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VÚB banka je druhá najväčšia banka na Slovensku. Plne si uvedomujeme, že s našou pozíciou prichádza 
aj zodpovednosť. A to nielen vo sfére podnikania a správy finančných potrieb našich klientov, ale tiež v 
oblastiach, kde môže náš vplyv pocítiť aj celá spoločnosť. 

Rok 2020 bol výrazne iný než všetky roky, ktoré sme dovtedy zažili. Celosvetová pandémia poukázala na množ-
stvo vecí, ktoré je treba prijať ako výzvy pre budúcnosť, a svetu korporácií zanechala jednoznačné memento,
ktorým je sila spoločenskej zodpovednosti. Sme radi, že sme aj my mohli byť súčasťou pomoci, ktorá síce zmenila 
zo dňa na deň plány v našej stratégii spoločenskej zodpovednosti, ale mala o to aktuálnejší zmysel. 

VÚB banka bola medzi prvými značkami, ktoré na začiatku podržali nemocnice zápasiace s nedostatočným
vybavením. Skúsenosti a poznanie domáceho prostredia zo strany Nadácie VÚB, ktorá v roku 2021 oslávi   
18 rokov, sú zásadným aktívom pre našu prácu v prospech spoločnosti. Ale nadovšetko sú ním ľudia, ktorých
vo VÚB máme.

Nasledujúce strany prinášajú obraz o tom, ako a kde sme v roku 2020 priložili svoje ruky,
hlavu aj srdce pre svet a ľudí okolo nás.

Sme hrdí na to, že aj vďaka členstvu v združení Business Leaders Forum môžeme presadzovať
a napĺňať princípy zodpovedného podnikania vo svojej krajine.
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Spoločensky zodpovedná banka 2020



Podpora v čase
pandémie

VÚB spolu so svojou nadáciou zareagovala na bezprecedentnú situáciu 
v súvislosti s pandémiou koronavírusu ako prvá banka na Slovensku. 
Zapísala sa tak medzi tie, ktoré najrýchlejšie zmenili pôvodne pláno-

vanú stratégiu, aby podľa možností čo najefektívnejšie pomohli v čase 
nepredvídateľného nástupu globálnej krízy. 



Poskytli sme prvú
pomoc zdravotníctvu
Vo VÚB banke, ako súčasti talianskej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, sme od začiatku intenzívne 
sledovali dianie a vývoj situácie globálnej pandémie, šíriacej sa do Európy z Talianska. Hneď po úvodnom 
avizovaní zavedenia nevyhnutných opatrení na Slovensku sme začali konať. S cieľom uľahčiť životnú 
situáciu ľuďom, ktorí nečakane prišli o prácu alebo časť príjmov, ešte predtým, ako sa to stalo štandar-
dom, sme ako prvá banka umožnili svojim klientom požiadať o bezplatný odklad splátok hypotekárneho 
alebo spotrebného úveru na 1 až 6 mesiacov.
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Na začiatku pandémie bolo jedným z najväčších problémov nedostatočné vybavenie nemocníc. Nadácia VÚB pre-
to zakúpila hneď po výskyte prvých prípadov ochorenia COVID-19 na Slovensku štyri prístroje na umelú pľúcnu 
ventiláciu pre Univerzitnú nemocnicu v Bratislave v hodnote takmer 84 000 eur. Tie putovali už 12. marca na 
Kliniku infektológie a geografickej medicíny UNB na bratislavských Kramároch, kde sa v danom čase očakával 
najväčší nápor prvých pacientov.

O týždeň neskôr Nadácia VÚB prispela sumou ďalších 40 000 eur na transparentný účet iniciatívy
#KtoPomozeSlovensku, za čo sa mohli doviezť do najrizikovejších kliník Univerzitnej nemocnice v hlavnom meste 
špeciálne dezinfektory vzduchu, aké dovtedy na Slovensku neboli. Spolu šesť unikátnych prístrojov, ktoré dokážu 
rýchlo a efektívne vydezinfikovať väčšie priestory s vysokým rizikom infekcie, slúžia a chránia pacientov a lekárov v 
bratislavských nemocniciach v Ružinove a na Kramároch dodnes. Naša práca v prospech Univerzitnej nemocnice 
v Bratislave zahŕňala aj podporu pri zakúpení desiatich dezinfektorov vzduchu či vybavenie a zútulnenie vlast-
ných priestorov pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov v prvej línii boja za záchranu životov.



Spoločensky zodpovedná banka 2020  |  Podpora v čase pandémie 05

Stáli sme pri iniciatíve 
#KtoPomozeSlovensku
Tím ľudí z VÚB bol od začiatku v správnom čase na správnom mieste. Vďaka osobným vzťahom a know-
how sme sa spolupodieľali na rozbehnutí najväčšej občianskej iniciatívy zameranej na pomoc sloven-
skému zdravotníctvu #KtoPomozeSlovensku. 

Táto iniciatíva naštartovala už v marci 2020 prehľadný systém financovania a zabezpečovania adresnej materiál-
nej pomoci pre nemocnice, domovy sociálnych služieb či služieb pre zraniteľné skupiny ľudí. Hlavným kanálom 
pomoci sa stala verejná zbierka, v rámci ktorej poslala slovenská verejnosť a firmy na vyzbrojenie sa v boji proti 
koronavírusu takmer 1,5 milióna eur. 

VÚB banka v spolupráci so známymi tvárami pomohla vytvoriť pre iniciatívu #KtoPomozeSlovensku televízny spot, 
ktorý mal za cieľ dostať verejnú zbierku v prospech lekárov a nemocníc do čo najširšieho povedomia. Spot nasa-
dila do TV vysielania v rámci svojho reklamného času v hodnote 200 tisíc eur, pôvodne určeného na iné kampane. 
Stalo sa tak vôbec prvýkrát, že firma na Slovensku venovala svoj komerčný priestor na charitatívne účely.

Nadácia VÚB poskytla aj svoje ľudské kapacity. Dennodennú prácu iniciatívy #KtoPomozeSlovensku pomáhala 
zabezpečovať aj projektová manažérka nadácie Lucia Macková.

Počas druhej vlny pandémie v októbri sa VÚB banka 
rozhodla podporiť zdravotníkov bojujúcich v prvej línii 
aj tým, že im poskytla účet zadarmo. Týmto benefitom, 
o ktorý mohli do konca roka požiadať všetci lekári a 
zdravotnícki pracovníci s účtom vo VÚB, prerozdelila 
vyše 130 000 eur. 

„Ako manažér som zažil v pracovnom 
živote rôzne situácie, ale s takým na-
sadením, tempom a motiváciou ľudí 

ako v iniciatíve Kto pomôže Slovensku 
som sa ešte nestretol. Prekvapil ma aj 
prístup veľkých firiem ako VÚB, ktoré 

neváhali a veľmi akčne spustili nezištnú 
finančnú a materiálnu pomoc.“

Šimon Šicko, 
zakladateľ iniciatívy #KtoPomozeSlovensku



Adventný kalendár
živého umenia
Ďalšou skupinou ľudí, ktorí naplno pocítili globálne následky korona krízy, boli aj umelci a všetky profesie 
tvorcov v oblasti kultúry, ktorí sa v dôsledku dlhotrvajúcich opatrení nemohli venovať svojej práci a prišli 
o nemalú časť príjmov. Chýbali im diváci, fanúšikovia, pravidelní návštevníci, a jediná forma, ako mohli aj 
naďalej odovzdávať svoj talent, bola cesta online produkcie. 
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Práve v tejto oblasti našla svoje miesto aj VÚB banka, ktorá sa rozhodla spojiť dve veci – na prvom 
mieste podporiť stovky ľudí z umeleckej brandže priamym zadaním pre ich tvorbu a na druhej strane 
potešiť v adventnom čase 3 700 zamestnancov banky, ktorí si mohli spolu so svojimi rodinami užiť 
slovenské umenie a kultúru doručenú priamo domov. Výsledkom sa stal štvortýždňový multižánrový 
online festival KulTúrista. Pre našich kolegov sme pripravili adventný kalendár živého umenia zložený
z tvorby špičkových umelcov, ktorí dostali touto formou zaplatené za svoju skvelú prácu. Tisíce zame-
stnancov VÚB si vďaka tomu mohli z domu pozrieť divadelné predstavenie, vypočuť koncert vážnej 
hudby, obľúbenej kapely či DJa alebo sa mohli virtuálne prejsť galériou, či pozrieť si kvalitný film
z domácej produkcie.

Jedinečný prístup k výberu toho najlepšieho zo súčasného divadelného, výtvarného, hudobného
a filmového umenia mal každý kolega prostredníctvom osobného linku a každé vysielanie bolo
streamované aj v internej skupine zamestnancov VÚB na Facebooku. 

VÚB banka podporila honorovanými spoluprácami slovenských tvorcov sumou takmer 30 tisíc eur. 



Jedinečná aukcia
na pomoc maliarom
Nadácia VÚB, ktorá dlhodobo podporuje talentovaných maliarov Slovenska prostredníctvom súťaže Maľba, 
sa s príchodom globálnej krízy rozhodla podporiť ich tvorbu ešte viac. Popri zorganizovaní už 15. ročníka 
súťaže sme prišli s iniciatívou špeciálnej online aukcie v spolupráci s Aukčnou spoločnosťou SOGA.

Všetci autori, ktorí sa počas minulých štrnástich ročníkov súťaže Maľba prebojovali do jej finále, dostali od nás 
touto formou exkluzívnu príležitosť zviditeľniť sa a ponúknuť svoje diela do pozornosti verejnosti a zberateľov. Do 
jedinečnej online aukcie sa prihlásilo takmer 100 maliarov a maliarok. Aukčná spoločnosť SOGA poukázala umel-
com podľa štandardných pravidiel po skončení dražby výťažok z predaja ich diel, čím získali zaslúžený príjem v 

neistej situácii. 
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https://www.vub.sk/vub-novinky/2020/specialna-online-aukcia-obrazov-finalistov-sutaze-malba-na-podporu-ich-prace-v-case-koronakrizy.html
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Pandémia dostala mnoho rodín na hranicu ich finančných možností. Obzvlášť ťažké časy zažívajú
matky či otcovia samoživitelia, ktorí sú odkázaní na príjem z pracovných činností najviac ovplyvnených
uzatváraním prevádzok či prepúšťaním. V rámci našej intenzívnej pomoci v kontexte korona krízy
sme ako tím VÚB spojili sily a poskytli adresnú materiálnu pomoc opusteným matkám a otcom. 

V spolupráci s darcovským portálom dakujeme.sk sme priniesli príbehy 40 rodín, ktoré skrývali autentické žela-
nia od detí. Zamestnanci VÚB s rodinami dostali možnosť tieto mnohokrát skromné, ale o to viac vytúžené priania 
splniť. Mohli si zvoliť konkrétny „List pre Ježiška“ a na jeho základe kúpili vianočné darčeky pre deti, a banka sa 
postarala o ich doručenie. 

Úspech tejto iniciatívy prekonal všetky očakávania. Na Štedrý deň sa pod stromčekom tešilo z vysnívaných darče-
kov viac ako 100 detí a vďaka štedrosti kolegov sa podarilo výrazne prevýšiť aj pôvodne odhadovanú sumu na 
splnenie želaní vo výške 6 000 eur. Niektorí zamestnanci sa navyše rozhodli podporovať tieto rodiny aj počas roka. 
Aj z tohto dôvodu sa po pilotnom ročníku stane z tohto dobrovoľníckeho projektu vo VÚB banke milá tradícia. 

Splnili sme vianočné
priania deťom v núdzi 



VÚB banka
pre spoločnosť

a komunity
Ako banka chceme nielen rozvíjať obchodné vzťahy s klientmi, ale 
takisto byť prínosom pre spoločnosť, ktorej sme neoddeliteľnou 
súčasťou. Chceme, aby bolo farby VÚB naplno vidieť všade tam, 

kde ide o dobré veci.
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Podporu pre spoločnosť a komunity zo strany VÚB vnímame v trojakej forme – zo zdrojov banky poskytu-
jeme financie pre činnosť neziskových organizácií, ako korporácia venujeme aj priame vecné dary a v 
neposlednom rade ponúkame svoj ľudský kapitál – pro bono služby a dobrovoľnícku prácu.

V roku 2020 sme tretiemu sektoru prispeli z vlastných zdrojov banky sumou 550 000 eur, odovzdali pre 
prácu organizácií 112 kusov nábytku, 154 počítačov a notebookov a ako tím kolegov VÚB sme strávili pri 
dobrovoľníckych aktivitách celkovo 650 hodín. 

Sme najväčšia anjelská firma 
Spomedzi iniciatív neziskového sektora, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi, má VÚB banka najdlhšie
a najsilnejšie spojenectvo s organizáciou Dobrý anjel, pre ktorú vytvárame významný priestor
pravidelnej finančnej pomoci.

Boli sme prvou bankou, ktorá vytvorila zásadný zdroj finančnej podpory Dobrého anjela cez platby debetnými
kartami. Samotných držiteľov kariet to vôbec nič nestojí, zo všetkých mesačných platieb kartou odvedie čiastku
z vlastných zdrojov VÚB banka, ktorá ako jediná na Slovensku vydáva debetné karty Maestro Dobrý anjel. 
Táto čiastka predstavuje aktuálne 0,2 % z uskutočnených platieb. To pri celkovom počte takmer 64 tisíc anjel-
ských kariet naakumulovalo za rok 2020 príspevok od VÚB banky vo výške 350 000 eur. Dobrý anjel mohol takto 
poslať jeden mesačný príspevok v priemernej výške 145 eur až 2 413 rodinám pacientov.

Ďakujeme

Ak ste klienti VÚB, k pomoci, ktorú vo vašom mene 
odvedieme zo zdrojov banky, môžete pripojiť aj tú svoju. 
Prispejte zaokrúhľovaním svojich platieb cez internet 
banking, formou trvalého príkazu v banke, jednorazovým 
príspevkom cez viac ako 500 bankomatov VÚB banky na 
Slovensku alebo online príspevkami cez stránku
www.dobryanjel.sk.

https://www.vub.sk/karty/debetne-karty/maestro-dobry-anjel/
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Ako funguje pomoc s kartou dobrý anjel?

požiadajte banku
o kartu, a tá vám
ju doručí poštou

používajte ju bežne
pri nákupoch

DA podporí z celkového
mesačného príspevku

od VÚB v priemere
až 200 rodín*

zo všetkých mesačných 
platieb kartou za vás
odvedie príspevok do 

systému DA z vlastných 
zdrojov VÚB banka 

Ak ste klientom VÚB a chcete sa 
zapojiť do systému pomoci cez 
debetné karty Dobrý anjel, viac 
nájdete na www.vub.sk/karty

* podľa výšky priemerného
mesačného príspevku od VÚB
v roku 2020



Podpora dobrovoľníckej činnosti zamestnancov, a to aj v pracovnom čase, nám ako jednému veľkému tímu 
umožňuje byť v prvom rade užitočnými pre spoločnosť. Bonusom je dobrý pocit z toho, že sme urobili niečo
navyše mimo bežných pracovných povinností. 

Ani situácia spojená s pandémiou koronavírusu nezabránila ochotným kolegom zapojiť sa aspoň čiastočne do 
viacerých dobrovoľníckych aktivít. Spomenúť treba najmä aktivity zorganizované počas tradičného septembrového 
Týždňa dobrovoľníctva, ktorý sa konal v čase zmiernených opatrení, avšak s dôrazom na dodržiavanie vzájom-
nej bezpečnosti. Spolu do 4 aktivít, ktorých cieľom bolo čistenie prírody, sa zapojilo 60 kolegov z viacerých častí 
Slovenska.

Niektoré činnosti sú prirodzene stavané na kolektív a boli realizované v rámci pracovného času, inokedy pracovali 
naši kolegovia individuálne, napr. formou výpomoci pre neziskové organizácie a projekty. Práve tento spôsob in-
dividuálneho dobrovoľníctva sme minulý rok podporili aj formou grantov pre dané organizácie z prostriedkov našej 
Nadácie VÚB. Vďaka iniciatíve 21 kolegov získali im blízke organizácie takmer 50 000 eur. 

Na nasledujúcich riadkoch prinášame niekoľko príkladov toho, kde sme zanechali svoju komunitnú stopu a aké 
príbehy sa nám podarilo zmeniť k lepšiemu. 

Máme veľký tím, ktorý pomáha 
Vo VÚB kladieme veľký dôraz na to, aby sme sa do vecí vkladali aj osobne – svojimi rukami alebo mentál-
nymi či odbornými kapacitami – podľa toho, kde vieme byť užitoční. V rámci skupiny VÚB pracuje približne 
3 700 ľudí a vytváranie príležitostí či pozitívna motivácia k dobrovoľníctvu patrí medzi základné piliere 
manažmentu ľudských zdrojov. 
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Naši kolegovia ako mentori mladých 
Medzi dobrovoľnícke programy našich kolegov patrí aj individuálna práca s mladými ľuďmi zapojenými do 
projektu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (Duke of Edinburgh – skr. DofE ocenenie). Ide o medzi-
národný rozvojový program, do ktorého sa VÚB banka zapája už niekoľko rokov. Jeho zmyslom je podporo-
vať húževnatých mladých ľudí vo veku od 14 do 24 rokov, aby mohli rozvíjať svoje schopnosti, charakter
a všetky predpoklady potrebné pre zdravý, prospešný a úspešný život. DofE komplexne a merateľne rozvíja 
vytrvalosť, cieľavedomosť, vnútornú motiváciu a tímovosť. 

Vďaka spolupráci s učiteľmi aj mentormi – dobrovoľníkmi z rôznych profesií biznis prostredia – dostávajú výni-
močnú šancu rozvíjať svoje zručnosti a vedomosti. Vysvedčením za ich úsilia je ocenenie DofE. 

V školskom roku 2019 – 2020 sa do projektu ako mentori zapojili aj siedmi zamestnanci VÚB banky. Vo VÚB banke 
sa snažíme na „svojich“ mladých ľudí pamätať dlhodobo. Tí najpracovitejší, ktorí získajú zlaté ocenenie v programe 
DofE, majú u nás v budúcnosti otvorené dvere.
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https://srdcovky.nadaciavub.sk/motivacia-je-dolezitejsia-ako-priemer-znamok-program-dofe-uci-mladych-ako-prekonavat-svoje-hranice-a-rozvijat-talent/


Úlohou našich kolegov, mentorov v tomto programe, je podieľať sa na odkrývaní manažérskych a líderských 
zručností svojich zverencov. Majú reálny dosah na generáciu budúcich kolegov a aj krajinu. Ako hodnotia svoju 
skúsenosť vlastnými slovami? 
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„Mojou hlavnou motiváciou zapojiť sa do programu DofE bolo spoznať dnešnú gene-
ráciu teenagerov a vyskúšať si s nimi pracovať. Vďaka tejto skúsenosti som si uvedomila, 
aké ovplyvniteľné sú decká sociálnymi sieťami. A ako skutočne dôležitá je komunikácia s 
týmito krehkými mladými ľuďmi. Je to pre mňa nesmierne cenná skúsenosť. Moje štu-

dentky sa na mňa často obracali so zvedavými otázkami zo života a pracovných situácií, 
ktoré sa nechceli pýtať učiteľov alebo svojich rodičov. Teším sa, že som im práve ja mo-

hla ukázať kus z nášho dospeláckeho sveta.“

Silvia Hroncová z VÚB

„Od septembra 2020 som začala pro-
gramom DofE sprevádzať dve žiačky. 
Je to pre mňa nesmierne zaujímavá 
skúsenosť byť súčasťou sveta pät-
násťročných mladých ľudí plných 

ideálov. Na naše online stretnutia sa 
vždy teším, keďže ma vytrhnú z upo-

náhľaného dospeláckeho sveta a potre-
bujem mojim Dofáčkam počas tej ho-

dinky venovať plný focus. To je niekedy 
poriadna výzva.“

Barbora Gešková z VÚB
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Podporujeme finančné
vzdelávanie najmenších
Medzi slovami banka a peniaze je okamžitá asociácia. Našou povinnosťou je zodpovedne spravovať penia-
ze klientov. Naším záujmom je poskytovať finančné služby, ktoré ľuďom ponúknu peniaze, keď ich potre-
bujú. A naším poslaním je hovoriť o tom, že s peniazmi je treba zaobchádzať s rozumom a tak, aby sme 
boli vďaka nim lepšie pripravení na budúcnosť. 

Pomoc pri rozvoji finančnej gramotnosti, a to už od tých najmenších, sme si stanovili ako jednu z oblastí,
v ktorej vidíme priestor na svoje spoločensky zodpovedné realizovanie sa.

Vzdelávacie aktivity v tejto oblasti sústreďujeme spravidla na obdobie spájané so Svetovým dňom sporenia – 
31. októbra. V roku 2020 nám prerušila plány nepriaznivá epidemiologická situácia, a tak sme hľadali iné možnos-
ti, ako sa deťom prihovoriť. Riešenie sme našli v spolupráci s detským zábavno-vzdelávacím magazínom Bub-
lina, v rámci ktorého sme priniesli 4-dielny komiksový seriál o tom, prečo a ako by sa mali deti naučiť sporiť, aký je 
súvis medzi prácou a výplatou, alebo čo robiť, keď dostanú svoje vlastné vreckové.

Vo VÚB banke nám záleží aj na kvalite vzdelávania študentov v oblasti ekonómie, financií a bankovníctva. Štu-
dentom poskytujeme napr. konzultácie pri tvorbe diplomovej a ročníkovej práce, možnosť uchádzať sa o odbornú, 
bakalársku alebo diplomovú prax, know-how svojich expertov formou prednášok a pre vysokoškolákov máme 
otvorený aj trainee program Stážuj a pracuj. 



Nadácia VÚB –
práca, do ktorej 

vkladáme celé srdce
Nadácia VÚB je stredobod, z ktorého vychádzajú naše aktivity v prospech komunít a 

spoločnosti. Prostredníctvom jej zdrojov dávame organizáciám a aktívnym komunitám 
možnosť realizovať ich užitočné nápady. Chceme pomáhať tým najzraniteľnejším me-

dzi nami a dbať o to, aby v našej krajine prekvitala nielen príroda, ale aj umenie.
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Spájame sa s aktívnymi
komunitami, ktoré idú
príkladom
V našej krajine žije veľa ľudí, ktorí sa snažia robiť užitočné veci pre ostatných okolo seba. Desiatky 
občianskych združení, komunitných centier, škôl či obcí mohli aj v roku 2020 spojiť svoje sily s Nadáciou 
VÚB, vďaka čomu mohli dať veci rýchlejšie do pohybu a zrealizovať verejnoprospešné komunitné aktivity
v rôznych kútoch Slovenska.

Jednou z dlhodobo osvedčených foriem podávania pomocnej ruky viacerým subjektom súčasne sú grantové 
programy. Počas roka 2020 bolo realizovaných 25 projektov, ktoré získali podporu v rámci 5. ročníka nášho gran-
tového programu Komunitné granty. V iniciatíve s podtitulom 120 000 eur pre komunity, kde to žije si mohli ľudia 
sami zvoliť tie najprospešnejšie návrhy na realizáciu v rámci svojich krajov. Do súťaže sa zapojilo viac ako 47 tisíc 
Slovákov. Víťazné realizované projekty boli zamerané na komunitnú spoluprácu so sociálne znevýhodnenými, hen-
dikepovanými spoluobčanmi a seniormi a aktivity smerujúce k čistejšiemu a zelenšiemu životnému prostrediu
a ekovzdelávaniu.

Už tradičnou grantovou aktivitou zameranou na zlepšenie života v mestách a obciach, ktorá v roku 2020 nechý-
bala, bol Zamestnanecký grantový program Nadácie VÚB s podtitulom Pomôžte svojej komunite. Ten mal za cieľ 
prerozdeliť 50 000 eur medzi 35 projektov neziskových organizácií, škôl či obcí. Hoci aj pri týchto nápadoch zasia-
hla do ich realizácie pandemická situácia, vďaka dobrovoľníckej práci nášho tímu z VÚB sa podarilo priniesť do 
komunitného života a verejného priestoru kus pozitívnej energie a výsledky, ktoré bude po nich ešte dlho vidno.  

https://www.nadaciavub.sk/komunitne-granty/
https://www.nadaciavub.sk/grantove-programy/zamestnanecke-projekty/
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Nadácia VÚB sa usiluje o budovanie dlhodobých partnerstiev s niekoľkými vybranými organizáciami, s ktorými 
zdieľa svoje hodnoty a v ktorých práci môže zanechať svoju stopu.

Rozmáhanie komunitného života okolo bratislavskej Novej Cvernovky pre nás predstavuje projekt, ktorému
venujeme dlhodobú a stabilnú podporu. Sme hrdí na to, že môžeme byť od roku 2017 partnerom živej kultúry
v najväčšom kultúrno-komunitnom hube na Slovensku, ktorý pod svojou strechou spája nielen umelcov
a dizajnérov, ale aj osobnosti aktívne v rámci celospoločenského diania. 

Hoci rok 2020 pozastavil nárast návštevnosti Novej Cvernovky, tvorba podujatí sa presunula primárne do online 
prostredia. Vo virtuálnom formáte sa napokon udial aj tradičný program na 1. mája – najväčšie verejné podujatie 
s prehliadkou práce Novej Cvernovky a aj jesenný enviro festival Nasuti, ktorý bol realizovaný tiež vďaka našej 
podpore. 

Po sérii rekonštrukcií budovy bývalej chemickej školy 
sa vedenie Novej Cvernovky v roku 2020 v spolupráci s 
dobrovoľníkmi pustilo do budovania nového verejného 
parku v rámci svojho areálu, pri ktorom využili ekologi-
cký spôsob recyklácie stavebnej sute. Práce na novom 
Suťoparku sme finančne podporili vďaka dodatočnej 
podpore našej nadácie.

Jedným z najvýraznejších podujatí, ktoré rok čo rok 
oživuje komunitný život v Bratislave, je Dobrý trh. Aj 
jeho organizátori z občianskeho združenia PUNKT boli 
v roku 2020 nútení hľadať alternatívy a „za pochodu“ 

https://www.nadaciavub.sk/novinky/vdaka-nadacii-vub-rozmaha-ziva-kultura-v-novej-cvernovke.html
https://www.vub.sk/zelenabanka/v-novej-cvernovke-pomahame-menit-sut-na-park/
https://www.nadaciavub.sk/partnerske-projekty/dobry-trh/


„Rozmýšľali sme, aká je naša úloha v 
tomto období. Dobrý trh totiž nie je je-

dnorazovou aktivitou, ktorá príde a 
odíde. Do tvorby nášho podujatia od 
začiatku zapájame rôzne komunity − 
medzi nimi sú aj inštitúcie a prevádz-
ky pôsobiace v lokalitách podujatia. 

Chceme povzbudiť ľudí, aby využívali 
lokálne prevádzky, a tak podporili svoju 

štvrť.“

Illah van Oijen,
jedna z organizátoriek Dobrého trhu

realizovať zmeny v koncepte a programe Dobrého trhu. Ako dlhodobý a hrdý partner pre komunity sme pri tíme 
tvorcov stáli po celý čas a už na jar sme pomohli pripraviť špeciálnu platformu Dobrého trhu, presunutú do online 
priestoru, vďaka ktorej môžu ľudia aj naďalej podporovať lokálnych výrobcov.

Organizátorom sme pomohli zrealizovať aj podporný seriál na sociálnych sieťach o miestnych susedských pre-
vádzkach Máme otvorené. Počas predvianočného podujatia sme spolu s organizátormi priniesli originálny online 
adventný kalendár, ktorý ponúkol komunite Dobrého trhu praktické tipy, ako prežiť najkrajšie sviatky bezpečne so 
svojimi najbližšími a pritom myslieť aj na šetrenie prírody.
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Pomáhame tým, ktorí nemajú toľko šťastia
Ochota pomôcť slabším, znevýhodneným či tým najstarším spomedzi nás našťastie nie je hodnotou, o 
ktorej sa hovorí iba v rozprávkach. V rámci svojej práce už niekoľko rokov spájame sily so zdravotníckymi 
zariadeniami a nemocnicami, podporujeme projekty, ktoré uľahčujú a robia šťastnejším život ľudí s hen-
dikepom, financujeme arteterapie a animoterapie pre choré deti, pomáhame pokrývať potreby náhradných 
rodín. Rovnako pomáhame aj tým, ktorí sú sami alebo sa ocitli v hmotnej núdzi.

Príkladom nášho nadačného partnerstva, vďaka ktorému dokážeme adresne pomáhať ľuďom v núdzi, je spoluprá-
ca s OZ Medzi nami. Napriek sťaženej situácii počas minulého roka OZ neúnavne pomáhalo získavať prostriedky 
na nevyhnutnú liečbu, zdravotné pomôcky či bývanie pre ľudí ohrozených chorobou a existenčnými problémami. 
Ich príbehy spolu s výzvou na verejnú zbierku uverejňuje každý mesiac aj časopis Nota Bene. Sme hrdí na to, že 
aj vďaka našej podpore mohli byť pracovníci združenia v úzkom kontakte s 12 rodinami, ktoré takto pocítili aspoň 
čiastočnú úľavu.

Pandémia koronavírusu výrazne zasiahla mnohé rómske komunity na Slovensku a s nimi aj prácu omám, ktoré 
pomáhajú rodinám s deťmi v rámci združenia Cesta von. Aj toto združenie patrí medzi organizácie, pri ktorých 
stojí Nadácia VÚB dlhodobo. Omamy sú rómske ženy, ktoré učia deti už od útleho veku aj ich mamy v domácom 
prostredí priamo vo vylúčených komunitách, odkiaľ aj ony samy pochádzajú, s cieľom dostať tieto deti z bludného 
kruhu generačnej chudoby. 
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Našu podporu v oblasti filantropie má aj občianske združenie Návrat, ktoré sa dlhé roky venuje téme náhradného 
rodičovstva a popri tom rozvíja aj terénnu sociálnu prácu a pomoc rodinám v ohrození. Práve toto je oblasť, ktorú 
sme si zobrali „za svoju“ v rámci spoločného partnerstva. Počas roka, keď sa zásadne skomplikovala možnosť 
osobného stretávania sa, sme podporili odborníkov, sociálnych pracovníkov, špeciálnych pedagógov a ďalších 
pomocníkov v ich úsilí. A to s jasným cieľom – vzdelávať rodičov v praktickej výchove detí, aby ich deti mohli ostať 
žiť spolu s nimi a aby im dokázali zabezpečiť zdravé a bezpečné podmienky a vzťahy do života.  

V nadácii sa už niekoľko rokov venujeme aj podpore práce so seniormi, a to prostredníctvom nášho partnera
Nadácie SOCIA. V roku 2020 pripravila táto organizácia online osvetovú kampaň, ktorej cieľom bolo poukázať na 
potrebu a možnosti ochrany mysle. A to najmä preto, aby sme sa preventívne bránili proti rôznym typom demencií, 
ktoré sa v budúcnosti môžu týkať každého z nás. S týmto zámerom sa Nadácia VÚB svojím grantom podieľala aj 
na organizácii bezplatných vyšetrení kognitívnych funkcií formou testu pre verejnosť.
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Chránime umenie minulosti aj budúcnosti
Sme hrdí na to, že práve Nadácia VÚB je jedným z najväčších podporovateľov zachovania a rozvíjania
umenia spomedzi korporátnych nadácií na Slovensku.

Vážime si naše historické dedičstvo, pretože sme 
presvedčení, že nás ako národ obohacuje. Aj preto 
vkladáme tak veľa do obnovy historických pamiatok. 
Naším dlhodobo najväčším projektom je rekonštruk-
cia Kalvárie v Banskej Štiavnici. Významná dominanta 
Slovenska, ktorá sa ocitla na zozname UNESCO medzi 
stovkou najohrozenejších pamiatok sveta, postupne 
získava späť svoju plnú krásu. Aj v roku 2020 sme 
pokračovali vo financovaní zostatkových prác na jej 
obnove. Po 14 rokoch nášho spojenia s miestnym 
OZ Kalvársky fond je tento historický klenot na 90 % 
zrekonštruovaný vrátane všetkých hlavných objektov – 
kostolov, kaplniek aj tzv. Svätých schodov. 

Naša malá krajina v srdci Európy ukrýva aj množstvo 
ďalších historických pokladov, ktoré chceme pomôcť 
uchovať pre budúce generácie. V roku pandémie sme 
sa rozhodli nepoľaviť ani v našej dlhodobej iniciatíve 
Poklady Slovenska. Po jedenásty raz sme zorganizovali 
hlasovaciu súťaž za záchranu historických diel našich 
predkov, do ktorej sa zapojilo až 58 tisíc Slovákov. Len 
s veľmi tesným rozdielom zvíťazila komunita
bojujúca za obnovu vzácnych stredovekých fresiek
v kostole sv. Žofie v obci Dúbravica pri Banskej Bystrici. 
Táto výnimočná pamiatka získala od Nadácie VÚB
na svoje zaslúžené zreštaurovanie 50 000 eur. 

Mladí umelci dnes potrebujú finančnú aj morálnu 
podporu viac než kedykoľvek predtým. Aj tu sa svojím 
dielom rozhodla pomôcť Nadácia VÚB. Na tento špeci-
fický rok pripadol už jubilejný 15. ročník súťaže Maľba, 
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https://www.nadaciavub.sk/partnerske-projekty/kalvaria/
https://www.nadaciavub.sk/partnerske-projekty/kalvaria/
https://www.nadaciavub.sk/poklady/
https://www.nadaciavub.sk/poklady/
https://www.nadaciavub.sk/malba/


ktorou chceme dlhodobo upriamovať pozornosť na najväčšie talenty spomedzi mladých profesionálnych maliarov.
V spolupráci s nezávislou odbornou porotou sme vybrali víťaznú trojicu spomedzi 115 prihlásených maliarov.
Odmenu v celkovej výške 20 000 eur od Nadácie VÚB ako vklad pre svoju ďalšiu tvorbu a s ňou mimoriadne 
uznanie umeleckej komunity si v októbri vyslúžili autori Natália Šimonová, Ev van Hettmer a Miroslav Sandanus. 

Výstavu diel sme priniesli v bratislavskej galérii Nedbalka aj formou virtuálnej prehliadky, kde sa môžu priaznivci 
mladého umenia interaktívnou formou dozvedieť viac o všetkých finalistoch súťaže Maľba 2020 a ich dielach.  
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https://malbaroka.sk/virtualna-prehliadka/
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OKOLO JEJ TVORBY SA ZDVIHLA VLNA ZÁUJMU

„Susedia ma možno prestanú vnímať ako
dievča, čo si prekladá zhrdzavené plátna na dvore 

(smiech). Zmenilo sa mnoho, ale snažím sa nebyť v strese, 
aj keď cítim väčší tlak a vyššie očakávania. Mám trochu 
obavy zo série, ktorou nadväzujem na predošlé maľby,

ale pevne verím, že bude silná. A vďaka finančnej odmene
a tomu, že záujemcovia teraz odo mňa viac
kupujú, sa nemusím báť, čo bude ďalej.“

Natália Šimonová,
víťazka súťaže Nadácie VÚB Maľba



Vyberáme z nášho 
magazínu Srdcovky

V záverečnej časti vyberáme niekoľko príkladov komunitných iniciatív, 
ktoré podporila Nadácia VÚB zo svojich grantových a partnerských pro-
gramov. Tieto a množstvo ďalších príbehov aj s komentármi ich autorov 

nájdete v online magazíne Nadácie VÚB Srdcovky.

https://srdcovky.nadaciavub.sk/
https://srdcovky.nadaciavub.sk/


Viac šťastia pre
ľudí na okraji
spoločnosti
Nezisková organizácia Depaul Slovensko pomáha už 
niekoľko rokov ľuďom bez domova. Vďaka organizácii 
dostávajú možnosť nocľahu aj šancu opäť začať pra-
covať a vyriešiť svoje problémy s dlhmi. V roku 2012 
vznikol v neziskovej organizácii Depaul projekt Na pol 
ceste k domovu, ktorý rozvíja u ľudí zručnosti, dáva im 
šancu opäť sa začleniť do bežného života a motivuje ich 
pracovať. 

Cesta za vzdelaním 
detí v rómskych
komunitách
Kým v maďarskom jazyku znamená omama „stará 
mama“, omamy v projekte Cesta von nie sú príbuzné. 
S rodinami, s ktorými pracujú, však majú veľa 
spoločného. Tieto ženy pomáhajú vzdelávať deti
v siedmich rómskych komunitách. Na miestach, kde 
chudoba berie to, čo je pre mnohých samozrejmé.

Zistite viac o situácii ľudí bez domova na 
Slovensku a vypočujte si podcast s Jozefom 
Kákošom pripravený pre magazín Srdcovky.

Prečítajte si viac o mimoriadnej práci 
občianskeho združenia Cesta v rozhovore 
s jeho programovou riaditeľkou Radkou 

Babeľovou.
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https://srdcovky.nadaciavub.sk/podcast-priatelstvo-je-na-ulici-urcita-forma-ochrany-hovori-riaditel-depaul-jozef-kakos/
https://srdcovky.nadaciavub.sk/omamy-sa-pocas-pandemie-vzdelavali-mnohe-si-chcu-dokoncit-skolu-hovori-radka-babelova-zo-zdruzenia-cesta-von/


Viac radosti pre
tých najstarších
V obci Zubrohlava na Orave vytvorili originálny priestor 
– kuchyňu, ktorá spája generácie. Seniori učia mladých 
variť podľa tradičných receptov a mladí im vysvetľujú 
anglické slová a moderné technológie, ktoré im uľahču-
jú život. Výsledok je radosť z prijímania aj dávania na 
oboch stranách – dobré spolunažívanie, ktoré môže byť 
inšpiráciou pre všetkých.

SOŠ hotelových služieb a dopravy v Lučenci má 
jedinečné postavenie v odbore kynológia a výchove 
asistenčných psov, a to v celej Európe. So zámer-
om podporiť zážitkové učenie vytvorili projekt, vďaka 
ktorému študenti spolu so psami pomáhajú seniorom
aj ľuďom so zdravotným znevýhodnením v okrese. 

Celý inšpiratívny príbeh zo Zubrohlavy
si môžete prečítať tu.
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Prečítajte si zaujímavý rozhovor s expertom 
na kynológiu a kanisterapiu v magazíne 

Srdcovky.

https://srdcovky.nadaciavub.sk/v-obci-na-orave-vytvorili-priestor-ktory-spaja-generacie-seniori-ucia-mladych-varit-mladi-im-vysvetluju-anglicke-skratky-a-technologie/
https://srdcovky.nadaciavub.sk/studenti-kynologie-ziskavaju-skusenosti-v-terene-so-psami-pomahaju-opustenym-seniorom-aj-detom-s-autizmom/
https://srdcovky.nadaciavub.sk/studenti-kynologie-ziskavaju-skusenosti-v-terene-so-psami-pomahaju-opustenym-seniorom-aj-detom-s-autizmom/
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Viac nádeje pre
tých, ktorým
neslúži zdravie
V dvoch bratislavských nemocniciach, kde sa lieči 
veľké množstvo onkologických pacientov, pôsobí Do-
brovoľnícka skupina Vŕba. Sú to ľudia, ktorí sa rozhodli 
vo svojom voľnom čase sprevádzať ťažko chorých. Aj 
ich príbeh sme sa rozhodli zdokumentovať v našom 
nadačnom magazíne Srdcovky.

Narodenie dieťaťa je obrovským darom pre každého 
rodiča. Lenže pre adolescentku, ktorá mala onedlho 
maturovať, to nie je práve vysnívaný dar k osemnástym 
narodeninám. Odmietnutá otcom dieťaťa nemala v tom 
čase Ivana Kulichová dôvody na radosť. K tomu všet-
kému nastali v jej tehotenstve komplikácie. A dva me-

siace pred plánovaným termínom sa narodila Anetka.

Príbeh plný ľudskosti a pomoci tým
najslabším si môžete dočítať tu.

Celý príbeh Anetky a jej mamy Ivany 
nájdete na Srdcovkách.

https://srdcovky.nadaciavub.sk/dobrovolnici-o-pacientoch-casto-vedia-veci-ktore-nevedia-ani-ich-pribuzni-ci-zdravotnicky-personal-hovori-koordinatorka-dobrovolnikov-na-onkologii/
https://srdcovky.nadaciavub.sk/vychovavat-hendikepovane-dieta-je-pre-rodinu-narocne-zo-vsetkych-stranok-pozitivny-pristup-optimizmus-a-usmev-su-vsak-casto-najucinnejsim-liekom/


VIAC DOBRA
V KOMUNITÁCH 
Ako môžu ľudia medzi sebou šíriť dobro a radosť? 
Napríklad aj cez susedské komunity, v ktorých ich 
spájajú spoločné aktivity a záujmy. Ľudia v mestách 
síce žijú vedľa seba, no často sa vôbec nepoznajú a 
málokedy zdieľajú svoje príbehy. Meniť to pomáha aj 
projekt komunitných knižných búdok.

Športový klub v Modre sa už niekoľko rokov snaží o to, 
aby bol šport a pohyb súčasťou voľného času detí a 
aby k nemu boli prirodzene samy motivované. Rozvíjajú 
u detí nielen pohybové nadanie a lásku k športovým 
aktivitám, ale tiež zdravé fungovanie v kolektíve. 
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Viac o tom, ako priniesť knižnú búdku aj do 
svojho okolia, nájdete v magazíne Srdcovky.

Celý rozhovor s Petrom Holekšim o výchove 
malých športových talentov v Modre

si môžete prečítať tu.

https://srdcovky.nadaciavub.sk/ludi-chceli-spojit-cez-knihy-dnes-je-vdaka-nim-v-mestach-sto-kniznych-budok/
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