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SPRÁVA O DARCOVSKÝCH AKTIVITÁCH NADAČNÉHO FONDU 
 
V rámci aktivít Accenture Nadačného fondu sme v roku 2020 spravovali takmer 119 000 Eur. Všetky prijaté 
a prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov spoločnosti Accenture – formou daru (94 
210,00 Eur) alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby (24 775,12 Eur). 
 

  PREHĽAD GRANTOVÝCH PROGRAMOV V ROKU 2020 

 

Program Suma v EUR Počet žiadostí 
Počet  

neschválených 
projektov 

Počet  
schválených 

projektov 

Zamestnanecký  program Skills to 
succeed 2020 

       28 166,80 
 

26 9 15 

Strategické projekty 2020 59 900,00 6 0 6 

Podpora projektov Nadácie Pontis 
 

19 019,81 
 

1 0 1 

Spolu 107 086,61 33 9 22 

 

   SUMARIZÁCIA ZDROJOV FINANCOVANIA  

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili najmä na granty s verejnoprospešným účelom (na podporu 
vzdelávania) – tie predstavovali 90 % (107 086,61 Eur) objemu použitých finančných prostriedkov. 10 % 
(11 898,51 Eur) z celkového rozpočtu nadačného fondu bolo určených na správu a manažment nadačného 
fondu. 

Popis 
Počiatočný stav  

k 1. 1. 2020 
Príjem Výdaj 

Konečný stav  
k 31. 12. 2020 

Dar  94 210,00 Eur  91 710,00 EUR 2 500,00 EUR1 

Asignácia 2% z podielu dane  
zaplatenej za rok 2019 

24 775,12 Eur  24 575,12 EUR 200,00 EUR2 

SPOLU 118 985,12    

 
 

 
 
 

                                                           
1 Táto suma bola vyplatená v januári 2021 projektu ACC20_03 Aj ty v IT – druhá splátka grantu v Strategických projektoch 2020 
2 Táto suma ešte nie je vyplatená, druhá splátka pre projekt  ACC_ZGP20_03 Mensa Slovensko v Zamestnaneckom grantovom 
programe Skills to Succeed 2020, projekt predĺžený pre pandemickú situáciu, plánovaný koniec 15.júl 2021 
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   NADAČNÝ FOND PODPORIL 

 

Spoločnosť Accenture v rámci svojho fiškálneho roku od septembra 2019 do augusta 2020 podporila cez 
svoj Accenture nadačný fond najmä projekty, ktoré viedli k zvýšeniu zručností ľudí, aby sa dokázali uplatniť 
na trhu práce, koncentrovali sa tiež na témy vzdelávania, inklúzie a podporu diverzity.  
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ÚSPEŠNE UKONČENÉ PROJEKTY V ROKU 2020 

Zamestnanecký grantový program Skills to succeed  2020 

Prostredníctvom zamestnaneckého grantového programu poskytuje Accenture finančnú podporu 
projektom, ktorých ciele sú v súlade s cieľmi iniciatívy Skills to succeed. Nevyhnutnou podmienkou získania 
podpory je odporúčanie zamestnanca Accenture a vítaná je aj jeho osobná dobrovoľnícka participácia na 
aktivitách projektu. Cieľovými skupinami sú mladí lídri, študenti a učitelia, ľudia so zdravotným alebo 
sociálnym znevýhodnením, nezamestnaní, matky na materskej dovolenke a pod.  
V roku 2020 sme podporili 15 projektov 
sumou viac ako 28 000 Eur. Financie 
pomohli napr. organizácii Kultur.fm 
zorganizovať 10 stand-up predstavení v 
10 rôznych mestách v miestnych 
kultúrnych domoch a na jednej strednej 
škole, pričom cieľom projektu bolo 
priniesť mladým ľuďom tému kritického 
myslenia a dezinformácií vo forme, ktorá 
ich osloví. ZŠ Pavla Horova v 
Michalovciach si mohla vďaka projektu s 
názvom Trieda budúcnosti takúto triedu 
na škole zriadiť, žiaci boli dokonca 
zapojení priamo do návrhov a 3D 
vizualizácií. 
 
Strategické projekty 2020 
V roku 2020 Accenture podporilo aj projekty, s ktorými dlhodobo spolupracuje a ktorých aktivity smerujú 
najmä k rozvoju podnikateľského myslenia a digitálnych zručností. Medzi organizácie, ktoré sa týmto 
témam dlhodobo venujú, patrí napr. Uni2010 s projektom Rozbehni sa! Academy, ktorá pripravuje 
študentov na to, aby boli schopní vymyslieť, rozbehnúť a udržať svoj podnikateľský nápad, Aj Ty v IT, ktorá 

realizuje vzdelávacie semináre pre ženy, 
aby boli lepšie pripravené na prácu v IT 
biznise, či Teach for Slovakia so svojím 
programom prípravy lídrov na zlepšovanie 
kvality vzdelávacieho systému na 
Slovensku. V roku 2020 pribudla 
organizácia Spy, ktorá sa zameriava na 
inovatívny spôsob výučby informatiky na 
základných a stredných školách pomocou 
zariadenia BBC micro:bit.        
V roku 2020 bolo takto podporených 6 
organizácií v celkovej sume 59 900 Eur. 
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Ďalšie aktivity nadačného fondu Accenture 
Accenture je jeden zo zakladajúcich členov Fondu pre transparentné Slovensko, cez ktorý sme aj v roku 
2020 podporili watchdogové organizácie. Je tiež aktívnym členom skupiny firiem, ktoré sa hlásia 
k zodpovednému podnikaniu – Business Leaders Forum (BLF) a členom firiem, ktoré sa hlásia k podpore 
firemného dobrovoľníctva – Engage. Takisto je aktívne zapojené do platformy Digital skills ktorú v rámci 
združenia BLF vytvorili niektorí jeho členovia. Aktivity platformy sú zamerané na budovanie a zlepšovanie 
digitálnych kompetencií učiteľov a žiakov a tiež efektívne využívanie digitálnych technológií vo vzdelávacom 
procese. Viac o týchto aktivitách si môžete prečítať tu. Accenture je aj signatárom Charty diverzity, ktorá 
je dobrovoľnou iniciatívou podporovanou Európskou komisiou spolu s Európskou platformou pre Charty 
diverzity, ktorá v štátoch EÚ podporuje šírenie a zdieľanie princípov, dobrej praxe a skúseností na tému 
manažmentu diverzity. 
Accenture podporilo v roku 2020 aj novovytvorený Fond pre podporu LGBT+ komunity. 

Zamestnanecký grantový program Skills to succeed  2020 

Číslo zmluvy Organizácia Projekt Schválená suma Popis projektu 

ACC_ZGP20_01 
 

Kultur.fm Pohni hlavou 2 000,00 € 

Cieľom projektu bolo priniesť 

mladým ľuďom tému 

kritického myslenia a 

dezinformácií vo forme, ktorá 

ich osloví. 

ACC_ZGP20_02 Greenpower To Schools Greenpower Slovensko 2 000,00 € 

Cieľom projektu bolo získať 
mladých ľudí pre vedu a 

techniku (STEM predmety) a 
rozvíjať ich mäkké zručnosti v 

rámci STEM. 

ACC_ZGP20_03 Mensa Slovensko 
IQ olympiáda - 10.ročník 

súťaže 
2 000,00 € 

Cieľom projektu bolo 
uskutočnenie IQ olympiády pre 

žiakov základných škôl a 
prvého stupňa osemročných 

gymnázií. 

ACC_ZGP20_04 P-MAT, n.o. 
Matematické a fyzikálne 

sústredenia 
2 000,00 € 

Cieľom projektu bolo podporiť 
žiakov a žiačky 5. - 9. ročníka 

ZŠ v matematických a 
fyzikálnych úlohách v 

seminároch Pikomat a Pikofyz. 

ACC_ZGP20_05 Cesta Von Som Omama 2 000,00 € 

Cieľom projektu bolo 
posilnenie postavenia 

rómskych žien 
prostredníctvom zamestnania. 

ACC_ZGP20_06 Od emócii k poznaniu, n.o. 
Inkluzívne vzdelávanie od 

znevýhodnených 
2 000,00 € 

Cieľom projektu bolo 
zaškolenie 10 mladých ľudí z 
znevýhodneného prostredia. 

ACC_ZGP20_07 
Spojená škola sv. Vincenta 

de Paul 

Tvorba a programovanie 
elementárnych 

kybernetických jednotiek. 
1 999,00 € 

Deťom bolo umožnené 
vyskúšať si programovanie, 

návrh a vytvorenie funkčných 
systémov. 

https://www.blf.sk/digital-skills/
https://www.chartadiverzity.sk/
https://www.nadaciapontis.sk/projekty/fond-pre-podporu-lgbt-komunity/
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ACC_ZGP20_08 
Asociácia pre mládež, 

vedu a techniku 
Junior Internet 2020 2 000,00 € 

AMAVET zorganizoval 15. 
ročník súťažnej konferencie 

JUNIOR INTERNET online 
prostredníctvom 

videokonferencie. 

ACC_ZGP20_09 
Základná škola Pavla 
Horova Michalovce 

Trieda budúcnosti 2 000,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vybudovať základ ďalšej Triedy 

budúcnosti. Zrealizovali sa 
stavebné úpravy. 

ACC_ZGP20_10 
OZ Radostná škola, Ivona 

Smiešková 

Počítačové kurzy 
programovania pre deti a 

mládež 
1 995,80 € 

Cieľom projektu bolo 
zrealizovanie viacerých kurzov 

programovania pre deti 
a mládež. 

ACC_ZGP20_11 

Impulz, združenie na 
pomoc ľuďom s 

mentálnym postihnutím v 
Petržalke 

Od Pinf hier ku grafickému 
štúdiu 

1 830,00 € 
Cieľom projektu bolo zvýšenie 

počítačových zručností a 
záujmu o i-technológie. 

ACC_ZGP20_12 Connect o.z. Makers Academy 1 600,00 € 

Cieľom projektu bolo zapojiť 
mladých kreatívnych ľudí do 

workshopov a naučiť ich 
používať moderné technológie 

na výrobu ich produktov. 

ACC_ZGP20_13 Agentúra práce BBSK, n.o. 
Návrat dlhodobo 

nezamestnaných na trh 
práce 

1 510,00 € 

Počas 6 mesiacov trvania 
projektu 80 klientov 

absolvovali školenia a prípravy 
na pohovory. 

ACC_ZGP20_14 ArTUR 
Digitálna stratégia v 

prírodnom staviteľstve 
1 762,00 € 

Cieľom projektu bolo 
vytvorenie novej databázy 

aktérov v prírodnom 
staviteľstve. 

ACC_ZGP20_15 Kukučky Čím chcem byť? 1 470,00 € 

Cieľom projektu bolo pomôcť 
deťom k rozvoju praktických a 

sociálnych zručností 
nevyhnutných na fungovanie v 

bežnom živote. 

 

 
Strategické projekty 2020 

Číslo zmluvy Organizácia Projekt Schválená suma Popis projektu 

ACC20_01 Uni2010, o. z. R! Academy 10 000,00 € 
Cieľom projektu bolo zrealizovať ďalší  ročník 

programu Rozbehni sa! Academy. 

ACC20_02 Manageria, o.z. Teach4Slovakia 10 000,00 € 

Cieľom projektu bola podpora fundraisingového 

programu Change for Slovakia a rozvoj 

partnerstiev na úrovni škôl a ich zriaďovateľov. 

ACC20_03 Aj Ty v IT Women academies 25 000,00 € Cieľom projektu bolo zrealizovať Scratch Match, 

ktorej predchádzalo 9 workshopov, na ktorých 
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sa dievčatá učili základy programovania v 

Scratchi. 

ACC20_04 Nexteria 
Nexteria Leadership 

Academy 
5 000,00 € 

Cieľom projektu bolo zorganizovanie ďalšieho 

ročníka Nexteria Leadership Academy. 

ACC20_05 Spy Učíme s Hardvérom 2 000,00 € 

Projekt bol zameraný na inovatívny spôsob 

výučby informatiky na základných a stredných 

školách pomocou zariadenia BBC micro:bit. 

ACC20_06 IT v kurze 

Vzdelávame-

Podporujeme-

Zamestnávame 

7 900,00 € 

Cieľom projektu bolo vzdelávanie v 

informačných technológiách prostredníctvom 

5-mesačných vzdelávacích programov Software 

Tester a Java Developer Junior viac ako 20 

študentom, z toho 10 ženám. 

 

      

Dátum vypracovania: 9.4.2021 

 
Vypracovali:  Barbora Hullová, programová manažérka 
 E-mail: barbora.hullova@nadaciapontis.sk 
  
 
 Katarína Teglassyová, programová manažérka 
 E-mail: katarina.teglassyova@nadaciapontis.sk  
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