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1. O NADÁCII 
     
    Vznik a účel 
       
      Vojenská podporná nadácia vznikla zaregistrovaním na Ministerstve vnútra SR dňa 30.12.2011 

pod číslom konania 203/Na-2002/1018. Účelom nadácie je podporovať: 

a) zlepšenie životných podmienok najbližších pozostalých po vojakoch a zamestnancoch rezortu 

obrany, ktorí zomreli pri výkone služby alebo v priamej súvislosti s ňou, 

b) zlepšenie životných podmienok zranených profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe, veteránov 

a zamestnancov rezortu obrany, ktorí boli zranení pri výkone služby alebo v priamej súvislosti s ňou, 

c) sociálnu a právnu pomoc vojakom a zamestnancom rezortu obrany, vojakom v zálohe, veteránom 

a bývalým zamestnancom rezortu obrany (spravidla tým, ktorých pracovný pomer v rezorte obrany 

trval viac ako 15 rokov),  ktorí sa ocitli v ťažkej životnej alebo materiálnej situácii, rovnako aj ich 

rodinám,  

d) vlastenectvo, občiansku zodpovednosť, hrdosť na vojenské a národné tradície, rozširovanie 

povedomia medzinárodnej spolupráce,  

e) projekty práce s rodinami vojakov a zamestnancov rezortu obrany pri ich vyslaní na plnenie úloh 

mimo územia Slovenskej republiky,  

f) vzdelávacie a vydavateľské aktivity, ktorých činnosť má súvislosť s obranou Slovenskej republiky, 

s jej budovaním, zabezpečením, históriou, brannej výchovy obyvateľstva a pod.,  

g) budovanie prostredia firemnej a individuálnej filantropie a dobrovoľníctva v oblasti  obrany,  

h) rozvoj civilno-vojenských vzťahov v regiónoch Slovenska a v miestach pôsobenia ozbrojených 

zložiek v zahraničí, 

i)  rozvoj a ochranu spoločenských, duchovných, historických  a kultúrnych hodnôt, 

j) ochranu ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, 

k) rozvoj vojenskej vedy, vzdelávania a telovýchovy, 

l) ochranu a tvorbu životného prostredia, 

m) realizáciu individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa 

ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou,  

n) poskytovanie humanitárnej a rozvojovej pomoci, 

o) aktivity v oblasti uplatnenia sa na trhu práce pre vojakov odchádzajúcich do zálohy a 

zamestnancov rezortu, ktorí prišli o zamestnanie pri reorganizácii rezortu, pomoc pri začiatku ich 

drobného  podnikania a pod.. 

     

 



      Podporné programy VPN 

A. Vzájomná pomoc alebo „Vojaci – vojakom“ 

               Cieľom programu je zhromažďovať dve percentá z daní ale aj dobrovoľné príspevky darcov 

(vojakov a zamestnancov rezortu obrany) na vytvorenom účte VPN v prospech komunity vojakov, 

zamestnancov, ich rodinných príslušníkov, výsluhových dôchodcov, veteránov s cieľom ich požitia na 

verejnoprospešný účel v ich prirodzených celkoch t.j. v útvaroch a zariadeniach OS SR a MO SR, kde 

slúžia a pracujú. 

Ťažisková myšlienka programu: “Dobrá vôľa lepšie sa postarať vlastnými silami o vlastných ľudí”. 

V roku 2019 sa do programu zapojilo  30 útvarov a zariadení (súčastí) OS SR a MO SR. Rozhodnutím 
podporiť tento program profesionálni vojaci a zamestnanci prispeli k mechanizmu zhromažďovania 
dvoch percent z daní poukázaných v roku 2019 sumou 85.069,28 eur. Tieto prostriedky sa v súlade 
s platnou legislatívou môžu vyčerpať do 31.12.2020. Až 80 % týchto prostriedkov je použitých ako 
zdrojový prvok útvaru OS SR na vlastné verejnoprospešné aktivity a individuálnu pomoc pre tých, 
ktorí to nevyhnutne potrebujú.   10% prostriedkov je použitých na vydavateľskú činnosť VPN, 
prípadne nákup kníh s vojenskou tematikou s následným použitím kníh jednotlivcom v útvaroch 
a zariadeniach ako jeden z motivačných nástrojov oceňovania kvalitného výkonu dieľčích úloh 
v jednotkách, tiež na  podporu vlastenectva, občianskej zodpovednosti, budovanie hrdosti na 
vojenské a národné tradície. V roku 2019 VPN vydala knihu „Okamihy vzdoru v okresoch Považská 
Bystrica, Púchov a Ilava“ k 75. výročiu SNP, v toku 2018 540 stranovú, dvojjazyčnú knihu „Pokoriteľ 
Alsterufera“, v roku 2015 spomienkovú knihu „AN-24 nedoletel“. Viac o knihách a programe sa 
dočítate na stránke www.vojenskanadacia.sk     

      Očakávané benefity 

• rozvoj „individuálnej a firemnej filantropie“, verejnoprospešných aktivít, 
• upevňovanie vzťahov na pracoviskách, zvyšovanie súdržnosti, organizačnej kultúry útvarov 

a zariadení,  
• umožnenie svojpomocných riešení aktivít v prospech ľudí útvaru ale aj regiónu v ktorom je 

útvar dislokovaný,  
• adresná, efektívna, pružná a transparentná pomoc (finan. zdroj) v útvare,  
• budovanie a upevňovanie komunity vojenskej rodiny, prestíže a hrdosti na 

vojenské povolanie,  
• rozvoj dobrovoľníctva,   
• pozitívne vnímanie OS SR na verejnosti 

 
2.  Prehľad činností vykonávaných v roku 2019 s uvedením vzťahu k 
     verejnoprospešnému účelu nadácie 
       

         Aktivity podporného programu „Vzájomná pomoc“ alebo „Vojaci-vojakom“ pre podporu  

         verejnoprospešných činností subjektov MO SR a OS SR a pomoc v núdzi (viac na  

         www.vojenskanadacia.sk) v oblastiach  podpory a rozvoja telesnej kultúry, vzdelávania, rozvoja       

         a ochrany spoločenských, historických a kultúrnych hodnôt.         

 
Okrem podpory verejnoprospešných aktivít, ktoré sa za pomoci VPN k radosti jej zakladateľov 
rozvinuli vo väčšine vojenských útvarov OS SR, sa nadácia venovala aj individuálnej pomoci 
pre postihnutých vojakov, prípadne ich rodinných príslušníkov. Z množstva podporených 

http://www.vojenskanadacia.sk/
http://www.vojenskanadacia.sk/


podujatí či osôb chceme vyzdvihnúť ľudskú spolupatričnosť pri akumulovaní finančných 
prostriedkov v prospech troch vojakov, respektíve ich rodinných príslušníkov. Oni, ktorí sa 
tešili zo života a svojich rodín, prišli o zdravie a boli doslova z večera na ráno odkázaní na 
pomoc druhých. Ich osudy, ako aj naša spoločná pomoc, sú zaznamenané na našej 
stránke www.vojenskanadacia.sk 
 

3.  Ročná účtovná závierka, zhodnotenie základných údajov zahrnutých v nej  
       
      V prílohe Výročnej správy.                                                                           

 
4.  Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu od 1.1.2019 do 31.12.2019 

 

P.č.  Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu 

Výška v 

EUR  

1. Z podielu zaplatenej dane prijaté v roku 2019 87069,28 

2. Nespotrebované zdroje z podielu zaplatenej dane roku 2018 48915,21 

3. Dotácie od Ústredných orgánov štátnej správy   4976,00 

4. Dotácie a príspevky od VÚC, miest a obcí 1500,00 

5. Dary a príspevky od iných organizácií 4000,00 

6. Dary a príspevky od fyzických osôb 37506,34 

7. Iné (zúčtovanie kladných úrokov banky, príjem z predaja kníh, iné)  6609,28 

8. Prijatý členský príspevok 150,00 

9. Zmena stavu zásob vlastnej výroby 12539,03 

 CELKOM   203265,14 

 
5.   Prehľad o darcoch ak hodnota darov alebo výška prostriedkov od toho istého   
      darcu presahuje 331,93 EUR 
 
       Vojenská podporná nadácia  obdržala v roku 2019 na účely podpory  predmetu činnosti v súlade  
       s nadačnou listinou  finančný dar (príspevok)  od právnických osôb s  výška prostriedkov od  
      toho istého darcu presahuje 331,93 EUR : 

- Ministerstvo obrany SR – 4976,- eur 
- Trenčianský samosprávny kraj – 800,- eur 
- Obec Lednicke Rovne – 700,- eur 
- THYSSENKRUPP ROTHE ERDE SLOVAKIA, A.S. – 1200,- eur 
- MATADOR HOLDING, A.S. – 1000,- eur 
- Aliter Technologies, a.s. – 1000,- eur 
- GENERALI POISTOVNA, a.s. – 500,- eur  
 
V súlade s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 O ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov - údaje o darcoch - fyzických osobách, ktorí 
poukázali  dobrovoľný príspevok - finančné prostriedky na verejnoprospešnú činnosť Vojenskej 
podpornej nadácie bez zmluvného vzťahu – anonymne  (identifikácia mena je možná len z názvu 
bankového účtu).  

 
6.   Celkové výdavky ( náklady ) v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov  
      činností nadácie a osobitne výšku výdavkov ( nákladov) na správu nadácie vrátane      
      rozhodnutia správnej rady podľa § 28 ods. 2 a 3 
 
       V období od 1.1.2019 do 31.12.2019 boli výdavky Vojenskej podpornej nadácie spojené  

http://www.vojenskanadacia.sk/


       s predmetom činnosti: 
       -  spotrebované nákupy pre verejnoprospešnú činnosť  51 123,61 eur, 
       -  služby v prospech verejnoprospešnej činnosti   28 122,78 eur, 
       -  dane a poplatky 8,50  eur, 

-  ostatné náklady  v rámci mechanizmu VPN – knihy 11 049,51,-  eur, 
-  bankové poplatky 617,23 eur 
- poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám a fyzickým osobám 1 830,- eur 

          Celkom výdavky:  92 751,67,- eur 
          Z toho na správu nadácie celkom 5 765,-  eur, čo predstavuje 6,2 % všetkých výdavkov.  

              
 
7.  Prehľad o fyzických a právnických osobách, ktorým nadácia poskytla v roku 2019  
     prostriedky na verejnoprospešný účel, na ktorý bola nadácia založená, a informáciu  
     akým spôsobom sa tieto prostriedky použili 

 

VÚ 1046 Nitra, VÚ 1115 Ružomberok, VÚ 2370 Martin, VÚ 2207 Levice, VÚ 1102 Michalovce, VÚ 

1090 Topoľčany, VÚ 1007 Prešov, VÚ 4405 Nitra, VÚ 3030 Zvolen, VÚ 1109 Michalovce, VÚ 1008 

Prešov, VÚ 1101 Trebišov, VÚ 1355 Ružomberok, VÚ 1049 Sereď, VÚ 8009 Martin, VÚ 2790 Žilina, 

Stredisko CIMIC a PSYOPS, VÚ 2206 Topoľčany, Čestná stráž OS SR, VÚ 1037 Martin, VÚ 1003 

Bratislava, VÚ 1104 Trebišov, VÚ 6335 Prešov, VÚ 5728 Trenčín, VÚ 1018 Prešov, VÚ 4444 

Hlohovec, VÚ 8024 Rožňava, VÚ 3333 Zvolen, VÚ 4977 Sliač, VÚ 1201 Kuchyňa, Futbalová škola FK 

Gerlachov, Zväz vojakov – Klub Kežmarok, Základná škola v miestach pôsobenia OS SR – 

Afganistan (Mezar -e sharif), Bosna a Hercegovina (Foča).     

    

  Prostriedky boli použité na aktivity podporného programu „vzájomná pomoc“ pre podporu  

   verejnoprospešných aktivít subjektov MO SR a OS SR,  účelom použitia - podpora a rozvoj  

   telesnej kultúry, vzdelávania, rozvoj a ochrana spoločenských, historických a kultúrnych hodnôt,   

   sociálna pomoc, humanitárna pomoc a pomoc v núdzi. 

                                                       
 
 
8.  Zmeny vykonané v nadačnej listine a v zložení orgánov, ktoré nastali v období od  
    1.1.2019 do 31.12.2019 
     
      Neboli realizované 
 
9.  Odmenu za výkon funkcie správcu nadácie a iného orgánu, ak bol nadačnou  
     listinou ustanovený 
      Správca nadácie v období od 1.1.2019 do 31.12.2019 neprijal  žiadnu odmenu za výkon funkcie  
      správcu. 
 
      10.  Prehľad o činnosti nadačných fondov spolu s prehľadom o prostriedkoch  
       nadačných fondov 
 
        V rámci Vojenskej podpornej nadácie neboli založené žiadne nadačné fondy. 
      


