojový 
program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Program 
je určený pre mladých ľudí vo veku 14 – 24 rokov, ktorým dá-
va možnosť rozvinúť svoje schopnosti a naplniť svoj poten-
ciál. Šancu zlepšiť svoje líderské a motivačné schopnosti pro-
stredníctvom vedenia stredoškolských študentov využilo 
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v školskom roku 2021/2022 sedem zamestnancov ČSOB Fi-
nančnej skupiny.  

Program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu sme pod-
porili sumou 10 000 eur.  

2.3.4. November ´89 dnes 

V roku 2021 sme ukončili trojročnú spoluprácu na projekte 
November ´89 dnes, ktorého cieľom bolo zvýšenie vedomostí 
o udalostiach Nežnej revolúcie. ČSOB nadácia pripravila 

unikátny náučný chodník Po stopách Novembra ´89, ktorý 
priblížil významné miesta novembrových udalostí z  roku 
1989. Chodník spája osem miest v Bratislave a dve miesta 
v Košiciach. V Trnave a Banskej Bystrici nájdeme po jednom 
takomto mieste.  

V roku 2021 sme projekt November ´89 dnes podporili sumou 
10 000 eur.  
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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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PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Karadžičova 2, Bratislava, 815 32, Slovak Republic 
T: +421 (0) 2 59350 111, F: +421 (0) 2 59350 222, www.pwc.com/sk 

The firm's ID No.: 35 739 347. The firm is registered in the Commercial Register of Bratislava I District Court, Ref. No.: 16611/B, Section: Sro. 
IČO Spoločnosti je 35 739 347. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, pod Vložkou č.: 16611/B, Oddiel: Sro. 

Správa nezávislého audítora 

Správnej rade, správkyni a dozornej rade ČSOB nadácie: 

Náš názor 
Podľa nášho názoru vyjadruje účtovná závierka objektívne vo všetkých významných súvislostiach 
finančnú situáciu ČSOB nadácie (ďalej len „Nadácia”) k 31. decembru 2021 a výsledok 
hospodárenia Nadácie za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil, v súlade so zákonom 
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o účtovníctve“). 

Čo sme auditovali 

Účtovná závierka Nadácie obsahuje tieto súčasti: 

• súvahu k 31. decembru 2021, 
• výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a 
• poznámky k účtovnej závierke, ktoré obsahujú významné účtovné zásady a účtovné metódy 

a ďalšie vysvetľujúce informácie. 

Východisko pre náš názor 
Náš audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Naša 
zodpovednosť vyplývajúca z týchto štandardov je ďalej opísaná v časti našej správy Zodpovednosť 
audítora za audit účtovnej závierky. 

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, sú dostatočným a vhodným 
východiskom pre náš názor. 

Nezávislosť 

Od Nadácie sme nezávislí v zmysle Medzinárodného etického kódexu pre účtovných odborníkov 
(vrátane Medzinárodných štandardov nezávislosti), ktorý vydala Rada pre medzinárodné etické 
štandardy účtovníkov (ďalej „Kódex IESBA“), ako aj v zmysle ustanovení zákona č. 423/2015 
o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov (ďalej „Zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, ktoré sa vzťahujú na 
náš audit účtovnej závierky v Slovenskej republike. Splnili sme aj ostatné povinnosti týkajúce sa 
etiky, ktoré na nás kladie Zákon o štatutárnom audite a Kódex IESBA. 

Správa k ostatným informáciám vrátane výročnej správy 
Štatutárny orgán je zodpovedný za ostatné informácie. Ostatné informácie pozostávajú z výročnej 
správy (ale neobsahujú účtovnú závierku a našu správu audítora k nej). 

Náš názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na ostatné informácie. 

V súvislosti s našim auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou prečítať si ostatné 
informácie, ktoré sú definované vyššie a pritom zvážiť, či sú tieto ostatné informácie významne 
nekonzistentné s účtovnou závierkou alebo s našimi poznatkami získanými počas auditu, alebo či 
máme iný dôvod sa domnievať, že sú významne nesprávne. 

Pokiaľ ide o výročnú správu, posúdili sme, či obsahuje zverejnenia, ktoré vyžaduje Zákon 
o účtovníctve. 
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Na základe prác vykonaných počas nášho auditu sme dospeli k názoru, že: 

• informácie uvedené vo výročnej správe za rok, za ktorý je účtovná závierka pripravená, sú 
v súlade s účtovnou závierkou, a že 

• výročná správa bola vypracovaná v súlade so Zákonom o účtovníctve. 

Navyše na základe našich poznatkov o Nadácii a situácii v nej, ktoré sme počas auditu získali, sme 
povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe. V tejto súvislosti 
neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť. 

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku 
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky 
v súlade so Zákonom o účtovníctve a za internú kontrolu, ktorú štatutárny orgán považuje za 
potrebnú pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už 
v dôsledku podvodu alebo chyby. 

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za posúdenie toho, či je Nadácia 
schopná nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za zverejnenie prípadných okolností súvisiacich 
s pokračovaním Nadácie v činnosti, ako aj za zostavenie účtovnej závierky za použitia predpokladu 
pokračovania v činnosti v dohľadnej dobe, ibaže by štatutárny orgán buď mal zámer Nadáciu 
zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo tak bude musieť urobiť, pretože realisticky inú možnosť 
nemá. 

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky 
Naším cieľom je získať primerané uistenie o tom, či účtovná závierka ako celok neobsahuje 
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, ktorá 
bude obsahovať náš názor. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou 
toho, že audit vykonaný podľa Medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné 
nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za 
významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v úhrne by 
mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe účtovnej závierky. 

Počas celého priebehu auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny 
skepticizmus ako súčasť auditu podľa Medzinárodných audítorských štandardov. Okrem toho: 

• Identifikujeme a posudzujeme riziká výskytu významných nesprávností v účtovnej závierke, či 
už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy, ktoré 
reagujú na tieto riziká, a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na to, 
aby tvorili východisko pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti, ktorá je 
výsledkom podvodu, je vyššie než v prípade nesprávnosti spôsobenej chybou, pretože podvod 
môže znamenať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné opomenutie, nepravdivé vyhlásenie alebo 
obídenie internej kontroly. 

• Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť 
audítorské postupy, ktoré sú za daných okolností vhodné, ale nie za účelom vyjadrenia názoru 
na efektívnosť interných kontrol Nadácie. 

• Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných 
odhadov a s nimi súvisiacich zverejnených informácií zo strany štatutárneho orgánu. 
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• Vyhodnocujeme, či štatutárny orgán v účtovníctve vhodne používa predpoklad nepretržitého
pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov aj to, či existuje
významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne
spochybniť schopnosť Nadácie nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že
takáto významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace
informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, sme
povinní modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do
dátumu vydania správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že
Nadácia prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

• Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky, vrátane informácií v nej
uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti
spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

So štatutárnym orgánom komunikujeme okrem iných záležitostí plánovaný rozsah a časový 
harmonogram auditu a významné zistenia z auditu, vrátane významných nedostatkov v interných 
kontrolách, ktoré identifikujeme počas nášho auditu. 

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. Ing. Eva Hupková, FCCA 
Licencia SKAU č. 161 Licencia SKAU č. 672 

20. mája 2022
Bratislava, Slovenská republika
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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
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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)

767 788 767 788 697 946B. 029r.030+r.037+r.042+r.051OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU

1 577 1 577 6 8021. r.031 až r.036 030Zásoby

1 577 1 577 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(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

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

x 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

766 211 766 211 690 9844. r.052 až r.056 051Finančné účty

x(211+213) 052Pokladnica

x766 211 766 211 690 984(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 000C. 057r.058 a r.059ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

10 0001. (381) 058Náklady budúcich období

(385) 059Príjmy budúcich období

767 788 767 788 707 946060r.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 849217 8493. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 072(+;-428)

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

14 280 14 238B. r.075+r.079+r.087+r.097 074CUDZIE ZDROJE SPOLU

4 19014 2801. Rezervy 075r.076 až r.078

076(451 AÚ)Rezervy zákonné

077(459 AÚ)Ostatné rezervy

14 280 4 190078(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

10 0423. Krátkodobé záväzky 087r.088 až r.096

10 000088(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

529 021 469 221C. r.102 a r.103 101ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU

1. 102(383)Výdavky budúcich období

529 021 469 221103(384)Výnosy budúcich období

767 788 707 946r.061+r.074+r.101 104VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU

strana 4
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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

25 65636 22536 225518 Ostatné služby 07

1 000521 Mzdové náklady 08

209524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 09

525 Ostatné sociálne poistenie 10

6-6-6527 Zákonné sociálne náklady 11

528 Ostatné sociálne náklady 12

531 Daň z motorových vozidiel 13

532 Daň z nehnuteľností 14

2077538 Ostatné dane a poplatky 15

541 Zmluvné pokuty a penále 16

542 Ostatné pokuty a penále 17

543 Odpísanie pohľadávky 18

544 Úroky 19

2222545 Kurzové straty 20

73 89821 93521 935546 Dary 21

7 718547 Osobitné náklady 22

548 Manká a škody 23

95224224549 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

93 136192 712192 712562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 34

14 00018 20018 200563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35

267 346414 908414 908565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 36

567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37

483 084684 227684 227Účtová 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

647 Osobitné výnosy 56

648 Zákonné poplatky 57

649 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

150 708249 862249 862662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68

1 1437 3757 375663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69

664 Prijaté členské príspevky 70

331 233426 990426 990665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71

667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72

691 Dotácie 73

483 084684 227684 227Účtová trieda 6 spolu r.39 až r.73 74

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

591 Daň z príjmov 76

595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77

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

POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE k 31. 12. 2021 

(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:                                06.12.2010 
IČO:                                           42 182 743 
Zriaďovateľ:                                    Československá obchodná banka, a. s. 

Spôsob založenia:                          zápisom do registra nadácií vedenom na Ministerstve vnútra SR dňa 06. 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 01. 12. 2018 do 26. 01. 2022.  
Mgr. Simona Šípová – od 27. 01. 2022. 
Zmeny boli oznámené registrovému úradu, ale v čase vydania týchto poznámok nebola zmena registrovým úradom zaregistro-
vaná. 
Kristína Balšanová – zástupca správcu nadácie od 27. 07. 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 66 

 

Čl. II. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

 
ZÁSADY A METÓDY PRE VYPRACOVANIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY 
 
Účtovná závierka ČSOB nadácie k 31. decembru 2021 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 2021 do 31. decembra 2021. 

Podrobnosti o postupoch účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania upravuje 
opatrenie Ministerstva financií zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74 a jeho zmenami (v znení opatrenia z 27. novembra 
2008 č. MF/24485/2008-74, opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74, opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-
74, opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74 a opatrenia z 13.decembra 2011 č. MF/26582/2011-74, opatrenia 
z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74, opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/22612/2014-74 a opatrenia z 2. decembra 
2015 č. MF/19760/2015-74). 
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Finančné výkazy sú pripravené za predpokladu nepretržitého fungovania účtovnej jednotky. Finančné výkazy sú pripravené v 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-
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 2020) bola schválená a odsúhlasená na vydanie dňa 
28. mája 2021 zasadnutím dozornej rady. 

Všeobecné zásady 
1. Účtovná závierka za rok 2021 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. 

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 použité v roku 2022 na verejnoprospešné účely v súlade s poslaním na-
dácie. 

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 neúčtovala o časovom rozlíšení na účte 381 – Náklady budúcich období. 
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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 výnosového n

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 ťarchu n

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 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. 2021 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 neeviduje k 31.12.2021 otvorené krátkodobé a ani dlhodobé pohľadávky. 

 
3.  KRÁTKODOBÝ FINANČNÝ MAJETOK (Finančné účty - Súvaha r. 051) 
 
Štruktúra krátkodobého finančného majetku k 31. 12. 2021 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 766 211 690 984 

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 0 0 

Peniaze na ceste 0 0 

Spolu 766 211 690 984 
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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              217 849                                  0                                 0                                 0                       217 849 

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                                      0                                  0                                 0                                 0                                 0 

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 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 0 

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 0 

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 0 10 042 

Krátkodobé záväzky spolu 0 10 042 

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 6 

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 0 10 048 

 

                                                                                   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                       4 190                        14 280                           3 602                             588                         14 280 

Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv                                 0                                 0                                 0                                 0                                 0 

Zákonné rezervy spolu                                                             4 190                       14 280                         3 602                            588                       14 280 

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                                                                          4 190                       14 280                         3 602                            588                       14 280 

 
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 2022. 

PREHĽAD O VÝZNAMNÝCH POLOŽKÁCH ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA VÝNOSOV BUDÚCICH OBDOBÍ 

Bežné Bezprostredne predchádzajúce  
Opis položky časového rozlíšenia účtovné obdobie účtovné obdobie 

Výnosy budúcich období, z toho: 529 021 469 221 

Výnosy budúcich období z prijatých 2% z dane 417 384 225 893 

Výnosy budúcich období z prijatých darov 111 637 243 328 

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                                                                                    243 328 118 170 249 862 111 637 

podielu zaplatenej dane                                                                                               225 893 417 384 225 893 417 384 

dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane                                                0 0 0 0 

 

Čl. IV. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát: 
 
6. 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                                                       0 

 
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 249 862 150 708 

663                                 69 Prijaté príspevky od fyzických osôb 7 375 1 143 

665                                 71 Príspevky z podielu zaplatenej dane 426 990 331 233 

667                                 72 Prijaté príspevky z verejných zbierok 0 0 

                                        Spolu 684 227 483 084 

 
Výnosy celkom za rok 2021 sú 684 227 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 

Iné mimoriadne dary a podpory – Ekonomická univerzita v Bratislave – modernizácia učebne 12 075 0 

Iné mimoriadne dary a podpory 2021 141 007 225 893 

Pozor! Zebra na ceste 2021 48 008 0 

bankové poplatky 8 0 

SPOLU 201 098 225 893 

Zostatok podielu zaplatenej dane bežného účtovného obdobia 417 384 0 

 
c) Údaje o položkách nákladov: 
 

Bežné účtovné Bezprostredne predchádzajúce  
obdobie účtovné obdobie 

Popis v celých EUR v celých EUR 

1. Nepodnikateľská činnosť 

Služby 36 225 25 656 

Náklady na reprezentáciu 0 0 

Mzdové náklady 0 1 000 

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 0 209 

Ostatné dane a poplatky 7 20 

Zákonné sociálne náklady - 6 6 

Dary 21 935 73 898 

Osobitné náklady 0 7 718 

Kurzové straty 22 0 

Iné ostatné náklady 224 95 

Poskytnuté príspevky iným organizačným jednotkám 0 0 

Poskytnuté príspevky iným účtovným .jednotkám 192 712  93 136 

Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 18 200 14 000 

Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 414 908 267 346 

Spolu nepodnikateľská činnosť 684 227 483 084 

2. Podnikateľská činnosťSpolu podnikateľská činnosť 0 0 

SPOLU 684 227 483 084 
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Náklady celkom za rok 2021 sú 684 227 EUR. 

INFORMÁCIE O NÁKLADOCH VYNALOŽENÝCH V SÚVISLOSTI S AUDITOM ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA OBDOBIE 2021: 

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 

 

7. DAŇ Z PRÍJMOV 
 
SPLATNÁ DAŇ Z PRÍJMOV 

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

8. PODSÚVAHOVÉ ÚČTY 
 
Nadácie sa netýka.  

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

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

11. NÁSLEDNÉ UDALOSTI 
 
Nadácii nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré vznikli po dni, ku ktorému je zostavená účtovná závierka, a ktoré by významnejším 
spôsobom menili výsledky účtovnej závierky k 31. 12. 2021, resp. by významnejším spôsobom ovplyvnili činnosť nadácie v na-
sledujúcich účtovných obdobiach.  

V Bratislave, dňa 21. 04. 2021 

 
 

 
Mgr. Simona Šípová 

štatutárny orgán – správkyňa nadácie 
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4. Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu 

V období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 mala nadácia tieto príjmy (výnosy): 

Prijaté príspevky od iných organizácií =   249 861,64 EUR 
Prijaté príspevky od iných osôb =             7 374,76 EUR 
Príspevky z podielu zaplatenej dane =     426 990,58 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. 2021 do 31. 12. 2021 tieto dary: 

Darca Suma v EUR 

ČSOB Leasing, a. s. 21 600,00 

ČSOB Stavebná sporiteľňa, a. s. 1 100,00 

ČSOB Poisťovňa, a. s. 16 200,00 

Československá obchodná banka, a. s. 72 500,00 

ČSOB Leasing poisťovací maklér, s. r. o. 5 100,00 

ČSOB Real, s. r. o. 1 600,00 

 

6. Celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa 

jednotlivých druhov činností nadácie a osobitne výška výdavkov 
(nákladov) na správu nadácie, vrátane rozhodnutia správnej 

rady podľa § 28 ods. 2 a 3 

Plán nákladov na správu nadácie na rok 2021 = 7 262,49 eur n

Celkové výdavky nadácie = 684 226,98 eur n

Príspevky iným organizáciám = 629 571,05 eur n

Príspevky fyzickým osobám = 18 200,00 eur n

Výška výdavkov na správu nadácie na rok 2021 = 36 455,93 eur n

a) ochrana a zhodnotenie majetku = 0,00 eur 
b) propagácia nadačného fondu = 28 065,90 eur  
c) propagácia verejnoprospešného účelu nadácie = 0,00 eur 
d) prevádzku nadácie = 8 383,03 eur  
e) odmena za výkon funkcie správcu = 0,00 eur 
f) náhrady výdavkov podľa osobitého predpisu = 7,00 eur  
g) mzdové náklady = 0,00 eur 
h) iné náklady na činnosť spojené s prevádzkou nadácie = 0,00 eur 
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7. Prehľad o fyzických a právnických osobách, ktorým nadácia 

poskytla prostriedky na verejnoprospešný účel, na ktorý bola 
nadácia založená, a informácia, akým spôsobom sa tieto 

prostriedky použili 

Meno a priezvisko Výška príspevku v EUR Informácia, akým spôsobom sa tieto prostriedky použili 

Jakub Pokorný 1 000,00 Fond Solidarity - na rehabilitačný pobyt 

Ing. Marián Širochman 12 200,00 Fond Solidarity - na pomoc pozostalej rodine 

 

Mesto/obec Výška príspevku v EUR Popis rekonštrukcie priechodov 

Záhorská Ves 4 600,00 Osvetlenie priechodu pred MŠ 

Dobšiná 3 637,60 Podfarbenie a doplnenie reflexných gombíkov na piatich priechodov pre chodcov na ulici SNP  

Michalovce 5 000,00 Rekonštrukcia a osvetlenie priechodu na Moskovskej ulici 

Komárno 5 000,00 Podfarbenie a osvetlenie priechodu na ulici Malá Jarková 

Púchov 4 732,80 Podfarbenie a dodatočné aktívne signalizačné zariadenie na uliciach Hoštínska a Okružná 

Smižany 4 988,00 Spomaľovací prah a dopravné značenie pred ZŠ Komenského a Povýšenia sv. kríža 

Humenné 1 666,00 Osvetlenie priechodu na Laboreckej ulici 

Gabčíkovo 6 440,00 Zvýraznenie vodorovného značenia a dodatočné asymetrické osvetlenie  
dvoch priechodov (pri Farskom úrade a na ulici Krátky rad) 

Klokočov 3 000,00 Zvýraznenie priechodu pre chodcov pri ZŠ a MŠ Klokočov červeno-bielou farbou  
s kombináciou dopravných gombíkov a osvetlenie dopravnej značky  

 "Priechod pre chodcov" výstražným osvetlením 

Mostová 1 720,00 Zvýraznenie priechodu pre chodcov pri budove požiarnej zbrojnice 

Vysoká nad Kysucou 5 000,00 Obnovenie priechodu pri autobusovej zastávke "Základná škola"  
a doplnenie LED solárnymi gombíkmi so stálym nočným svietením 

Prešov 5 000,00 Dodatočné zvislé osvetlenie priechodu na ulici Prostejovská 

Zákopčie 3 664,35 Dodatočné zvislé osvetlenie a podfarbenie dvoch priechodov pri ZŠ a MŠ 

 

Obdarovaný Výška príspevku                                                                                           Oblasť podpory Mesto/obec 

Asociácia poskytovateľov sociálnych  
služieb v Slovenskej republike, o. z. 5 000,00                                                                            Podpora ochrany zdravia Bratislava 

Metropolitný inštitút Bratislavy 60 000,00                                                      Ochrana a tvorba životného prostredia Bratislava 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 200 000,00                                                      Ochrana a tvorba životného prostredia Bratislava 

Eliška Octová 5 000,00                                                                     Podpora ochrany zdravia detí Moravany nad Váhom 

Nadácia Adeli 10 000,00                                                                     Podpora ochrany zdravia detí Piešťany 

Karpatský rozvojový Inštitút 10 000,00                                                      Ochrana a tvorba životného prostredia Košice 

Kempelenov inštitút inteligentných technológií  
(Kempelen Institute of Intelligent Technologies) 20 000,00                                                                                  Podpora vzdelávania Bratislava 

Svetielko nádeje, o. z. 20 000,00                                                                     Podpora ochrany zdravia detí Banská Bystrica 

Nadácia Detského kardiocentra 20 000,00                                                                     Podpora ochrany zdravia detí Bratislava 

Dieťa v nemocnici, n. o. 20 000,00                                                                     Podpora ochrany zdravia detí Košice 

Pomáhame deťom Národného ústavu  
detských chorôb, o. z. 20 000,00                                                                     Podpora ochrany zdravia detí Bratislava 
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Obdarovaný Výška príspevku                                                                                           Oblasť podpory Mesto/obec 

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

Ekonomická univerzita v Bratislave 21 935,00                                             Podpora vzdelávania technickým vybavením Bratislava 

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

Štátne lesy Tatranského národného parku 46 900,00                                                      Ochrana a tvorba životného prostredia   
                                  (podpora počas päťročnej spolupráce 2020 - 2024) Tatranská Lomnica 

 

8. Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré 

nastali v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 

V období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 nenastala žiadna zmena v zložení orgánov 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 mu nevyplýva nárok z titulu výkonu funkcie správcu.  

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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