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Verejnoprospešný účel nadácie
Účelom Nadácie NN ľuďom (ďalej len „nadácia“) je podpora zdravia, aktivít zameraných na zvyšovanie vzdelanostnej 
úrovne obyvateľov, podpora vedy a výskumu, podpora a rozvoj športu, ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, 
podpora realizácie a ochrany ľudských práv alebo iných humanitných cieľov a dobrovoľníckej činnosti, podpora 
ochrany práv detí a mládeže, poskytovanie sociálnej pomoci, predovšetkým podpora pomoci fyzickým osobám  
v ťažkých životných situáciách, pri závažnom poškodení zdravia a úraze alebo chorobe. 

Názov nadácie: Nadácia NN ľuďom 
Sídlo nadácie: Jesenského 6143/4C, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 42355982
DIČ: 2024093896
Registračné číslo: 203/Na-2002/1073
Právna forma: Nadácia
Dátum vzniku: 16. 12. 2013
Počet zamestnancov k 31. 12. 2020: 0 zamestnancov

Zakladateľ 
Zakladateľom nadácie je AEGON Životná poisťovňa, a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava,  
IČO 35 979 356, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3810/B. AEGON 
Životná poisťovňa, a.s. sa k 1. 1. 2020 zlúčila s NN Životnou poisťovňou, a.s., so sídlom Jesenského 4/C, 811 02  
Bratislava, IČO 35 691 999, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1095/B, 
ktorá je právnym nástupcom spoločnosti AEGON Životná poisťovňa, a.s.

Nadácia bola založená 5. 12. 2013 na dobu neurčitú a dňa 16. 12. 2013 bola zaregistrovaná do Registra nadácií ve-
deného Ministerstvom vnútra SR pod registračným číslom 203/Na-2002/1073. 

Základné údaje o Nadácii NN ľuďom
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Správca
Ing. Peter Brudňák 

Správna rada
Ing. Boris Fošnár (predseda)
Ing. Miroslava Berdáková (člen)
Mgr. Katarína Tarasová (člen)
Mgr. Daniela Tomášková (člen)
Mgr. Marcela Šarlinová (člen)

Revízor
Ing. Róbert Tóth

 

 

Zloženie orgánov Nadácie NN ľuďom v roku 2020
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Prehľad činností vykonávaných v roku 2020 s uvedením vzťahu k verejnoprospešnému  
účelu nadácie
 
Nadácia pomáha a podporuje jednotlivcov, organizácie a projekty v súlade so svojím verejnoprospešným účelom.  
V roku 2020 sa zacielila predovšetkým na ochranu a podporu zdravia, podporu vzdelávania, poskytovanie sociálnej 
pomoci, zachovanie kultúrnych hodnôt, podporu a rozvoj športu.     

V súlade s účelom nadácie na ochranu a podporu zdravia bol do budovy sídla nadácie zakúpený automatický 
externý defibrilátor (ďalej len AED) heartSine PAD 500P s KPR navigáciou. Defibrilátor je k dispozícii nielen 
zamestnancom v budove, ale i okolitému obyvateľstvu a návštevníkom Bratislavy. AED sa nachádza na Jesenského 
ulici, v turisticky vyhľadávanej lokalite historického centra.

Ide o prenosný prístroj určený pre laické, ale aj odborné poskytovanie prvej pomoci pri náhlom zastavení krvného 
obehu spojeného so zástavou dýchania. Podľa štatistík zdravotnícky portálov je na Slovensku náhla zástava srdca 
príčinou úmrtia takmer 5 000 ľudí ročne. Štatistický dojazd zdravotnej záchrannej služby je 12 až 15 minút, no šanca 
na úspešné zresuscitovanie pacienta postihnutého srdcovou zástavou klesá každou minútou o 10 %. Odhaduje sa, 
že 95 % obetí srdcovej zástavy zomrie skôr, než sa dostane do nemocnice, alebo do rúk rýchlej záchrannej zdravot-
níckej pomoci. Pritom až 75 % z nich by mohlo prežiť, keby ich záchrancovia boli schopní včas a vhodne reagovať. 
K náhlej srdcovej zástave paradoxne často dochádza najmä pri odpočinku po fyzickom napätí, kedy v tele človeka 
poklesne adrenalín. Na Slovensku sa vďaka AED podarí zachrániť tri ľudské životy zo štyroch ohrozených. Pritom 
pomoc je často poskytnutá laickou verejnosťou. 

S cieľom angažovať do činnosti Nadácie NN ľuďom aj zamestnancov spoločnosti NN Životná poisťovňa, a.s., pripra-
vila nadácia grantový program pre zamestnancov. Jeho hlavnou myšlienkou je podpora projektov, ktoré správnej 
rade predkladajú samotní zamestnanci. 
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Do grantového programu pre zamestnancov sa mohol zapojiť každý zamestnanec, ktorý nie je vo výpovednej či 
skúšobnej dobe. Nadácia celkovo podporila osem individuálnych projektov, každý  sumou 400 eur. Všetky podporené 
projekty spĺňali verejnoprospešný účel nadácie. V rámci grantového programu pre zamestnancov boli podporené 
tieto konkrétne projekty: 

Darujme úsmev
Projekt predstavil pomoc rodinám v núdzi formou dobrovoľnej finančnej a hmotnej zbierky. Vďaka finančnej podpore 
nadácie získali sociálne slabšie rodiny domáce spotrebiče, školské pomôcky alebo nevyhnutný nábytok.

Maják pre hluchoslepých
Cieľom bolo zabezpečiť nákup výtvarného materiálu (maliarske plátna, akrylové farby, štetce a iný drobný materiál) 
na realizáciu Arteterapie pre hluchoslepých ľudí, a to v réžii neziskovej organizácie Maják. Maják učí ľudí solidarite, 
spolupatričnosti a venuje sa tiež osvete v oblasti zdravotne postihnutých cez umelecké diela. Výstavy výtvarných 
diel sú prostriedkom na búranie psychických bariér voči zdravotne hendikepovaným.

Výsadba zelene v meste
Revitalizácia a výsadba rastlín pomáha skrášliť verejné priestranstvo vytvorením novej zelenej plochy. Zeleň v meste 
prispieva k lepšej ochrane zdravia obyvateľov Bratislavy, pretože mestské ovzdušie je znečistené následkom hustej 
dopravy. Finančné prostriedky použilo Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Gercenova na kúpu 
rastlín a zelene, ktoré vysadili.
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Zdravé prostredie v materskom centre
Centrum pre rodinu Pezinok si aj vďaka pomoci Nadácie NN ľuďom zakúpilo kvalitný generátor ozónu pre potreby 
pravidelnej a účinnej dezinfekcie priestorov, čo bolo a stále je osožné najmä v časoch pandémie koronavírusu. 

SOS Mačky
Občianske združenie MačkySOS dlhodobo vykonáva dobrovoľnícku činnosť na podporu ozdravenia populácie mest-
ských mačiek. Mestské túlavé mačky sú často zdrojom chorôb, preto dobrovoľníci zo združenia venujú pozornosť 
ich kontrole a výskytu. Svojou činnosťou  prispievajú zároveň aj k lepšej ochrane zdravia pre obyvateľov mestských 
častí so zvýšeným výskytom túlavých mačiek.  

Aby sa deti mali, na čom hrať...
V Materskom centre Rybka sa kvôli smerniciam EÚ rušili pôvodné preliezky, avšak centrum sa rozhodlo zakúpiť pre 
deti rebriny. Nadácia NN ľuďom prispela na kúpu rebrín s nadstavcom, čo umožňuje prispôsobenie miesta zavesenia 
podľa výšky detí alebo matiek.

Pátrač Tino
S podporou nadácie vznikla nová brožúrka „Pátrač Tino spoznáva Železnú studničku“. Ide v poradí už o 9-tu knižku 
z populárnej edície „Pátrač Tino spoznáva...“. Hlavnou úlohou projektu je zvyšovanie povedomia o významných alebo 
zaujímavých miestach u detí, spoznávanie okolia hravou formou a zmysluplné trávenie voľného času.

V žiari reflektorov
Komunitné a mládežnícke centrum Stará jedáleň otvorilo v roku 2020 svoje brány pre ľudí zo susedstva. Napriek 
pandémii zorganizovalo mnoho kultúrnych akcií, ako napr. dramatický krúžok pre dospelých a divadielka, knižný 
klub, swap šatstva a rastlín, kurzy kváskovania, víkendy spoločenských hier, vystúpenie Petra Lipu a pod. Finančná 
podpora od nadácie smerovala na kúpu divadelných svetiel, ktoré skvalitnia zážitok divákov, ako aj výhľad účinku-
júcich z pódia.

Ďalším z projektov bola spolupráca s Metropolitným inštitútom Bratislavy, kde nadácia podporila vytvorenie ume-
leckej grafiky na Komenského námestí v Bratislave. Pôvodné parkovisko sa tak stalo kultúrnym priestorom pre 
stretávanie turistov a občanov hlavného mesta ako aj miestom konania kultúrnych podujatí a vernisáží pod holým 
nebom. 

Nadácia NN ľuďom ďalej podporila dve benefičné podujatia, ktoré organizačne zabezpečuje občianske zdru-
ženie Milan Štefánik. Združenie už niekoľko rokov pravidelne pripravuje kultúrno-náučný festival a koncerty pre deti 
a pacientov s mentálnym postihnutím. Nadácia NN ľuďom sa hlási k myšlienke aktívneho zapájania postihnutých ľudí 
do verejného života. Hlavná myšlienka festivalu  spočíva v inklúzii mentálne a zdravotne postihnutých detí s ostatnými 
návštevníkmi festivalu. Spoločne sa tak všetci aktívne, za výdatnej pomoci dobrovoľníkov a osobných asistentov, 
zapájajú do programu. Súčasťou podujatia sú aj vzdelávacie či rozvojové aktivity. Postihnutým deťom pomáhajú v 
rozvoji jemnej motoriky a verbálnej komunikácie. Edukácia vychádza z princípov špeciálnej pedagogiky, založenej na 
hre a zapájaní postihnutého jedinca do kolektívnej aktivity. Prvý benefičný festival sa konal dňa 16. 8. 2020 s názvom 
,,OSMIDIV“, v Banskej Štiavnici. Druhý, s názvom „Dúha v srdci“, sa konal v Novom Meste nad Váhom dňa 27. 9. 2020. 

Medzi projekty, ktoré Nadácia NN ľuďom podporila v roku 2020, patrí aj online projekt BAŠTRNG, za ktorým stojí 
známy herec Michal Kubovčík. Ten sa dlhoročne venuje propagácii a osvete v oblasti poskytovania prvej po-
moci. Videá s tematikou prvej pomoci už majú na YouTube viac než 4 milióny pozretí. Autorský projekt s témou 
prvej pomoci odštartoval Michal Kubovčík v roku 2016. SEPRP (SEdlácka PRvá Pomoc) je projekt, ktorý učí širokú 
verejnosť ako poskytnúť prvú pomoc v neočakávaných situáciách. Prostredníctvom internetového kanálu YouTube 
vtipne a pútavo demonštruje praktické úkony podania prvej pomoci. Na pomoc si, okrem odborníkov, prizýva aj 
známe slovenské osobnosti. 

Finančná podpora, ktorú nadácia poskytla počas roka projektu BAŠTRNG, bola použitá na produkčnú tvorbu piatich 
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nových edukačných videí s témou prvej pomoci, organizáciu a aktívnu účasť na ôsmich hodinových prednáškach a 
besedách na rôznych školách či športových kluboch v rámci Bratislavy a organizáciu štyroch motivačných súťaží s 
témou prvej pomoci na sociálnej sieti Facebook. 

V súlade s účelom podporovať vzdelávanie verejnosti pripravila nadácia v priebehu septembra, októbra a novem-
bra 2020 sériu odborných vstupov, ktorých cieľom bolo zvyšovanie finančnej gramotnosti prostredníctvom 
televízie. Odborné vstupy sa vysielali v divácky obľúbených reláciách Teleráno na TV Markíza a Ekonomika+ na TV 
TA3. Jednotlivé vstupy boli tematicky zamerané na dôležitosť a fungovanie dôchodkového zabezpečenia prostred-
níctvom jednotlivých dôchodkových pilierov, ako i fungovanie a legislatívne zmeny v druhom dôchodkovom pilieri na 
Slovensku. Kumulatívne tieto vstupy videlo viac ako 400-tisíc televíznych divákov, čím nadácia prispela k podpore 
vzdelávania a zvyšovaniu finančnej gramotnosti v krajine.  

 Ďalšou z činností Nadácia NN ľuďom v roku 2020 bolo i poskytnutie finančného daru pre pani Katarínu Čatlošovú s 
rodinou, ktorej dom zhorel pri požiari. Finančný dar bol poskytnutý za účelom zabezpečenia bývania pre rodinu ob-
darovanej, a to prostredníctvom realizácie stavby nového domu na adrese pôvodného zhoreného rodinného domu, 
výdavky spojené s opravami a nákup základného vybavenia rodinného domu.

Rok 2020 výrazne poznačila pandémia koronavírusu a ochorenie COVID-19. Na zhoršujúcu pandemickú situáciu 
na Slovensku a slovenských nemocniciach počas jari 2020 reagovala i Nadácia NN ľuďom, ktorá darovala celkovo 
200 kusov respirátorov triedy FFP3. 100 kusov ochranných respirátorov smerovalo Záchrannej zdravotnej službe 
v Bratislave, ďalších 100 kusov Záchrannej zdravotnej službe do Košíc. 

Prehľad príjmov (výnosov) podľa zdrojov a ich pôvodu
 
Nadácia NN ľuďom v roku 2020 prijala z podielov zaplatenej dane za rok 2019 na osobitné účely od fyzických  
a právnických osôb sumu 35 760,96 eur. Suma bude použitá v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie v na-
sledujúcom účtovnom období.

Nadácia prijala peňažné dary v hodnote 10 000 eur od NN Insurance Eurasia NV. ako aj materiálny dar v celkovej 
hodnote 2 000 eur od spoločnosti NN Životná poisťovňa, a.s.
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Prehľad o darcoch, ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého darcu 
presahuje 331 eur
 
Nadácia NN ľuďom prijala v roku 2020 dar v podobe 200 kusov respirátorov triedy FFP3. Hodnota daru bola vyčís-
lená na 2 000 eur s DPH, pričom priemerná cena jedného respirátora v čase podpisu darovacej zmluvy dosahovala 
hodnotu 10 eur s DPH za 1 kus. Darcom týchto respirátorov bola spoločnosť NN Životná poisťovňa, a.s., so sídlom 
na Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 691 999. Nadácia NN ľuďom následne darovala 
100 kusov respirátor triedy FFP3 Záchrannej zdravotnej služba – Bratislava, so sídlom Antolská 3360/11, 850 07 
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 17 336 210. Ďalších 100 kusov respirátorov triedy FFP3 venovala Záchrannej 
zdravotnej službe – Košice, so sídlom Rastislavova 785/43, 041 91 Košice – mestská časť Juh, Slovenská republika, 
IČO: 00 606 731. 
Nadácia NN ľuďom prijala v roku 2020 dar 10 000 eur. Darcom bola spoločnosť NN Insurance Eurasia NV so sídlom 
v Holandsku. Dar bol použitý za účelom finančnej edukácie a zvyšovania finančnej gramotnosti u širokej verejnosti.

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

V roku 2019 prijala nadácia príspevok z podielu zaplatenej dane vo výške 38 431,07 Eur, ktoré boli prenesené  
a použité v roku 2020.

1. Príjemcovia vybraní v rámci grantového programu pre zamestnancov 

1.1 
Príjemca: 
Združenie exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku
Sídlo: Miletičova 552/7, 82108 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Právna forma: občianske združenie 
IČO: 36070378

Verejnoprospešný účel: 
Poskytovanie sociálnej pomoci

Výška poskytnutých prostriedkov: 
400,00 eur 
Použité finančné prostriedky pochádzajú z prijatých podielov zaplatenej dane.  

Informácia o použití prostriedkov: 
Finančné prostriedky boli použité na nákup domácich spotrebičov, nábytku a školských potrieb do domácností 
sociálne slabých rodín. 

1.2 
Príjemca: 
Maják n. o. 
Sídlo: Sady nad Torysou, Zdoba 79, 044 41 Sady nad Torysou, Slovenská republika
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO: 31257178

9 Nadácia NN ľuďom
Výročná správa 2020



Verejnoprospešný účel: 
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych 
služieb

Výška poskytnutých prostriedkov: 
400,00 eur 
Použité finančné prostriedky pochádzajú z prijatých podielov zaplatenej dane.  

Informácia o použití prostriedkov: 
Finančné prostriedky boli použité na nákup výtvarného materiálu ako sú maliarske plátna, akrylové farby, štetce, 
iný drobný materiál potrebný k realizácii Artterapie pre hluchoslepých a viacnásobne postihnutých klientov Maják 
n. o. a ich rodiny. 

1.3 
Príjemca: 
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Gercenova č.
2, 2A, 2B, Bratislava,
Sídlo: Gercenova 3640/2, 85101 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Právna forma: Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
IČO: 30849683

Verejnoprospešný účel: 
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych 
služieb

Výška poskytnutých prostriedkov: 
400,00 eur 
Použité finančné prostriedky pochádzajú z prijatých podielov zaplatenej dane.  

Informácia o použití prostriedkov: 
Finančné prostriedky boli použité za účelom pokrytia nákladov na revitalizáciu a výsadbu zelene na pozemku vo 
vlastníctve Hlavného mesta Bratislava (pozemok č. 4733/1 – Rusovská cesta/Gercenova)

1.4 
Príjemca: 
Centrum pre rodinu – Pezinok
Sídlo: Farská 139/5, 902 01 Pezinok, Slovenská republika
Právna forma: občianske združenie 
IČO: 30848890

Verejnoprospešný účel: 
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych 
služieb

Výška poskytnutých prostriedkov: 
400,00 eur
Použité finančné prostriedky pochádzajú z prijatých podielov zaplatenej dane.  

Informácia o použití prostriedkov: 
Finančné prostriedky boli použité za účelom podpory pri zakúpení generátora ozónu pre Centrum pre rodinu v 
Pezinku. 
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1.5 
Príjemca: 
Občianske združenie MačkySOS
Sídlo: Triblavinská 770/47, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika
Právna forma: občianske združenie 
IČO: 36075159

Verejnoprospešný účel: 
Organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 

Výška poskytnutých prostriedkov: 
400,00 eur
Použité finančné prostriedky pochádzajú z prijatých podielov zaplatenej dane.  

Informácia o použití prostriedkov: 
Občianske združenie vykonáva dobrovoľnícku činnosť na podporu ozdravenia populácie mestských mačiek. Mestské 
túlavé mačky sú často zdrojom chorôb. Dobrovoľníci svojou činnosťou  prispievajú k lepšej ochrane zdravia obyva-
teľov mesta.   

1.6 
Príjemca: 
Materské centrum RYBKA
Sídlo: Hnilecká 5029/19, 82107 Bratislava-Vrakuňa, Slovenská republika
Právna forma: občianske združenie 
IČO: 42170303

Verejnoprospešný účel: 
Podpora a rozvoj športu

Výška poskytnutých prostriedkov: 
400,00 eur 
Použité finančné prostriedky pochádzajú z prijatých podielov zaplatenej dane.  

Informácia o použití prostriedkov: 
Finančné prostriedky boli použité za účelom zakúpenia rebrín a materiálu potrebného na uchytenie rebrín na steny 
v Materskom centre Rybka, Čiližska 26/A, 821 07 Bratislava. 

1.7 
Príjemca: 
Pátrač Tino
Sídlo: Cabanova 3240/13A, 84102 Bratislava-Dúbravka, Slovenská republika
Právna forma: občianske združenie 
IČO: 42416655

Verejnoprospešný účel: 
Podpora vzdelávania 

Výška poskytnutých prostriedkov: 
400,00 eur 
Použité finančné prostriedky pochádzajú z prijatých podielov zaplatenej dane.  
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Informácia o použití prostriedkov: 
Finančné prostriedky boli použité za účelom úhrady nákladov na grafickú prípravu a tlač brožúrky „Pátrač Tino 
spoznáva Železnú studničku“ a úhrady nákladov na grafickú prípravu a tlač detských diplomov. 

1.8 
Príjemca: 
Stará Jedáleň
Sídlo: Kadnárova 2533/68, 83151 Bratislava-Rača, Slovenská republika
Právna forma: občianske združenie 
IČO: 50376519

Verejnoprospešný účel: 
Zachovanie kultúrnych hodnôt

Výška poskytnutých prostriedkov: 
400,00 eur
Použité finančné prostriedky pochádzajú z prijatých podielov zaplatenej dane.  

Informácia o použití prostriedkov: 
Finančné prostriedky boli použité výlučne za účelom kúpy špeciálnych svetiel na osvetlenie pódia v mládežníckom 
a komunitnom centre Stará jedáleň v Krasňanoch v Bratislave.

2. Príjemca:
Metropolitný inštitút Bratislavy 
Sídlo: Primaciálne námestie 429/1, 814 99 Bratislava
Právna forma: Príspevková organizácia
IČO: 52324940

Verejnoprospešný účel: 
Zachovanie kultúrnych hodnôt

Výška poskytnutých prostriedkov: 
1 000,00 eur 
Použité finančné prostriedky pochádzajú z prijatých podielov zaplatenej dane.  

Informácia o použití prostriedkov: 
Finančné prostriedky boli použité na zveľadenie Komenského námestia v Bratislave s peňažným príspevkom  
na výtvarné riešenie celej plochy námestia.

3. Príjemca:
Milan Štefánik
Sídlo: Kráľová pri Senci 780, 900 50 Kráľová pri Senci
Právna forma: občianske združenie 
IČO: 42262364

Verejnoprospešný účel: 
Podpora vzdelávania 

Výška poskytnutých prostriedkov: 
1 000,00 eur 
Použité finančné prostriedky pochádzajú z prijatých podielov zaplatenej dane.  
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Informácia o použití prostriedkov: 
Finančné prostriedky boli použité na podporu podujatia kúpou tričiek na kultúrno-edukačný festival pre deti a pa-
cientov s mentálnym postihnutím, konkrétne podujatie konajúce sa dňa 16. 8. 2020 s názvom ,,OSMIDIV“, v Banskej 
Štiavnici a podujatie konajúce sa dňa 27. 9. 2020 s názvom ,,Dúha v srdci“  v Novom Meste nad Váhom. Hlavnou 
myšlienkou festivalu je inklúzia a edukácia ľudí s mentálnym či fyzickým postihnutím. 

4. Príjemca:
BAŠTRNG
Sídlo: Karloveské rameno 6, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: občianske združenie
IČO: 30 857 694

Verejnoprospešný účel: 
Podpora vzdelávania

Výška poskytnutých prostriedkov: 
20 000,00 eur 
Použité finančné prostriedky pochádzajú z prijatých podielov zaplatenej dane.  

Informácia o použití prostriedkov: 
Finančné prostriedky boli použité na výrobu edukačných videí v oblasti prvej pomoci; organizáciu a zabezpečenie 
školení obsahovo zameraných na poskytovanie prvej pomoci; organizáciu súťaží na sociálnych médiách so zame-
raním na edukáciu prvej pomoci.

5. Príjemca:
Connect Media s. r. o. 
Sídlo: Sabinovská 8, 821 02 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 
IČO: 44378696

Verejnoprospešný účel: 
Podpora vzdelávania

Výška poskytnutých prostriedkov: 
11 400,00 eur 
(z toho 6 200 eur bolo z prijatých podielov daní a 5 200 eur z prijatých darov) 

Informácia o použití prostriedkov: 
Finančné prostriedky boli poskytnuté na kúpu televízneho mediálneho priestoru, v ktorom sa zvyšovala finančná 
gramotnosť verejnosti v oblasti dôchodkov. 

6. Príjemca 
Katarína Čatlošová  
Trvale bytom: Banskobystrický kraj

Verejnoprospešný účel: 
Poskytovanie sociálnej pomoci 

Výška poskytnutých prostriedkov: 
5 000,00 eur 
(z toho 4 814,89 eur z prijatých podielov daní a 185,11 eur bolo z prijatých darov)   
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Informácia o použití prostriedkov: 
Finančný dar bol poskytnutý výlučne za účelom zabezpečenia bývania pre rodinu obdarovanej, a to prostredníctvom 
realizácie stavby nového domu na adrese pôvodného zhoreného rodinného domu, rovnako ako aj výdavkov spoje-
ných s opravami po požiari rodinného domu a nákupu vybavenia rodinného domu. 

7. Príjemca:
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Sídlo: Antolská 11, 850 07 Bratislava
Právna forma: Štátna príspevková organizácia
IČO: 17336210

Verejnoprospešný účel: 
Materiálna pomoc Záchrannej zdravotnej službe v Bratislave, ktorá v čase pandémie trpela akútnym nedostatkom 
ochranných pomôcok.

Výška poskytnutých prostriedkov a informácia o použití daru: 
100 ks respirátorov FFP3 v obstarávacej hodnote 1000,00 eur s DPH, ktoré boli do nadácie prijaté na základe da-
rovacej zmluvy z NN Životná poisťovňa, a.s.

8. Príjemca:
Záchranná zdravotná služba Košice
Sídlo: Rastislavova 785/43, Košice - mestská časť Juh, 04191
Právna forma: Štátna príspevková organizácia
IČO: 00606731

Verejnoprospešný účel: 
Materiálna pomoc Záchrannej zdravotnej službe v Košiciach, ktorá v čase pandémie trpela akútnym nedostatkom 
ochranných pomôcok.

Výška poskytnutých prostriedkov a informácia o použití daru: 
100 ks respirátorov FFP3 v obstarávacej hodnote 1000,00 eur s DPH, ktoré boli do nadácie prijaté na základe da-
rovacej zmluvy z NN Životná poisťovňa, a.s.

9. Príjemca:
Verejnosť, okoloidúci, návštevníci Bratislavy
Osoby, ktoré budú potrebovať využiť AED zakúpený Nadáciou NN ľuďom 
Sídlo: Jesenského 6143/4C, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika
Právna forma: Nadácia
IČO: 42355982

Verejnoprospešný účel:
Ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych 
služieb

Výška poskytnutých prostriedkov:
2216,18 eur 
Použité finančné prostriedky pochádzajú z prijatých podielov zaplatenej dane.  

Informácia o použití prostriedkov:
Finančné prostriedky boli použité na nákup defibrilátora do priestorov budovy, ktorá je sídlom Nadácie NN ľuďom v 
Bratislave. Defibrilátor je v prípade potreby dostupný aj pre obyvateľov mesta či turistov, nakoľko sa budova nachá-
dza v turisticky vyhľadávanej lokalite historického centra. 
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Celkové výdavky (náklady) v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností 
nadácie a osobitne výšku výdavkov (nákladov) na správu nadácie vrátane rozhodnu-
tia správnej rady podľa § 28 ods. 1 a v členení podľa § 28 ods.  2 a 3 zákona č. 34/2002 
Z.z o nadáciách v platnom znení

Výdavky Suma v eur

Náklady na podporu verejnoprospešného účelu 38 431,07

Poskytnuté dary (z darov prijatých v predchádzajúcich obdobiach) 185,11

Poskytnuté nepeňažné dary 2 000,00

Náklady na správu nadácie

a) bankové poplatky 73,32

b) poplatok za registráciu do zoznamu prijímateľov 2 % 126,00

c) správny poplatok - 

d) náklady na grafické služby - 

e) ostatné služby 91,01

f) náklady na reklamu 5 200,00

Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov nadácie, ktoré nastali v roku 
2020
 
V roku 2020 neboli realizované žiadne zmeny v nadačnej listine Nadácie NN ľuďom alebo v zložení orgánov nadácie. 

Odmena za výkon funkcie správcu nadácie a členov iného orgánu, ktorý bol nadačnou 
listinou ustanovený
 
Funkcia správcu je dobrovoľná a neplatená funkcia. Správca Nadácie NN ľuďom nepoberal v roku 2020 žiadnu 
odmenu za výkon funkcie. Ostatní členovia orgánov, ustanovených nadačnou listinou (správna rada, revízor), vyko-
návajú svoju činnosť bez nároku na odmenu.

Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch nadačných 
fondov
 
Nadácia v roku 2020 nezaložila a nespravovala žiadne nadačné fondy.

Ďalšie údaje, ktoré určí správna rada
 
Správna rada neurčila žiadne ďalšie údaje k zverejneniu vo výročnej správe nadácie. Všetky dôležité informácie, 
spojené s činnosťou nadácie, sú priebežne zverejňované na webovom sídle nadácie www.nadaciannludom.sk. 

Ostatné informácie podľa zákona č. 431/2002 Z. z. (Zákon o účtovníctve) 
 
Účel spoločnosti je verejnoprospešný a spoločnosť nemá žiadnych zamestnancov, preto si nie je vedomá význam-
ných rizík a neistôt, ktorým by bola vystavená a nemá vplyv na životné prostredie ako ani na zamestnanosť. 
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Spoločnosť nemá a neplánuje ani v budúcnosti zriadiť organizačnú zložku v zahraničí.

Spoločnosť v roku 2020 nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy 
a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky. 

Spoločnosť nerealizovala v roku 2020 žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja a neplánuje ani v roku 
2021 investovať do tejto oblasti.

Spoločnosť sa bude aj v budúcnosti venovať činnostiam a vynakladať prostriedky v súlade s verejnoprospešným 
účelom, na ktorý bola spoločnosť založená.

Po 31. decembri 2020 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú 
predmetom účtovníctva.

Nadácia NN ľuďom dosiahla za rok 2020 výsledok hospodárenia za účtovné obdobie vo výške 4 324,54 Eur, ktorý 
plánuje previesť na účet nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov. 
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Ročná účtovná uzávierka, zhodnotenie  
základných údajov zahrnutých v nej  
a výrok audítora k ročnej účtovnej 
uzávierke

Nadácia NN ľuďom
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KPMG Slovensko spol. s r. o. 
Dvofakovo nabrezie 10 

Telephone: +421 (0)2 59 98 41 11 
Internet: www.kpmg.sk 

P. 0. BOX7
820 04 Bratislava 24 
Slovakia 

Sprava nezavisleho auditora 

Zakladatel'ovi, statutarnemu a dozornemu organu Nadacie NN l'ud'om 

Sprava z auditu uctovnej zavierky 

Nazor 
Uskutocnili sme audit uctovnej zavierky Nadacie NN l'ud'om (,,Nadacia"), ktora 
obsahuje suvahu k 31. decembru 2020, vykaz ziskov a strat za rok konciaci sa k 
uvedenemu datumu, a poznamky, ktore obsahuju suhrn vyznamnych uctovnych zasad 
a uctovnych met6d. 

Podl'a nasho nazoru, prilozena uctovna zavierka poskytuje pravdivy a verny obraz 
financnej situacie Nadacie k 31. decembru 2020 a vysledku jej hospodarenia za rok 
konciaci sa k uvedenemu datumu podl'a zakona c. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni 
neskorsich predpisov (,,zakon o uctovnictve"). 

Zak/ad pre nazor 
Audit sme vykonali podl'a medzinarodnych auditorskych standardov (International 
Standards on Auditing, ISA). Nasa zodpovednost' podl'a tychto standardov je uvedena 
v odseku Zodpovednost' auditora za audit uctovnej zavierky. Od Nadacie sme 
nezavisli podl'a ustanoveni zakona c. 423/2015 Z. z. o statutarnom audite a o zmene 
a doplneni zakona c. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov 
(,,zakon o statutarnom audite") tykajucich sa etiky, vratane Etickeho k6dexu auditora, 
relevantnych pre nas audit uctovnej zavierky a splnili sme aj ostatne po:ziadavky tychto 
ustanoveni tykajucich sa etiky. Sme presvedceni, ze auditorske dokazy, ktore sme 
ziskali, poskytuju dostatocny a vhodny zaklad pre nas nazor. 

Zodpovednost' statutameho organu a os6b poverenych spravou a riadenim za uctovnu 
zavierku 
Statutarny organ je zodpovedny za zostavenie tejto uctovnej zavierky tak, aby 
poskytovala pravdivy a verny obraz podl'a zakona o uctovnictve a za tie interne 
kontroly, ktore povazuje za potrebne na zostavenie uctovnej zavierky, ktora 
neobsahuje vyznamne nespravnosti, ci u:z v dosledku podvodu alebo chyby. 

Pri zostavovani uctovnej zavierky je statutarny organ zodpovedny za zhodnotenie 
schopnosti Nadacie nepretrzite pokracovat' vo svojej cinnosti, za opisanie skutocnosti 
tykajucich sa nepretrziteho pokracovania v cinnosti, ak je to potrebne, a za pouzitie 
predpokladu nepretrziteho pokracovania v cinnosti v uctovnictve, iba:ze by mal v 
umysle Nadaciu zlikvidovat' alebo ukoncit' jej cinnost', alebo by nemal inu realisticku 
moznost' nez tak urobit'. 

Osoby poverene spravou a riadenim su zodpovedne za dohl'ad nad procesom 
financneho vykaznictva Nadacie. 

KPMG Slovensko spo!. s r.o., a Slovak i:mited liability company 
and a member firm oi the KPMG global organ;zation of independ8nt 
membert;rms aff'i.:ited w"th t",,_PMG l·1tcmationa: Lirr:t[:d, a private 
'.:nglish company limited by gJarantee. A1! (ghts reserved. 

Obchodny register O�resneho sUdu BraLlslava I, 
odd!el Sro. v1oZ:ka C. 4864/B 
Commercial register of c!:str;st court Bratislava I, 
section Sro, file No. 4864/B 

ICO/Ragist·· ;on nurr.ber: 31 348 238 
Ev:denCn6 Cislo licencie audltora: 96 
Licence m;mber of statutory 
auditor: 96 
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Zodpovednosf auditora za audit uctovnej zavierky 

Nasou zodpovednost'ou je ziskat' primerane uistenie, ci uctovna zavierka ako celok 
neobsahuje vyznamne nespravnosti, ci uz v dosledku podvodu alebo chyby, a vydat' 
spravu auditora, vratane nazoru. Primerane uistenie je uistenie vysokeho stupria, ale 
nie je zarukou toho, ze audit vykonany podl'a medzinarodnych auditorskych 
standardov vzdy odhali vyznamne nespravnosti, ak take existuju. Nespravnosti mozu 
vzniknut' v dosledku podvodu alebo chyby a za vyznamne sa povazuju vtedy, ak by sa 
dale odovodnene ocakavat', ze jednotlivo alebo v suhrne by mohli ovplyvnit' 
ekonomicke rozhodnutia pouzivatel'ov, uskutocnene na zaklade tejto uctovnej 
zavierky. 

V ramci auditu uskutocneneho podl'a medzinarodnych auditorskych standardov, 
pocas celeho auditu uplatriujeme odborny usudok a zachovavame profesionalny 
skepticizmus. Okrem toho: 

• ldentifikujeme a posudzujeme rizika vyznamnej nespravnosti uctovnej zavierky, ci
uz v dosledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutocnujeme auditorske
postupy reagujuce na tieto rizika a ziskavame auditorske dokazy, ktore su
dostatocne a vhodne na poskytnutie zakladu pre nas nazor. Riziko neodhalenia
vyznamnej nespravnosti v dosledku podvodu je vyssie ako toto riziko v dosledku
chyby, pretoze podvod moze zahrriat' tajnu dohodu, falsovanie, umyselne
vynechanie, nepravdive vyhlasenie alebo obidenie internej kontroly.

• Oboznamujeme sa s internymi kontrolami relevantnymi pre audit, aby sme mohli
navrhnut' auditorske postupy vhodne za danych okolnosti, ale nie za ucelom
vyjadrenia nazoru na efektivnost' internych kontrol Nadacie.

• Hodnotime vhodnost' pouzitych uctovnych zasad a uctovnych met6d a
primeranost' uctovnych odhadov a uvedenie s nimi suvisiacich informacii,
uskutocnene statutarnym organom.

• Robime zaver o tom, ci statutarny organ vhodne v uctovnictve pouziva predpoklad
nepretr:ziteho pokracovania v cinnosti a na zaklade ziskanych auditorskych
dokazov zaver o tom, ci existuje vyznamna neistota v suvislosti s udalost'ami alebo
okolnost'ami, ktore by mohli vyznamne spochybnit' schopnost' Nadacie nepretr:zite
pokracovat' v cinnosti. Ak dospejeme k zaveru, ze vyznamna neistota existuje, sme
povinni upozornit' v nasej sprave auditora na suvisiace informacie uvedene v
uctovnej zavierke alebo, ak su tieto informacie nedostatocne, modifikovat' nas
nazor. Nase zavery vychadzaju z auditorskych dokazov ziskanych do datumu
vydania nasej spravy auditora. Buduce udalosti alebo okolnosti vsak mozu
sposobit', ze Nadacia prestane pokracovat' v nepretr:zitej cinnosti.

• Hodnotime celkovu prezentaciu, strukturu a obsah uctovnej zavierky vratane
informacii v nej uvedenych, ako aj to, ci uctovna zavierka zachytava uskutocnene
transakcie a udalosti sposobom, ktory vedie k ich vernemu zobrazeniu.

S osobami poverenymi spravou a riadenim komunikujeme okrem ineho o planovanom 
rozsahu a harmonograme auditu a o vyznamnych zisteniach auditu, vratane vsetkych 
vyznamnych nedostatkov internej kontroly, ktore pocas nasho auditu zistime. 
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Sprava k dalsim poziadavkam zakonov a inych pravnych predpisov 

Sprava k inym informaciam, ktore sa uvadzaju vo vyrocnej sprave 
Statutarny organ je zodpovedny za ine informacie. lne informacie pozostavaju z 
informacii uvedenych vo vyrocnej sprave, zostavenej podl'a poz:iadaviek zakona 
o uctovnictve, ale nezahrnuju uctovnu zavierku a nasu spravu auditora k tejto uctovnej
zavierke. Nas nazor na uctovnu zavierku sa nevzt'ahuje na tieto ine informacie vo
vyrocnej sprave.
V suvislosti s auditom uctovnej zavierky je nasou zodpovednost'ou oboznamenie sa 
s tymito inymi informaciami uvedenymi vo vyrocnej sprave, ktoru sme obdrz:ali pred 
dnom vydania spravy auditora z auditu uctovnej zavierky, a posudenie, ci tieto ine 
informacie nie su vo vyznamnom nesulade s auditovanou uctovnou zavierkou alebo 
nasimi poznatkami, ktore sme ziskali pocas auditu uctovnej zavierky, alebo sa inak 
zdaju byt' vyznamne nespravne. Ak na zaklade nami vykonanej prace prideme 
k zaveru, z:e tieto ine informacie su vyznamne nespravne, vyz:aduje sa, aby sme tieto 
skutocnosti uviedli. 
Vyrocnu spravu sme ku dnu vydania spravy auditora z auditu uctovnej zavierky nemali 
k dispozicii. 
Ked' obdrz:ime vyrocnu spravu, na zaklade prac vykonanych pocas auditu uctovnej 
zavierky vyjadrime nazor, ci, vo vsetkych vyznamnych suvislostiach: 

• tieto ine informacie uvedene vo vyrocnej sprave zostavenej za rok 2020 su v
sulade s uctovnou zavierkou zostavenou za to iste uctovne obdobie,

• vyrocna sprava obsahuje informacie, ktorych uvedenie vyz:aduje zakon
o uctovnictve.

Okrem toho uvedieme, ci sme na zaklade nasich poznatkov o Nadacii a situacii v nej, 
ktore sme ziskali pocas auditu uctovnej zavierky, zistili v tychto inych informaciach 
uvedenych vo vyrocnej sprave vyznamne nespravnosti. 

24. maja 2021
Bratislava, Slovenska republika

Auditorska spolocnost': 
KPMG Slovensko spol. s r.o. 
Licencia SKAU c. 96 

C.Iicencie 96 • 

I 

Zodpo
� 

dny auditor: 
Ing. M rtin Krsjak 
Licenc a UDVA c. 990 
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lsuvaha ue NUJ 1 -01 

SUVAHA 
k 31.12.2020 

(v eurach zaoknihlene na dve desatinne miesta) 

Za bezne uetovne 
obdobieod 

Za bezprostredne 
predchadzajuce 
uetovne obdobie od 

Dallove identifikatne tlslo 

12101214IOl9l3ISl9l61 
ICO SID 

mesiac rok 

[ill] 1 ....... 21 ....... 0 1 � 2 , ........o 1
mesiac rok 

[ill] ....... , 21 ....... 0 1 ........ 11 ........s 1

l412l3ISl5l9l8l2� ....... I 1 ....... 1 � 1
----

1 
K6d SK NACE 

[ill] .[fil] .@] 

mesiac rok 
do � ......,121

�

0 1
�

2 1
�

0 I 

mesiac rok 

do � 1
�

21
�

0 , ........ 11
---.

9 I 

Oetovna zavierka: 

�

-riadna
-mimoriadna
-priebezna

l�fl'����-1 ltl l'l"ltlml 111111111111111 I I I I
Sldlo octovnej jednotky 
Ulica a tlslo 

PSC Nazov obce 

!Sl111IOl21 .....-1B
�

I r.,.....la-lt-1 i
--

l s ...... l
�

lla ...... l ....... vl-al
_,

1
_,

l
�

1 .,.....1 -I "T""I ...,...I ...... I ......... l ...... 1 ....... 1-1
-.

1
�

I
�

I .,.....1 �I I 
Smerove tlslo telef6nu Cislo telef6nu Cislo faxu 

I I I 1 1 101s1s10111111141sl41 I 1
�, -1 -1 

-1 -
1 

-1-1-, -
1 

1�1 �I I
E-mailova adresa

l k I I I i I e I n I t l@I n I n I - I s I k I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l I I I

Zoslavene dM: 

17/05/2021 

MF SR2012 

Podpisovy zaznam osoby Podpisovy zaznam osoby 
zodpovednej za 'ledenie ue1ovnielva· zodpovedneJ za zostavenie 

utlovnej zavierl<y: 

lng.Miroslava Berdikov6 lng.Mlroslava Berdikovi 

1(4 

Podpisovy zaznam s1a1ui:1meho 
organu alebo &ma slalulameho 
o,ganu uetovne1 jednolky: 
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strana aktiv 

a 

A. NEOBUNY MAJETOK SPOLU r. 002+009+021 

1. Dlhodoby nehmotny majetok r. 003 ai 008 

Nehmotne vysledky z vyvojovej a obdobnej cinnosti (012-(072+091AU) 

Soflver 013-(073+091AU) 

Oceniterne prava 014-(074+091AU) 

Ostatny dlhodoby nehmotny majetok (018+019)-(078+079+091AU) 

Obstaranie dlhodobeho nehmotneho majetku (041-093) 

Poskytnute preddavky na dlhodoby nehmotny majetok (051-095AU) 

2. Dlhodoby hmotny majetok r. 010 ai 020 

Pozemky (031) 

Umelecke diela a zbierky (032) 

Stavby (021-(081+092AUJ 

Samostatne hnuterne veci a subory hnuternych veci (022-(082+092AU) 

Dopravne prostriedky (023-(083+092AUJ 

Pestovaterske celky trvalych porastov {025-(0B5+092AU) 

Zakladne stado a l'aine zvierata (026-(0B6+092AU) 

Drobny dlhodoby hmotny majetok (028-(0B8+092AU) 

Ostatny dlhodobeho hmotneho majetku (029-(0B9+092AUJ 

Obstaranie dlhodobeho hmotneho majelku (042-094) 

Poskytnute preddavky na dlhodoby hmotny majetok (052-095AU) 

3. Dlhodoby financny majetok r. 022ai 028 

Podielove cenne papiere a vklady v obchodnych splocnostiach v ovladanej 
osobe (061- 096 AU) 
Podielove cenne papiere a vklady v obchodnych spolocnostiach s podstatnym 
vplyvom (062- 096 AU) 

Dlhove cenne papiere drzane do splatnosti {063-096AU) 

Pozicky podnikom v skupine a ostatne pozicky {066+067)-096AU) 

Ostatny dlhodoby financny majetok {069-096AU) 

Obstaranie dlhodobych financnych investicii {043-096AU) 

Poskytnute preddavky na dlhodoby financny majetok (053 - 096 AU) 

c.r. 

Brutto 
b 1 

001 -
002 -
003 -

004 -

005 -

006 -

007 -

008 -

009 -
010 -

011 -

012 -

013 -

014 -

015 -

016 -

017 -

018 -

019 -

020 -

021 -
022 -

023 -

024 -

025 -

026 -

027 -

028 -

2/4 

1co I 4 I 2 I 3 I 5 I 5 I e I a I 2 I ' s10 �I __.__.__.___. 
Bezprostredne 

Beine uctovne obdobie predchadzaJuce 
uctovne obdobie 

Korekcia Netto Netto 
2 3 4 

- - -
- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
- -

- -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
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Octovne obdobie Bezprostredne 
Strana aktiv c.r. predchAdzajuce 

uctovne obdobie 
Brutto Korekcia Netto 

a b 1 2 3 4 

B. OBEiN'Y MAJETOK SPOLU r.030+037+042+051 029 54 334,81 - 54 334,81 52 817,18 

1. Zisoby r. 031 ai 036 030 - - . -
Material (112+119)-191) 031 - - . -

Nedokoncena vyroba a polotovary vlastnej vyroby (121+122)-(192+193) 032 - - - -

Vyrobky (123-194) 033 - - - -

Zvierata (124-195) 034 - - - -

Tovar (132+139)-196) 035 - - - -

Poskytnute prevadzkove preddavky na zasoby (314-391AU) 036 - - - -
2. Dlhodobe pohfadivky r. 038 ai 041 037 - - - -

Pohradavky z obchodneho styku (311 AU az 314 AU) - 391 AU 038 - - - -

Ostatne pohl'adavky (315 AU - 391AU) 039 - - - -

Pohradavky voci ucastnlkom zdruzenl (358AU - 391AU) 040 - - - -

lne pohradavky 335AU+373AU+375AU+378AU)-391AU) 041 - - - -
3. Kratkodobe pohfadavky 043 ai 050 042 - - - 6,00 

Pohl'adavky z obchodneho styku (311AU az 315AU)-(391AU) 043 - - - -

Ostatne pohl'adavky (315 AU- 391 AU) 044 - - - 6,00 
Zuctovanie so Socialnou poist'oviiou a 336 045 - - - -
zdravotnimi ooisfovnami 

Danove pohradavky (341 az 345) 046 - - - -
Pohradavky z dovodu financnych vzt'ahov k statnemu rozpoctu a rozpoctom 

047 - - - -
uzemnei samospravy (346+ 348) 

Pohradavky voci ucastnikom zdruzeni (358AU-391 AU) 048 - - - -

Spojovaci ucet pri zdruieni (396-391AUJ 049 - - - -

lne pohradavky (335AU+373AU+375AU+378AU)-391AU) 050 - - - -
4. Flnancne ucty r. 052 ai 056 051 54 334,81 - 54 334,81 52 811,18 

Pokladnica (211+213) 052 - - -

Bankove ucty (221+261) 053 54 334,81 54 334,81 52 811,18 

Bankove ucty s dobou viazanosti dlhsou ako jeden rok (221AU) 054 - - -

Kratkodoby financny majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AU 055 - - - -

Obstaranie kratkodobeho financneho majetku (259 - 291AU) 056 - - - -

C. tASOVE ROZLISENIE SPOLU r. 058 a r. 059 057 35,87 - 35,87 35,87 

1. Naklady buducich obdobi (381) 058 35,87 - 35,87 35,87 

Prijmy buducich obdobi (385) 059 - - - -

MAJETOK SPOLU r. 001 + r.029 + r. 057 060 54 370,68 - 54 370,68 52 853,05 

3/4 
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Strana pasiv 

a 

A. VLASTNE ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
1. lmanie a peiiainefondy r. 063 ai r. 067 

Zakladne imanie (411) 

Penazne fondy tvorene podra osobitneho predpisu (412) 

Fond reprodukcie (413) 

Ocenovacie rozdiely z precenenia majelku a zavazkov (414) 

Ocenovacie rozdiely z precenenia kapitalovych ilcastln (415) 
2. Fondy tvorenezo zisku r. 069 ai r. 071 

Rezervny fond (421) 

Fondy tvorene zo zisku (423) 

Ostatne fondy (427) 
3. Nevysporiadany yysledok hospodarenia minulych rokov (+;-42 8) 
4. Vysledok hospodlirenia za ui:tovne obdobie 

r. 060 -(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r . 101) 
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 

1. Rezervy r. 076 air. 078 

Rezervy zakonne (451A0) 

Ostatne rezervy (459AU) 

Kralkodobe rezervy (323 +451A0 +459A0) 
2. Dlhodobe z/ivizky r. 080 ai r. 086 

Zilvazky zo socialneho tondu (472) 

Vydane dlhopisy (473) 

Zavazky z najmu (474 AU) 

Dlhodobe prijate preddavky (475) 

Dlhodobe nevyfakturovane dodavky (476) 

Dlhodobe zmenky na lihradu (478) 

Ostatne dlhodobe zava.zky (373 AO + 479 AU) 
3. Kra tkodobeza vizky r. 088 air. 096 

Zavazky z obchodneho styku (321 az 326) okrem 323 

Zavazky voci zamestnancom (331+333) 

Zlictovanie so Socialnou poisfoviiou a zdravotnymi poisfoviiami (336) 

Danove zavazky (341 az345) 
Zavazky z dovodu financnych vzfahov k statnemu rozpoctu a 

(346+348) ro7nnAfom ilzemnei samosoraw 

Zavazky z upisanych nesplatenych cennych papierov a vkladov 367 
Zavazky voci ilcastnikom zdruzenl (368) 

Spojovaci licet pri zdruzen i (396) 

Ostatne zavazky (379 + 373 AO +474 AU + 479 AU) 
4. Bankove vypomoci a poiii:ky r. 098 air. 100 

Dlhodobe bankove ilvery (461A0) 

Bezne bankove livery ( 231+232 +461AU) 

Prijate kratkodobe financne vypomoci (241+249) 

C. CASOVE ROZLi�ENIE SPOLU r. 102 a r. 103 
1. Vydavky budlicich obdobi (383) 

Vynosy budlicich obdobi (384) 
VLASTNE ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101 

i:.r. 

b 

061 

062 

063 

064 

065 

066 

067 

068 

069 

070 

071 

072 

073 

074 

075 

076 

077 

078 

079 

080 

081 

082 

083 

084 

085 

086 

087 

088 

089 

090 

091 

092 

093 

094 

095 

096 

097 

098 

099 

100 

101 

102 

103 

104 

4/4 

Oi:tovne obdobie 

5 

1 8  608,52 

6 638,00 

6 638,00 

-
-
-
-
-
-
-
-

7 645,98 

4 324,54 

1,20 

1,20 
-
-

1,20 

. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
. 
-
. 

. 

35 760,96 
-

35 760,96 

54 370,68 

-

Bezprostredne predchlidzajuce 
ui:tovne obdobie 

6 

1 4  283,98 

6 638,00 

6 638,00 

-
-
-
-
. 
-
-
-

11 516,91 

3 870,93 

1 38,00 

. 
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
-

138,00 

138,00 

-
-
-
-

-

-
-
-
. 
. 

. 

. 

38 431,07 
-

38 431,07 

52 853,05 
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VYKAZ ZISKOV A STRAT 

Za beine 0¢tovne 
obdobieod 

k 31.12.2020 

(v eurach zaokruhlene na dve desalinne miesta) 

mesiac rok 
[ill] , ...... 2 , ...... o , ...... 21--.01
mesiac rok mesiac rok Za bezpfOstredne 

predcMdzajilce 
liftovne obdobie od 

[ill] 1 � 2 , ...... o , ...... 1 J--.9 I (b [ill] r-,121�0 ,�1 , ...... 91 

Uftovna zaviei1<a:
Dal\ove identifikamll tislo 

121 01214IOl 9l3l8l 9l61 
ICO SID 

!412131s1s191a12� �, ,�1�1�1 

Ul:tovria zavierka: 
0-nadna
D-mimoriadna

K6d SK NACE 

[ill] . [ill] . @] 
Nazov 0¢tovnej jedn y 

Sidlo ilttovnej jednotky 
Utica a tislo 

PSC Nazov obce 

1&111110121! ,....B�I r,.....la-.-lt ..... ! i .... ls ...... l�ll""'Tal ..... vl�a l_l�I .,.....I ..-I ,.....1 --1 ..... I _.l ...... l�l""'Tl�!�1 ..... 1�1 -I �I I 
Smerove fislo telefonu Cislo telel6nu Cislo laxu 
1 1 I I I 101a1s10111111141s141 1 I -1 ,�, -, -1 -1 -, -, -1 -1 -, �, 1
&-mailova ad1esa 

!kl 11 ilelnJtl@nlnl .lslkl I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Zostavene dfta: PodpiSovy zaznam osc,by Podpisovy zaznam osoby Podpisovy zaznam ltalutamaho 

zodpoyednej za vedenie uttovnlctva: zodpovednej za zostavenie organu alebo elena &talutameho 
iitlovnej za..iier1<y: organu uelollnej jednotky: 

� �. 1£ 
17/0512021 lng.Mlroslav1 Berdikova lng.Mlroslava Benllkovi Ing.Peter Brudnak 

MF SR2012 113 
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Cinnosf 
Bezprostredne 

Cislo 
Naklady 

Cislo Hlavna predchadzajuce 

uctu riadku nezdaiiovana 
Zdanovana Spolu uctovne obdobie 

1 2 3 4 

501 Spotreba materialu 001 - -

502 Spotreba energie 002 - -

504 Predany tovar 003 -

511 Opravy a udriiavanie 004 -

512 Cestovne 005 -

513 Naklady na reprezentaciu 006 -

518 Ostatne sluiby 007 5 417,01 5 417,01 407,80 

521 Mzdove naklady 008 

524 Zakonne socialne poistenie a zdravotne poistenie 009 

525 Ostatne socialne poistenie 010 

527 Zakonne socialne naklady 011 

528 Ostatne socialne naklady 012 

531 Dan z motorovych vozidiel 013 -

532 Dan z nehnutel'nosti 014 -

538 Ostatne dane a poplatky 015 41,70 

541 Zmluvne pokuty a penale 016 -

542 Ostatne pokuty a pemile 017 -

543 Odpisanie pohl'adavky 018 -

544 Uroky 019 -

545 Kurzove straty 020 - -

546 Dary 021 2 000,00 - 2 000,00 -

547 Osobitne naklady 022 -

548 Manka a skody 023 - -

549 lne ostatne naklady 024 73,34 - 73,34 63,60 

551 
Odpisy dlhodobeho nehmotneho majetku a dlhodobeho 025 -
hmotneho majetku 

552 
Zostatkova cena predaneho dlhodobeho nehmotneho majetku a 026 - -
dlhodobeho hmotneho majetku 

553 Predane cenne papiere 027 - - -

554 Predany material 028 - - -

555 Naklady na kratkodoby financny majetok 029 - - -

556 Tvorba fondov 030 - -

557 Naklady na precenenie cennych papierov 031 - - -

558 Tvorba a zuctovanie opravnych poloziek 032 - -

561 Poskytnute prispevky organizacnym zlozkam 033 -

562 Poskytnute prispevky inym uctovnym jednotkam 034 - - 3 357,83 

563 Poskytnute prispevky fyzickym osobam 035 185,11 - 185,11 

565 Poskytnute prlspevky z podielu zaplatenej dane 036 38 431,07 - 38 431,07 31 586,17 

567 Poskytnute prispevky z verejnej zbierky 037 - -

Octova trieda 5 spolu r. 01 ai r. 37 038 46106,53 46106,53 35457,10 

213 
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Cislo Vynosy uctu 

601 T riby za vlastne vyrobky 

602 Triby z predaja sluzieb 

604 T riby za predany tovar 

611 Zmena stavu zasob nedokoncenej vyroby 

612 Zmena stavu zasob polotovarov 

613 Zmena stavu zasob vyrobkov 

614 Zmena stavu zasob zvierat 

621 Aktivacia materialu a tovaru 

622 Aktivacia vnutroorganizacnych sluzieb 

623 Aktivacia dlhodobeho nehmotneho majetku 

624 Aktivacia dlhodobeho hmotneho majetku 

641 Zmluvne pokuty a penale 

642 Ostatne pokuty a penale 

643 Platby za odpisane pohladavky 

644 Oroky 

645 Kurzove zisky 

646 Prijate dary 

647 Osobitne vynosy 

648 Zakonne poplatky 

649 Inti ostatne vynosy 

651 Triby z predaja dlhodobeho nehmotneho a dlhodobeho 
hmotneho maietku 

652 Vynosy z dlhodobeho financneho majetku 

653 Triby z predaja cennych papierov a podielov 

654 Triby z predaja materialu 

655 Vynosy z kratkodobeho financneho majetku 

656 Vynosy z pouzitia fondu 

657 Vynosy z precenenia cennych papierov 

658 Vynosy z najmu majetku 

661 Prijate prispevky od organizacnych zloziek 

662 Prijate prispevky od inych organizacii 

663 Prijate prispevky od fyzickych osob 

664 Prijate clenske prispevky 

665 Prispevky z podielu zaplatenej dane 

667 Prijate prispevky z verejnych zbierok 

691 Dotacie 

Octova trieda 6 spolu r. 39 az r. 73 

Vysledok hospodarenia pred zdanenfm 

591 Dan z prijmov 

595 Dodatocne odvody dane z prijmov 
Vysledok hospodarenia po zdaneni 
+ r. 77! l l+/•I

r. 74 • r. 38 

(r. 75 • (r. 76 

e.r. 

039 

040 

041 

042 

043 

044 

045 

046 

047 

048 

049 

050 

051 

052 

053 

054 

055 

056 

057 

058 

059 

060 

061 

062 

063 

064 

065 

066 

067 

068 

069 

070 

071 

072 

073 

074 

075 

076 

077 

078 

Hlavna 
nezdailovana 

1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2 000,00 
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-

10 000,00 
-
-

38 431,07 
-
-

50 431,07 

4 324,54 
-
-

4 324,54 

1col 4 I 2 I 3 I s I s I 9 I 8 I 2 I , s101 I I I
¢innosf 

Zdafiovana Spolu 

2 3 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 2 000,00 
- -
- -
- -

- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 10 000,00 
- -
- -
- 38 431,07 
- -
- -
- 50 431,07 
- 4 324,54 
- -
- -

- 4 324,54 

-

. 

Bezprostredne 
predchadzajuce 
uctovne obdobie 

4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

31 586, 17 
-
-

31 586,17 

3 870,93 
-
-

3 870,93 

3/3 
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Poznamky k u�vnej zavierke 

k 31.12.2020 

!Poznamky k uctovnej zavierke

(v eurach zaoknihlene na dve desatinne miesta) 

Za beine uctovne 
obdobie od 

Za bezprostredne 
predchadzajuce 
uctovne obdobie od 

Oanove identifikacne cislo 
12lol2l41ol9l31al9lsl 

ICO SID 

mesiac 
[TI]] 
mesiac 
[TI]] 

!4!2!3!5!5191&!2� -1 -1 -i-
K6dSKNACE
rTI!l . [ill] . m
Nazov uctovnej jednotky

Sidlo uctovnej jednotky 
Ulica a cislo 

PSC 

Smerove cislo telef6nu 
1 I I I I 
E-mailova adresa

Nazov obce 

Cislo telef6nu 

rok 
I 2 Io 12 Io 1 
rok 
I 21 o I 1 I 91 

I I 

I I 
I I 
I 

I I I 

mesiac 
do DTIJ 

mesiac 
do DTIJ 

Octovna zavierka: 

�
-riadna
-mimoriadna
-priebeina

I I I 
I I I 

Cislofaxu 
I I 

I 

rok 
I 21°I21 ° 1 
rok 
I 21 ° I 1 19 I

I I 
I I I I 
I I I I 

I I 
I 

Zoslavene dna: Podpisovy zaznam osoby 
zodpovednej za vedenie 
uctovnictva: 

Podpisovy zaznam osoby 
zodpovednej za zostavenie 
uctovnej zavierky: 

Podpisovy zaznam statutarneho 
organu alebo clena statutarneho 

17/05/2021 lngM!:.i_ ,,, .. t!::I.�.-
organu uctov · · otky: 

MF SR 2012 

I 
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2 

Poznámky (Úč  NUJ 3 – 01) IČO 4 2 3 5 5 9 8 2 /SID 

Čl. I. 
Všeobecné údaje 

(1) Údaje o zakladateľovi alebo zriaďovateľovi účtovnej jednotky:

Nadácia NN ľuďom
Jesenského 4/C
811 02  Bratislava

Nadácia bola založená dňa 5.12.2013 ako Nadácia Aegon ľudom. Nadácia bola zapísaná do registra dňa 16.12.2013.
V roku 2019 došlo rozhodnutím správnej rady Nadácie došlo k zmene názvu Nadácie na Nadácia NN ľuďom.

V nadväznosti na úspešnú akvizíciu AEGON spoločností skupinou NN Group zo začiatku roka 2019 sa jediný zakladateľ Nadácie spoločnosť AEGON
Životná poisťovňa, a.s. k 1. 1. 2020 zlúčila s NN Životná poisťovňa, a. s..

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky:

Štatutárne orgány: 

Správca: 
Ing. Peter Brudňák 
Správna rada:  
Ing. Boris Fošnár 
Ing. Miroslava Berdáková 
Mgr. Katarína Tarasová 
Mgr. Daniela Tomášková 
Mgr. Marcela Šarlinová 

Dozorný orgán: Revízor: 
Ing. Róbert Tóth  

(3) Opis činnosti:

Hlavnou činnosťou nadácie je: Ostatná sociálna starostlivosť bez ubytovania i.n.

(4) Nadácia, zastúpená správcom nadácie, k 31.12.2020 a k 31.12.2019 nemala žiadnych zamestnancov.

Čl. II 
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 

(1) Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania nadácie. 

Táto účtovná závierka je riadna účtovná závierka Nadácie. Bola zostavená za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2020 podľa slovenských 
právnych predpisov, a to zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a postupov účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, 
ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania v súlade s Opatrením MF SR č. 24342/2007-74,  v znení neskorších predpisov a 
MF/17616/2013-74. 

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

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov:

a) pohľadávky
Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.

b) peňažné prostriedky na finančných účtoch a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.

c) časové rozlíšenie na strane aktív súvahy
Náklady budúcich období sa oceňujú ich menovitou výškou, pričom sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a 
časovej súvislosti s účtovným obdobím.

d) záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov 
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Zavazky sa pri ich vzniku ocenuju menovitou hodnotou. 

e) casove rozlisenie na strane pasiv suvahy
Vydavky buducich obdobi a vynosy buducich obdobi sa ocenuju ich menovitou vyskou, pricom sa vykazuju vo vyske, ktora je potrebna na 
dodrzanie zasady vecnej a casovej suvislosti s uctovnym obdobim.

(4) Sposob zostavenia odpisoveho planu

Nadacia nevlastni ziaden odpisovany dlhodoby nehmotny ani hmotny majetok.

Cl. Ill 
lnformacie, ktore dopinaju a vysvetl'uju udaje v suvahe 

(1) Prehl'ad o vyznamnych polozkach financnych uctov:

Financne iicty Stav na konci bezneho iictovneho obdobia 

Pokladnica 

Ceniny 

Bezne bankove iJcty 
Bankove iJcty s dobou viazanosti dlhsou ako jeden 
rok 
Peniaze na ceste 

Spolu 

(2) Prehl'ad pohl'adavok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

54 334,81 

54334,81 

Stav na konci bezprostredne predchadzajiiceho 
uctovneho obdobia 

Stav na konci 

52 811,18 

52 811,18 

bezneho iictovneho obdobia bezprostredne predchadzajiiceho 
iictovneho obdobia 

Pohradavky do lehoty splatnosti 

Pohradavky po lehote splatnosti 

PohPadavky spolu 

(3) Prehl'ad vyznamnych poloziek casoveho rozlisenia nakladov buducich obdobi.

Vyznamne polozky casoveho 
rozlisenia nakladov Opis 

• casove rozli§enie nakladov rocny domenovy poplatok 

(4) 4) Prehl'ad o zmenach vlastnych zdrojov krytia neobezneho majetku a obezneho majetku
Stav na zaciatku 
bezneho Prirastky iictovneho 
obdobia (+) 
1.1.2020 

lmanie a fondy 

Zakladne imanie 6 638,00 
z toho: 
• nadacne imanie v nadacii 6 638,00 
• vklady zakladaterov 
• prioritny majetok
Fondy tvorene podra osobitneho predpisu 

Fond reprodukcie 

3 

6,00 

6,00 

Stav na konci 

bezneho iictovneho 
obdobia 

35,87 

Ubytky Presuny 
(·) (+,-) 

bezprostredne 
predchadzajiiceho 
iictovneho obdobia 

35,87 

Stav na konci 
bezneho 
iictovneho 
obdobia 
31.12.2020 

6 638,00 

6 638,00 
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Oceriovacie rozdiely z precenenia majetku a zavazkov 
Fondy zo zisku 
Rezervny fond 
Fondy tvorene zo zisku 
Ostatne fondy
Nevysporiadany vysledok hospodarenia minulych rokov 11 516,91 (3 870,93) 
Vysledok hospodarenia za uctovne obdobie (3 870,93) 4 324,54 3 870,93 
Spolu 14 283,98 4324,54 

(5) lnformacia o rozdelen i  uctovneho zisku alebo vysporiadani uctovnej straty vykazanej v minulych uctovnych obdobiach.

7 645,98 
4 324,54 
18 608,52 

Nazov polozky Bezprostredne predchadzajuce uctovne obdobie 
Octovny zisk 
Rozdelenie uctovneho zisku 
Pride! do zakladneho imania 
Pride! do fondu tvoreneho podra osobitneho predpisu 
Pride! do fondu reprodukcie 
Pridel do rezervneho fondu 
Pridel do fondu tvoreneho zo zisku 
Pridel do ostatnych fondov 
Uhrada straty minulych obdobl 
Prevod do socialneho fondu 
Prevod do nevysporiadaneho vysledku hospodarenia minulych rokov 
lne 
Octovna strata 
Vysporiadanie uctovnej straty 
Zo zakladneho imania 
Z rezervneho fondu 
z fondu tvoreneho zo zisku 
Z ostatnych fondov 
Z nerozdeleneho zisku minulych rokov 
Prevod do nevysporiadaneho vysledku hospodarenia minulych rokov 
lne 

(6) Opis a vyska cudzich zdrojov

a) prehl'ad o jednotlivych druhoch rezerv

Stav na zaciatku 
Druh rezervy bezneho 

uctovneho 
obdobia 

Kratkodobe rezervy 0,00 
Dlhodobe rezervy 
Rezervy spolu 

Tvorba rezerv 

1,20 

b) prehl'ad o vyske zavazkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

Stav na konci 

Pouzitie rezerv 

bezneho uctovneho obdobia 

Zavazky do lehoty splatnosti 
Zavazky po lehote splatnosti 

4 

(3 870,93) 

(3 870,93) 

Stav na konci 
Zrusenie alebo bezneho 
zniienie rezerv uctovneho 

obdobia 
1,20 

bezprostredne predchadzajuceho 
uctovneho obdobia 

138,00 
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I Ziivazky spolu 

c) prehl'ad o vyske zavazkov podl'a zostatkovej doby splatnosti v cleneni podl'a poloziek suvahy

Stav na konci 
Druh ziivllzkov 

bezneho uctovneho obdobia 

Zaviizky po lehote splatnosti 

Zaviizky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedneho roka 

Kriitkodobe ziivazky spolu 
Zaviizky so zostatkovou dobou splatnosti ad jedneho do piatich rokov vratane 

Zaviizky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako piif rokov 

Dlhodobe zavazky spolu 
Kriitkodob(I a dlhodob(I ziivllzky spolu 

(7) Prehl'ad o vyznamnych polozkach vynosov buducich obdobf

Polofky vynosov buducich obdobi 

bezodplatne nadobudnuteho dlhodobeho majetku 

dlhodobeho majetku obstaraneho z dotacie 

dlhodobeho majetku obstaraneho z financneho daru 

dotacie zo statneho rozpoctu alebo z prostriedkov Europskej unie 

dotacie z rozpoctu obce alebo z rozpoctu vyssieho uzemneho celku 

grantu 

podielu zaplatenej dane 

dlhodobeho majetku obstaraneho z podielu zaplatenej dane 

Stav na konci 
bezprostredne 

predchadzajuceho 
uetovniho obdobia 

38 431,07 

Cl.IV 

Prirastky 

35 760,96 

138,00 

bezprostredne predchadzajuceho 
uctovneho obdobia 

138,00 

138,00 

138,00 

Stav na koncl 
Ubytky bezniho uetovneho 

obdobia 

38 431,07 35 760,96 

lnformacie, ktore dopiiiaju a vysvetl'uju udaje vo vykaze ziskov a strat 
(1) Opis a vycfslenie hodnoty vyznamnych poloziek prijatych darov, osobitnych vynosov, zakonnych poplatkov a inych ostatnych vynosov.

Opis vyznamnych poloiiek prfjatych darov, osobHnych vynosov, ziikonnych Beine uctovne obdobie Bezprostredne predchiidzajuce 
poplatkov a inych ostatnych vynosov uctovne obdobie 
646 - Prijate vecne dary ad NN Zivotna poisfovna, a.s. 2 000,00 

662 - Prijate dary od NN Insurance Eurasia NV 10 000,00 

665 - Prispevky z podielu zaplatenej dane 38 431,07 31 586, 17 

Nadacia NN l'udom prijala v roku 2020 dar 10 000 eur. Darcom bola spolocnost' NN Insurance Eurasia NV a financne prostriedky sa pouzili na edukaciu 
financnej gramotnosti verejnosti v oblasti dochodkov vo vybranych televiznych relaciach. 

(2) Opis a vycfslenie hodnoty vyznamnych poloziek nakladov, nakladov na ostatne sluzby, osobitnych nakladov a inych ostatnych nakladov.
Opls vyznamnych nakladov, nakladov na ostatne sluiby, osobitne mlklady Beine uctovne obdobie Bezprostredne predchadzajlice 
a ine ostatne nakladv uctovne obdobie 
Ostatne sluzby 91,01 155,50 

Naklady na reklamu a propagaciu 5 200,00 168,00 

Poplatok za registraciu do zoznamu prijlmaterov 2% 126,00 126,00 

Ostatne dane a poplatky 

Bankove poplatky 73,32 63,60 

5 
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(3) Opis a vycfslenie hodnoty poskytnutych darov a prfspevkov.

Polozka 

5 4 6  - Poskytnute vecne dary 

5 63 - Poskytnute prispevky fyzickym osobam 

Beine iictovne obdobie 

2 000,00 

185,11 

(4) Prehl'ad o ucele a vyske pouzitia podielu zaplatenej dane za bezne uctovne obdobie.

Pouzita suma z bezprostredne 
Ocel pouzitia podielu zaplatenej dane predchadzajiiceho iictovneho 

obdobia 
Vyroba edukacnych videi v oblasti prvej pomoci; organizaciu a zabezpecenie 
skolenl, obsahovo zameranych na poskytovanie prvej pomoci; organizaciu sut'azi na 20 000,00 
socialnvch mediach so zameranim na edukaciu prvei oomoci. 
Poskytnutie medialneho priestoru formou vstupu zameraneho na zvysenie financnej 6 200,00 aramotnosti verejnosti v oblasti dochodkov. 
Poskytnutie financnych prostriedkov na zabezpecenie byvania pre rodinu po poziari 4 814,89 rodinneho domu. 
Nakup defibrilatora do priestorov budovy v Bratislave, kde je v pripade potreby 2 216,18 dostupny ai pre obwaterov mesta. 
Poskytnutie financnych prostriedkov na zveradenie Komenskeho namestia 1 000,00 v Bratislave prisoevkom na vvtvame riesenie celei olochy namestia. 
Poskytnutie financnych prostriedkov na kupu triciek na kultumo-naucne podujatia 1000,00 ore deli a oacientov s mentalnvrn postihnutim. 
Financne prostriedky poskytnute na nakup vytvameho materialu na realizaciu 400,00 Arteterapie pre hluchoslepych rudl. 
Financne prostriedky poskytnute na revitalizaciu a vysadba rasllin v Bratislave. 400,00 
Financny prispevok na zakupenie generatoru oz6nu pre Centrum pre rodinu 400,00 Pezinok. 
Financne prostriedky poskytnute na podporu zdravsieho zivotneho prostredia. 400,00 
Financne prostriedky poskytnute na zakupenie sportovych pomocok pre deti v 400,00 materskom centre. 
Financne prostriedky poskytnute na podporu projektu edukacie deli hravou formou. 400,00 
Financne prostriedky poskytnute na podporu komunitneho a mladeznickeho centra 400,00 oraanizuiuceho kultume Poduiatia. 
Financne prostriedky poskytnute na podporu projektu pre socialne slabsie rodiny. 400,00 

Zostatok podielu zaplatenej dane bezneho iictovneho obdobia 

Bezprostredne predchadzajiice 
iictovne obdobie 

Pouzita suma bezneho iictovneho 
obdobia 

38 431,07 

V roku 2019 prijala nadacia prispevok z podielu zaplatenej dane vo vyske 38 431,07 Eur, ktore boli prenesene a pouzite v roku 2020. V roku 2020 prijala 
nadacia prfspevok z podielu zaplatenej dane 35 760,96 Eur, ktore preuctovala na ucet vynosov buducich obdobf. 

(5) Naklady vynalozene v suvislosti s auditom uctovnej zavierky

Jednotlive druhy nakladov za 

overenie uctovnej zavierky 

uist'ovacie auditorske sluzby s vynimkou overenia uctovnej zavierky 

suvisiace auditorske sluzby 

danove poradenstvo 

ostatne neauditorske sluzby 

Spolu 

Beine iictovne obdobie 

1,20 

1,20 

CI.V
Opis udajov na podsuvahovych uctoch 

Nadacia v roku 2020 neuctovala na podsuvahovych uctoch v uctovych skupinach 97 az 99. 

6 

Bezprostredne predchadzajiice 
iictovne obdobie 
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Cl.VI 
Daisie informacie 

Nadacia v roku 2020 neeviduje ziadne buduce mozne zavazky nevykazane v suvahe vyplyvajuce zo sudnych rozhodnuti, poskytnutych zaruk, zo 
vseobecne zavaznych pravnych predpisov, zo zmluv o podriadenom zaviizku, i. rucenia v clenenf podl'a jednotlivych druhov rucenia. 

Nadacia v roku 2020 neeviduje ziadne polozky ostatnych financnych povinnostf, ktore sa nesleduju v uctovnictve a neuvadzaju sa v suvahe. 

Po dni, ku ktoremu sa zostavuje uctovna zavierka, nedoslo k takym udalostiam, ktore by si vyzadovali vykazanie v poznamkach alebo upravu zostatkov v 
uctovnej zavierke k 31. decembru 2020. 

7 



Dodatok správy nezávislého audítora

týkajúci sa výročnej správy






