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VÝROČNÁ SPRÁVA O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV ZA ROK 2021 

Nadačný Fond Slovenských elektrárni v Nadácii Pontis 

 
Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis už od roku 2011 podporuje projekty zamerané na energetickú 

efektívnosť miest a obcí, začleňovanie ľudí bez domova do spoločnosti, komunitné aktivity zamestnancov Slovenských 

elektrární a vzdelávanie detí zamestnancov, ktorých rodina sa nachádza v nepriaznivej životnej situácii. 

Fond podporoval v roku 2021 verejnoprospešné aktivity, ale aj angažovanosť zamestnancov a ich zapojenie sa do aktivít 

neziskových organizácií a samosprávy v oblastiach ako je ochrana a podpora zdravia, poskytovanie sociálnej pomoci, 

zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora vzdelávania a ochrany životného prostredia. 

V rámci aktivít Nadačného fondu Slovenských elektrárni pri Nadácii Pontis sme v roku 2021 prijali prostriedky vo výške 

263 865,12€. Prijaté finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. - formou 

asignácie dane z príjmu právnickej osoby (255 865,12) a z daru spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. (8 000 €). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkovo sme finančné prostriedky z asignácie prerozdelili na granty s verejnoprospešným účelom v sume 255 865,12 € 

– tie predstavovali 100 % objemu použitých finančných prostriedkov. V roku 2021 sme nepoužili finančné prostriedky 

na komunikáciu a propagáciu grantových programov. 
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VÝROČNÁ SPRÁVA O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV ZA ROK 2021 

Nadačný Fond Slovenských elektrárni v Nadácii Pontis 

 

 

PREHĽAD AKTIVÍT FONDU ZA ROK 2021 

Program Schválená suma 
Suma zaplatená 

v roku 2021 
Počet žiadostí 

Počet  
schválených 

projektov 

Počet 
ukončených 

projektov 

SE Ekoobec 2021 80 000 € 77 928,49 € 50 12 11 

SE Energia pre vzdelanie 2021 57 220,12 € 55 207,15 € 296 23 20 

SE priama podpora 20/21 8 054 € 8 054 € 2 2 2 

SE priama podpora 
organizácie 20/21 

98 542 € 97 042 € 25 25 24 

SE Špeciálny zamestnanecký 
program 2020  

20 656,20 € 2065,62 € 21 21 21 

SE Špeciálny zamestnanecký 
program 2021 

 
28 658,03 € 

21 826,72 € 24 24 20 

SE Ukážte sa v dobrom svetle 
2021 

15 000 € 15 000€ 15 15 15 

Spolu 308 130,35 €* 277 123,98 € 433 119 113 

* rozdiel medzi schválenou sumou a sumou zaplatenou v roku 2021 tvoria splátky neukončených projektov z roku 

2020 a taktiež následné splátky, ktoré budú uhradené v roku 2022. 

  
 

PREHĽAD STAVU PROSTRIEDKOV FONDU 

 

Popis 
Počiatočný stav  

k 1. 1. 2021 
Príjem Výdaj 

Konečný stav  
k 31. 12. 2021 

Asignácia z podielu dane zaplatenej  
za rok 2019 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Asignácia z podielu dane zaplatenej  
za rok 2020 

0,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Asignácia z podielu dane zaplatenej  
za rok 2021 

255 865,12 € 255 865,12 € 250 231,64 € 5633,48 € 

Dary do fondu 26 409,42 € 8 000 € 26 892,34 € 7517,08 € 

SPOLU 282 274,54 € 263 865,12 € 277 123,98 € 13 150,56 € 
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VÝROČNÁ SPRÁVA O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV ZA ROK 2021 

Nadačný Fond Slovenských elektrárni v Nadácii Pontis 

 
 

ZOZNAM PODPORENÝCH PROJEKTOV V ROKU 2021 

SE Ekoobec 2021 
 

 

 

 

Číslo zmluvy Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 2021 
Popis projektu 

SEeo21_01 Mesto Humenné 

Na bicykli po 
Hubkovej 
novoznačenou 
cyklotrasou 

 
 

6 905,03 € 

 
 

4 833,52 € 

V rámci tohto projektu vyznačíme dve 
cykloturistické trasy v prímestskej rekreačnej 
oblasti Hubková v celkovej dĺžke 34,5 km. 

SEeo21_02 Obec Rybník 

Cyklotrasy 
Tlmače-Rybník-
Čajkov-Nová 
Dedina 

 
 

8 000,00 € 

 
 

8 000,00 € 

Vybudovanie, spriechodnenie a označenie 
cyklistickej infraštruktúry spájajúcej 4 obce v 
okolí Levíc. 

SEeo21_03 
ĎARMOTY - 
Občianske 
združenie 

Zelená 
cyklotrasa 

 
 

5 000,00 € 

 
 

5 000,00 € 

Výsadba stromov pozdĺž cyklotrasy pripomína 
starú vinohradnícku tradíciu lokality a prispieva 
k rozvoju cyklistickej infraštruktúry v lokalite. 

SEeo21_04 Mesto Tlmače 
Solárna 
dobíjacia 
stanica Tlmače 

 
 

    5 561,78 € 

 
 

5 561,78 € 

Využívanie zelených zdrojov energie pri 
voľnočasových aktivitách prostredníctvom 
solárnej nabíjacej stanice pre bicykle. 

SEeo21_05 
Mesto 
Trenčianske 
Teplice 

Tato, mama, 
auto nechaj 
doma! 

 
 

5 400,00 € 

 
 

5 400,00 € 

Podpora využívania trvalo udržateľnej dopravy 
pri ceste do práce a do školy. 

SEeo21_06 Obec Žabokreky 
Na bicykli pre 
zdravie a 
radosť 

 
 

7 400,00 € 

 
 

7 400,00 € 

Zvýšenie miery využívania cyklodopravy v 
regióne, bezplatná požičovňa bicyklov a 
elektrobicyklov. 

SEeo21_07 
V.I.A.C. - Inštitút 
pre podporu a 
rozvoj mládeže 

Trstená na 
bicykloch 

 
 

6 600,00 € 

 
 

6 600,00 € 

Podpora rozvoja cyklistiky v regióne 
prostredníctvom rozšírenia nekomerčnej 
požičovne bicyklov aj pre zdravotne a sociálne 
znevýhodnených. 

SEeo21_08 
Občianske 
združenie Naše 
Zálesíčko 

Ovocná alej pri 
cyklotrase s 
altánkom 

 
 

7 900,00 € 

 
 

7 900,00 € 

Ovocná alej a altánok pre budúcu cyklotrasu, 
zapojenie dobrovoľníkov z radov verejnosti.  

SEeo21_09 Mesto Vrútky 

Rozvoj 
cykloinfraštrukt
úry v meste 
Vrútky 

 
 

7 600,00 € 

 
 

7 600,00 € 

Vybudovanie prístrešku prispelo k rozšíreniu 
cyklistickej infraštruktúry v meste Vrútky. 
Nachádza sa blízko novovybudovanej cyklotrasy 
a prispieva k skvalitneniu cyklodopravy v meste. 
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VÝROČNÁ SPRÁVA O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV ZA ROK 2021 

Nadačný Fond Slovenských elektrárni v Nadácii Pontis 

 

 

 

SE Energia pre vzdelanie 2021 
 
 

 

 

Číslo zmluvy Prijímateľ Projekt 
Schválená 
suma 

Suma 
zaplatená 
v roku 2021 

Popis projektu 

SEeo21_10 
OZ Miestna akčná 
skupina Galanta 

Rozvoj 
cyklistickej 
dopravy v 
Galante 

 
 
 
 
 

7 600,00 € 

 
 
 
 
 

7 600,00 € 

V spolupráci s mestom Galanta sme sa rozhodli 
osloviť úrady, školy a inštitúcie a vytypovať 
miesta, na ktorých budú osadené nové stojany 
na bicykle. Všetky miesta navrhujeme na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta, v jednotnom 
prevedení, v zmysle platných TP 085/2019. Ako 
príklad osadenia stojanov uvádzame Galantskú 
knižnicu, vchod do cintorína, mestský park, príp. 
pri kostole, výber však bude prebiehať v 
spolupráci s MSU Galanta a Mestskou políciou. 

SEeo21_11 Obec Madunice 
Rozhľadňa nad 
cyklotrasou 

 
 

6 153,19 € 

 
 

6 153,19 € 

Projektová dokumentácia, úprava terénu, 
osadenie stojanov na bicykle a príprava na 
stavbu rozhľadne. 

SEeo21_12 Mesto Leopoldov 

Vypracovanie 
projektovej 
dokumentácie: 
„Cyklotrasa 
Leopoldov, SO 
01.1 kataster 
Leopoldov" 

 
 
 

5 880,00 € 

 
 
 

5 880,00 € 

Architektonická štúdia a projektová 
dokumentácia pre realizáciu cyklotrasy. 

SPOLU 80 000 € 77 928,49 €  

Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Projekt 
Schválená 
suma 

Suma 
zaplatená 
v roku 
2021 

Popis projektu 

SEev21_01 Spojená škola 
V škole nám je 

fajn 
1 322,00 € 1 322,00 € 

Prostredníctvom jednotlivých aktivít projektu 
pôsobili  na rozvoj kľúčových kompetencií 
žiakov, hravou formou v pozitívnej atmosfére a 
realizovali  činnosti , ktoré rozvíjali  ich 
osobnosť. 

SEev21_02 
Základná škola, 

Kulíškova 8, 
Bratislava  

Pomocná ruka 3 000,00 € 3 000,00 € 

Žiaci sa po príchode na prezenčné vyučovanie 
postupne adaptovali, prvé týždne obnovovali 
sociálne kontakty. 
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VÝROČNÁ SPRÁVA O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV ZA ROK 2021 

Nadačný Fond Slovenských elektrárni v Nadácii Pontis 

 

 

 

 

Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 2021 
Popis projektu 

SEev21_03 Expression o.z. Dobrý kontakt 1 970,00 € 1 970,00 € 

Prínosom projektových aktivít v triedach bola 
podpora vzájomnej spolupráce, komunikácie či 
dôvery. Taktiež veľkým prínosom online 
webinárov bola účasť pedagógov z rôznych 
kútov Slovenska, povedomie o ich práci sa 
rozšírilo aj do iných okresov, webináre  

SEev21_04 
Základná škola s 

materskou školou 
Zažime to 
spoločne 

2 063,00 € 2 063,00 € 

Prostredníctvom projektu zrealizovali letnú 
školu, ktorou prispeli k vyrovnaniu 
individuálnych rozdielov vo vedomostiach 
žiakov, ktoré vznikli počas dištančného 
vzdelávania.  Získané prostriedky použili na 
aktivity zážitkového vyučovania a bádania  

SEev21_05 Základná škola 
Neformálne 

piatky 
2 150,00 € 1 505,00 € 

Projekt bol zameraný na zmiernenie výpadku z 
prezenčného vzdelávania na žiakov bez prístupu 
na internet. Zrealizovaných bolo všetkých 15 
piatkov, počas ktorých žiaci pracovali vo vekovo 
zmiešaných skupinách.  

SEev21_06 
V.I.A.C. - Inštitút 
pre podporu a 
rozvoj mládeže 

Larp - dá sa to 
aj inak  

3 000,00 € 3 000,00 € 

Naším cieľom bolo vytvoriť a zrealizovať 2 behy 
letnej larpovej školy a podporiť tak žiakov 8. 
ročníkov základných škôl, najmä tých, ktorí 
pochádzajú zo sociálne znevýhodneného 
prostredia, aby získali nanovo motiváciu učiť sa 
a aby dohnali učivo, ktoré zameškali z dôvodu 
dištančného vzdelávania. Žiaci gamifikovaným 
spôsobom vstúpili do príbehu Vikingov a 
preberali učivo v základných predmetoch. 
Rozvíjali svoje postavy a zbierali výhody, ktoré 
počas celej hry využívali. Larpová škola pomohla 
deťom objaviť opätovnú motiváciu k učeniu a 
dohnať učivo, ktoré zameškali. Prostriedky z 
grantu sme využili na tlač herného plánu, 
materiály na hru, kostýmy, inštruktorov a 
občerstvenie.  

SEev21_07 
Základná škola, 

Východná 9, 
Trenčín 

Vráťme deťom 
školu a 

študentom 
prax 

2 150,00 € 2 150,00 € 

Zorganizovanie teambuildingových aktivít na 
posilnenie skupinovej kohézie v školských 
kolektívoch (5 tematických dní, 1 letná škola, 1 
noc v škole) v ZŠ na Východnej ulici v Trenčíne. 
Do aktivít sa zapojilo 160 detí a učiteľov  

SEev21_08 
OZ EDU 

Odborárska 

Reštart detí a 
mládeže z 

režimu "offline" 
2 905,00 € 2 905,00 € 

Absolvovaním spoločných stretnutí žiakov, 
učiteľov a dobrovoľníkov v čase voľnočasových 
aktivít sa podarilo obnoviť učiacu sa kondíciu 
detí a mladých. Obnovili sa ich čitateľské a 
pisateľské zručnosti, schopnosť pracovať s 
textom, matematické zručnosti.  
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VÝROČNÁ SPRÁVA O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV ZA ROK 2021 

Nadačný Fond Slovenských elektrárni v Nadácii Pontis 

 

 

 

Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 2021 
Popis projektu 

SEev21_09 
Detská 

organizácia 
FÉNIX, o.z 

Škola školička 
no.2 

2 829,90 € 1 980,93 € 

Zorganizovanie etapovej hry Krajina Kráľa 
Dalibora II, ktorá sa zameriava na rozvoj 
komunikačných zručností, participáciu, tímovú 
spoluprácu a angažovanosť. Zúčastnilo sa jej 193 
detí v Handlovej, Jelke, Kráľovej pri Senci, 
Krásnoshorskom podhradí, Galante 

SEev21_10 
Základná škola 

Važecká 11, 
Prešov 

Denný tábor 
Vážka - Cesta 
okolo sveta za 

5 dní 

3 000,00 € 3 000,00 € 

Peniaze z projektu boli použité na denný tábor 
Vážka, konkrétne na zabezpečenie stravy, 
cestovného, vstupného na výletu a na nákupu 
kancelárskych a výtvarných potrieb. 

SEev21_11 EDUMA, n.o. 

Byť pripravení 
na návrat 

nízkomotivovan
ých žiakov 

3 000,00 € 3 000,00 € 

V rámci projektu realizovali sériu 10 webinárov s 
témami, ktoré pomáhajú učiteľom lepšie zvládať 
aktuálnu pandemickú situáciu, cez podporu 
vzťahov a pozitívnej klímy na školách.  Všetky 
webináre boli zaznamenané, spracované a sú 
naďalej dostupné na portál 

SEev21_12 MAGIKOS 
Učíme sa pre 

život 
2 955,00 € 2 955,00 € 

Vytvorili realistickú kuchynku, kde majú 
možnosť overiť si naučené vedomosti v praxi. 
Zároveň sa podarilo znížiť ich agresivitu a 
odkázanosť na pomoc okolia, zlepšili ich sociálnu 
interakciu a dávajú im možnosť zažiť pocit 
úspechu  

SEev21_13 
Zš s Mš Krivec 

1355 

Spoločnými 
silami sa to 

naučíme 
3 000,00 € 3 000,00 € 

Počas realizácie projektu "Spoločnými silami sa 
to naučíme "sa uskutočnili rôzne zážitkové 
aktivity pre deti, kde nadobúdali zručnosti a 
skúsenosti. Vyrobili si trvalé didaktické pomôcky 
napr. identifikačné kruhy na určovanie rastlín a 
živočíchov, pexesá, 

SEev21_14 
ZŠ Postupimská 

37 
FOLKFEST 

POSTUPIMSKÁ 
3 000,00 € 3 000,00 € 

Päť dní folklóru, remesiel, hudby, tanca, spevu, 
hier, súťaží znamenal aktívnu spoluprácu žiakov, 
učiteľov, dobrovoľníkov, spolupatričnosť, 
psychickú úľavu, motiváciu. Tri stany a osem 
sedacích setov, materiál na dielne vytvoril 
priestor na adaptáciu  

SEev21_15 
Základná škola s 
MŠ, Tajovského 

2, Badín 

Modrotlač - 
tajomstvo 

našich predkov 
v našej 

súčasnosti 

3 000,00 € 3 000,00 € 

V rámci projektu viedli niekoľko dielničiek, počas 
ktorých učili rovesníkov i dospelých techniku 
modrotlače. Pripravili vďaka zakúpenej tlačiarni 
10 ks plne použiteľných foriem a 12 ks foriem. 

SEev21_16 
Základná škola 

Mateja Lechkého 

Naštartuj sa 
zážitkami v 

škole 
3 000,00 € 3 000,00 € 

Výsledkom projektu sú novovytvorené jazykové 
kútiky vo frekventovaných, netradičných 
priestoroch školy.Realizovaním aktivít sa 
rozvíjali ich komunikačné schopnosti, podporil 
sa ich osobnostný rozvoj, mali možnosť opäť 
spolu zdieľať zážitky a pocity. 
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Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 2021 
Popis projektu 

SEev21_17 Pohodovo o.z. Edukemp 3 000,00 € 3 000,00 € 

Metodika bola nastavená na postupné 
rozpúšťanie stresu zo sociálnej izolácie a 
strachu, pomohli im prekonávať bariéry a deti sa 
stali spolutvorcami svojho vzdelávacieho 
prostredia kmeňových tried, ročníka, školy a 
čiastočne aj sídliskovej komunity.  

SEev21_18 Základná škola 

Letná škola 
"Ako išiel 

gombík na 
vandrovku" 

2 645,22 € 2 645,22 € 

Projekt bol pripravený pre 30 žiakov prvého 
stupňa. Aktivity boli splnené a na  základe 
spätnej väzby od účastníkov letnej školy budú v 
realizácií niektorých pokračovať aj s ďalšími 
skupinami žiakov. 

SEev21_19 
Základná škola 

Saratovská ul.85, 
Levice 

Zážitky bez 
bariér 

2 000,00 € 2 000,00 € 

Zlepšila sa práca detí v tíme, zrýchlila sa 
adaptácia na nové podmienky, ktoré projekt 
priniesol. Prínos projektu je teda nielen v 
emocionálnej a psychickej oblasti rozvoja detí, 
ale aj v napredovaní ich sociálnych zručností 

SEev21_20 Základná škola 

Priestor pre 
rozvoj 

spoločenských 
kompetencií 

žiakov 

2 500,00 € 2 500,00 € 

Podarilo sa vytvoriť priestor a príležitosť na 
to,kde si žiaci môžu hravou formou precvičovať 
používanie nemčiny v každodenných situáciách. 

SEev21_21 Obec Topoľnica 
Užime si spolu 

leto 2021 
1 730,00 € 1 211,00 € 

Projekt je zameraný na formovanie pozitívneho 
vzťahu k rodnej obci, okresu, kraja. Z takýchto 
cieľov vychádzame aj na našej škole a snažíme 
sa o to, aby si už žiaci na 1. stupni ZŠ osvojovali 
tieto poznatky  a formovali si vzťah k rodnému 
kraju a neposlednej miere aj vzťah k predmetom 
prvouka, prírodoveda a vlastiveda.Aj v tomto 
školskom roku ovplyvnila vyučovania pandémia. 
Nemohli sa uskutočniť žiadne výlety, exkurzie. V 
čase od 1. do 16. júla 2021 by sme chceli z 
týchto predmetov organizovať pre žiakov 
aktivity, kde by si získané vedomosti z teórie 
preniesli aj do praktického života. 

SEev21_22 
Základná škola 
Tulipánová 1, 

Nitra 

Zábavná letná 
škola 

1 500,00 € 1 500,00 € 

Zábavná letná škola sa uskutočnila 12.-
16.7.2021 a absolvovalo ju 53 detí. Rozvoj 
sociálnych kontaktov bol naplnený už tým, že sa 
žiaci stretli na neformálnom vzdelávaní v 
prostredí im známom a mali dostatok priestoru 
a času na interakciu medzi rovesníkmi 

SEev21_23 
Školský klub detí 

ZŠ J.Fándlyho 
Sereď 

Letná škola 
hrou 

1 500,00 € 1 500,00 € 

Projekt bol zrealizovaný podľa plánu v danom 
termíne, zúčasnilo sa ho 85 detí z prvého 
stupňa. Žiaci si upevnili vedomosti z oblasti 
prírodovednej, dopravnej, estetickej,literárnej a  
športovej.  

SPOLU 57 220,12 € 55 207,15 €  
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SE priama podpora 20/21 

 

 
 

SE priama podpora organizácie 20/21 

 

 

Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 2021 
Popis projektu 

 
SENP21_01 

 
Lýdia Kohútová 

Zdvíhacie 
zariadenie pre 

Matúša 
3 000 € 3 000 € 

Cieľom projektu je zabezpečiť mobilné zdvíhacie 
zariadenie, aby Matúš mohol byť polohovaný 
kdekoľvek sa bude nachádzať. . 

NPI_SE21_
01 

Nadácia Pontis 
Naše Mesto 

41011 
5 054 € 5054 € 

Každoročne si tisíce dobrovoľníkov z firiem 
obliekajú rovnaké tričká a počas dvoch júnových 
dní sa zapájajú do množstva dobrovoľníckych 
aktivít po celom Slovensku darovaním svojho 
času a práce. 

SPOLU 8 054 € 8 054  €  

Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 2021 
Popis projektu 

SEppo21_0
01 

Atletický klub ZTS 
Martin 

Majstrovstvá 
Európy do 17 
rokov v Rieti - 

Taliansko 

5 000,00 € 3 500,00 € 

Zabezpečenie športovej prípravy členov AK ZTS 
Martin z dôvodu plnenia limitov a následnej 
účasti na Majstrovstvá Európy do 17 rokov v Rieti 
- Taliansku 26.08. - 29.08.2021. Na základe 
systematickej športovej prípravy detí a mládeže v 
našom športovom klube majú možnosť zúčastniť 
sa talentovaní členovia aj vrcholných 
medzinárodných podujatí v atletike. 

SEppo21_0
02 

Za krajšie Štrbské 
Pleso 

Podpora 
činnosti 

Športového 
areálu na 

Štrbskom Plese 

10 000,00 € 10 000,00 € 

Finančné prostriedky z grantu sa použili na 
nákup materiálu, revízie garážových brán,  
techniky na úpravu bežeckých tratí  - 
krovinorezov, Polarisu, kässbohrerov, traktora, 
ďalej na doplnenie zabezpečovacieho systému  
objektov ŠA s prepojením na mobil 

SEPPO21_0
03 

nezisková 
organizácia 

Projekt DOM.ov 

Inkluzívne 
bývanie 

15 000,00 € 15 000,00 € 

Počas projektu uskutočnili vzdelávanie v oblasti 
finančnej gramotnosti, do ktorého sme zapojili 
80 klientov. Celkovo uskutočnili 10 školení pre 
klientov, ktoré boli tematicky zamerané na 
oblasti ako – fázy svojpomocnej výstavby, 
legálne bývanie..  

SEPPO21_0
04 

Tensta  Bratislava open 5 000,00 € 5 000,00 € 

Turnaj Bratislava open 2021 prebehol v 
stanovenom termíne za účasti mnohých 
svetových tenistov ale aj špičky slovenských 
tenistov.Odohral sa  v stanovenom termíne a 
počas týždňa sme mohli vidieť naozaj ten 
najlepší tenis. 
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Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 2021 

Popis projektu 

SEPPO21_0
05 

Slovenský zväz 
cyklistiky 

Cyklomaratón 
X-BIONIC 

Sphare Šamorín 
- Jasná pod 
Chopkom 

8 000,00 € 8 000,00 € 

Prostriedky z projektu boli všetky použite  na 
ubytovanie účastníkov počas priebehu 
cyklomaratonu. Na základe toho ubytovali 244 
účastníkov pretekov. Kvalitná organizácia 
pretekov a splnenie očakávaných cieľov 
projektu.  

SEPPO21_0
06 

CK SPARTAK 
TLMACE 

Spolocne 
cesko-

slovenske 
majstrovstva v 

cestnej cyklitike 
U23 

3 000,00 € 3 000,00 € 

V sobotu 07.08.2021 preteky absolvovali mladí 
pretekári do 18r MSR v cestnej cyklistike, 
Juniorky/zeny a Juniori/muži ELITE, detsky OPEN 
pretek pre neregistrovaných pretekárov s 
účasťou 87 deti od dátumu narodenia 2017 (4r) 
do 2005 (16r).  

SEPPO21_0
07 

Združenie Maxa 
Reinhardta 

Detská 
univerzita 

Komenského 
2021 

4 000,00 € 4 000,00 € 

DUK 2021 bolo možné otvoriť aj denné štúdium 
v obmedzenom počte študentov (max 120 
prezenčných). Hlavný program tvorilo 8 
zaujímavých prednášok, ktoré si študenti 
denného štúdia užili prezenčne v sále Divadla 
Aréna a Aule UK. 

SEPPO21_0
08 

Futbalová 
akadémia AS 
Trenčín, n.o.  

Hviezdy deťom 
2021 

6 000,00 € 6 000,00 € 

Deti naozaj prežili deň plný športu, zábavy a 
stretnutí s osobnosťami športového, či 
spoločenského života. Vzhľadom k opatreniam 
sa mohlo podujatia zúčastniť 400 návštevníkov, 
čo sme dodržali.  

SEPPO21_0
09 

Centrum 
Slniečko, n.o. 

Podporou 
pohybu k 
voľnosti 

1 200,00 € 1 200,00 € 

Vďaka tejto podpore nakúpili športové a 
podporné exterierové prvky na dvor CpDaR. 

SEPPO21_0
10 

Detský domov 
Pečeňady - 
Opora, o. z. 

Vodným 
športom k 
zdraviu a 
imunite 

1 200,00 € 1 200,00 € 

Tieto vstupenky budú využívať deti a ich 
sprevádzajúci vychovávatelia počas celého 
školského roka 2021/2022. Deti mali možnosť si 
overiť svoje plavecké zručnosti a vo wellness 
časti si mohli posilniť svoju imunitu 

SEPPO21_0
11 

Rodičovské 
združenie 

Spojenej školy 
internátnej v 

Leviciach 

Tri prasiatka     1 200,00 € 1 200,00 € 

Aktivity projektu pre žiakov cieľovej skupiny  
skvalitňujú  kontakt žiakov s prostredím, 
umožňujú im aktívne zasiahnuť do usporiadania 
okolitého prostredia, prevziať nad ním  kontrolu 
a meniť ho.  

SEPPO21_0
12 

MHK Piešťany 

Športová 
výstroj 

mládežníckych 
družstiev 

2 000,00 € 2 000,00 € 

Projekt zrealizovali podľa pôvodného zámeru. 
Prispeli na kúpu športovej obuvi pre 46 
záujemcov z členov mládežníckych družstiev. 

SEPPO21_0
13 

OZ Čuntava 
Turistika pre 

všetkých 
1 200,00 € 1 200,00 € 

Vďaka projektu vystrojili deti vhodným 
oblečením a obuvou na turistiku.  

SEPPO21_0
14 

Kvapka šťastia 
Oddychová 

zóna pre deti 
1 200,00 € 1 200,00 € 

 Oddychová zóna pre deti sa podarilo zakúpiť 
deťom umiestneným v Centre pre deti a rodiny 
Levice sedenie do záhradného altánku Zakúpené 
boli 2 sady ratanového záhradného sedenia (set 
- 1ks stôl + 8 stoličiek). 
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Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 2021 

Popis projektu 

SEPPO21_0
15 

OBČIANSKE 
ZDRUŽENIE LES 

Technické 
vybavenie 

Správy TANAP-
u 

3 000,00 € 3 000,00 € 

Doplnenie technického vybavenia umožní 
Správe Tanapu držať trend moderných 
európskych chránených území  

SEPPO21_0
16 

AMAVET 
Festival vedy a 

techniky 
AMAVET 

1 000,00 € 1 000,00 € 

Do 24. ročníka FVAT sa v tomto roku prihlásilo 
124 žiakov a 90 projektov. Najväčší počet 
projektov je v kategórii Biológia (16), Elektrina a 
mechanika (13), Chémia (12). 
Napriek náročnej situácii motivovali a 
podporovali mnohých  mladých vedátorov 

SEPPO21_0
17 

Harmonia n.o. 
Chránime sa v 
akomkoľvek 

čase 
1 200,00 € 1 200,00 € 

Vďaka financiám z projektu nadácie Pontis mohli 
konečne nakúpiť pomôcky a zariadenia, ktoré im 
pomáhajú denne chrániť zdravie klientov i 
zamestnancov útulku pre bezprístrešných, a to 
dospelých i deti.  

SEPPO21_0
18 

Občianske 
združenie Detský 
domov Lastovička 

Trenčín  

V zdravom tele 
zdravý duch 

1 200,00 € 1 200,00 € 

Podarilo sa podporiť klientov žijúcich v ústavnej 
starostlivosti, tzn. v pobytovej forme Centra pre 
deti a rodiny Trenčín. Podpora bola uskutočnená 
v ich individuálnych záujmových a športových 
aktivitách, ktoré si sami vybrali. 

SEPPO21_0
19 

Budmeričania 
deťom O.Z. 

 1 000,00 € 1 000,00 € 

Podarilo sa zaobstarať ľahký teleskop s okulármi 
a slnečnou clonou, zakúpiť licenciu na program 
Starry Night na online výučbu a tiež pracovné 

zošity a pútavé knihy k tejto téme. 

SEPPO21_0
20 

Funny athletics 
Zabávaj sa 
športom 

2 000,00 € 2 000,00 € 

Tréningy sa stali pre deti ešte zábavnejšie ako 
doposiaľ a tréneri dokázali vkladať do tréningu 

náročné prvky, ktoré si deti pri zábave z pohybu 
ani nestihli uvedomiť. Podarilo sa nám podporiť 
činnosti detí cez športový zážitok a motivovali 

sme ich. 

SEPPO21_0
21 

Depaul Slovensko 
n.o. 

Podpora Útulku 
sv.Lujzy de 

Marillac 
1 000,00 € 1 000,00 € 

Vďaka finančnej podpore mohli zabezpečiť 
plynulý chod zariadenia - Útulku sv. Lujzy de 
Marilac pre ľudí bez domova, s kapacitou 30 

lôžok. 

NPI_SE21_
02 

Nadácia Pontis 
Fond pre 

Transparentné 
Slovensko 

10 000 € 10 000 € 

Podpora Fondu pre transparentné Slovensko a 
projektov zameraných na vzdelávanie a podporu 

dobrovoľníctva v oblasti boja proti korupcii na 
Slovensku. 

NPI_SE21_
03 

Nadácia Pontis 
Budúcnosť 

INAK 
5 000 € 5 000 € 

Podpora programu pre mladých vo veku od 11 
do 15 rokov zameraný na vytváranie 

inovatívnych klubov, rozvoj podnikavosti, 
digitálnych a mäkkých zručností. 

NPI_SE21_
04 

Nadácia Pontis 
Naše Mesto 

41011 
4 142 € 4 142 € 

Vyčistiť, skrášliť a viditeľne zlepšiť mestá, v 
ktorých žijeme. 

NPI_SE21_
05 

Nadácia Pontis 
Via Bona 
Slovakia 
2020/21 

5 000 € 5 000 € 
Podpora firemného dobrovoľníctva či 
vzdelávanie a rozvoj zamestnancov. 

SPOLU 98 542  € 97 042  €  
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SE Špeciálny zamestnanecký program 2020 

 

 

 

Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 2021 
Popis projektu 

SZP20_02 Milota  
Liečba pre 

Milotku 
1 000,00 € 100,00 € 

Rehabilitácie a terapie prispejú k zlepšeniu 
zdravotného stavu ťažko chorého dievčatka. 

SZP20_03 Nikola 
pomôcky pre 

Sofiu 
1 000,00 € 100,00 € 

Zdravotnícke pomôcky na zlepšenie 
zdravotného stavu dievčatka s detskou 
mozgovou obrnou. 

SZP20_04 Ivan 
Podpora 

vzdelávania 
1 000,00 € 100,00 € 

Uhradenie časti nákladov na štúdium pre tri 
deti, o ktoré sa, po smrti mamy, stará otec sám. 

SZP20_05 Richard 

Logopedické 
cvičenia a 

podpora vývinu 
reči pre Lauriku. 

901,00 € 90,10 € 

Špeciálne terapie a logopedické cvičenia pre 
dievčatko s Downovým syndrómom. 

SZP20_06 Vladimír 
Liečba pre syna 

Timka 
1 000,00 € 100,00 € 

Výživové doplnky, ktoré pomôžu k zlepšeniu 
zdravotného stavu chlapca s poruchou 
autistického spektra. 

SZP20_07 Magdaléna 
Palivová karta - 

pomoc na presun 
autom 

1 000,00 € 100,00 € 
Ťažko zdravotne znevýhodnenému mladému 
mužovi a jeho mame, ktorá je vdovou, pomôže 
príspevok na palivovú kartu. 

SZP20_08 Martin  

 Špecializované 
zariadenie pre 
deti s PAS Na 

trati. 

1 000,00 € 100,00 € 

Pobyt v špecializovanom dennom stacionári k 
zlepšeniu komunikačných schopností chlapca s 
poruchou autistického spektra. 

SZP20_09 Ján 

kúpa 
ortopedického 
sedadla (sedací 
vak) BEANSEAT 

1 000,00 € 100,00 € 

Špeciálny ortopedický vak na správne sedenie 
pre dievčatko so svalovým metabolickým 
ochorením. 

SZP20_10 Martin  
Šport a relax pre 

Maťa 
864,80 € 86,48 € 

Polohovacie a pohybové pomôcky pre chlapca s 
poruchou autistického spektra a epilepsiou. 

SZP20_11 Pavol 
Podpora detí v 

štúdiu 
1 000,00 € 100,00 € 

Zabezpečenie časti nákladov na štúdium pre 
štyri deti, ktorých mama je zdravotne 
znevýhodnená a chod rodiny tak zabezpečuje 
hlavne otec. 

SZP20_12 Ivana 
kúpa kyslíkového 

koncentrátora 
1 160,00 € 116,00 € 

Kyslíkový koncentrátor prispeje k zlepšeniu 
zdravotného stavu zdravotne znevýhodneného 
dievčatka. 

SZP20_13 Dušan 
Rehabilitačný 

pobyt pre 
Jakubka 

1 000,00 € 100,00 € 
Rehabilitačný pobyt pre chlapčeka s 
hypotonicko - dystonickým syndrómom, ktorý 
napomôže jeho ďalšiemu rozvoju. 

SZP20_14 Dušan  

Kúpa 
zdravotných 
pomôcok pre 
syna Patrika 

949,00 € 94,90 € 

Zdravotnícke pomôcky na meranie glykémie 
prispejú k zlepšeniu zdravotného stavu chlapca 
trpiaceho cukrovkou. 

SZP20_15 Štefan  
Rehabilitácia pre 

Martinku 
1 000,00 € 100,00 € 

Špeciálny rehabilitačný pobyt pre dievčatko s 
detskou mozgovou obrnou a epilepsiou a 
príspevok na benzín. 
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SE Špeciálny zamestnanecký program 2021 

 

 

 

 

 

 

Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 
2021 

Popis projektu 

SZP20_16 Matej  
Pomocná ruka 

Terezke 
1 000,00 € 100,00 € 

Palivová karta na dochádzanie na rehabilitáciu a 
doplatok na hyperbarickú komoru pre dievčatko 
trpiace atrofiou mozgu. 

SZP20_17 Branislav  
Liecba pre Filipa 

a Janette 
990,00 € 99,00 € 

Rehabilitácie, ktoré sú nutné pre dvojčatá 
trpiace detskou mozgovou obrnou. 

SZP20_18 Ing. Ľuboš  
PODPORA 

VZDELÁVANIA 
1 000,00 € 100,00 € 

Čiastočná úhrada nákladov na štúdium pre päť 
školopovinných detí, ktorých mama sa stará o 
najmladšieho súrodenca s Downovým 
syndrómom. Pracuje iba otec. 

SZP20_19 Nikola  
Podpora rodiny s 
chorým dieťaťom 

993,00 € 99,30 € 
Príspevok na ortopedickú obuv, lieky a 
dezinfekčné prostriedky pre dievčatko trpiace 
onkologickým ochorením. 

SZP20_20 
Martin, 

Miroslava  
Cvičenie pre Miu 1 000,00 € 100,00 € 

Špecializované rehabilitácie, ktoré prispejú k 
skvalitneniu zdravotného stavu dievčatka s 
rázštepom chrbtice. 

SZP20_21 Ing. Rastislav  
Liečba pre syna 

Viktorka 
800,00 € 80,00 € 

Čiastočná úhrada nákladov spojených s 
pobytom malého chlapca s detskou mozgovou 
obrnou v kúpeľoch. 

SZP20_22 Marian  
Štúdium na SOŠ 
pre TP - Andrej 

998,40 € 99,84 € 
Príspevok na nájom a cestovné náklady na ceste 
za vzdelávaním pre chlapca s poruchou 
autistického spektra. 

SPOLU 20 656,20 € 2 065,62  €  

Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 2021 
Popis projektu 

SZP21_01 Milota  
Rehabilitácie pre 

Milotku 
1 000,00 € 1 000,00 € 

Milotka po dvoch operaciach hlacvicky chce 
dobehnut rovesnikov,preto potrebuje sustavne 
terapie ,rehabilitacie a individ.učenie 

SZP21_02 Mgr.Marianna 
rehabilitácia pre 

ZŤP dvojičky 
2 000,00 € 2 000,00 € 

Ležiacim dvojičkám s DMO pomôžu 
rehabililitácie v špeciálnej klietke u MK 
fyzioreha. 
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Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 2021 

Popis projektu 

SZP21_03 Richard  Terapie pre Lauru 1 000,00 € 1 000,00 € 

Laurike s Downovým syndrómom pomôže 
finančný dar  predovšetkým na terapie a 
cvičenia, ktoré sú zamerané na podporu reči, 
psychomotorický vývoj a rozvíjanie 
samoobslužných činností. 

SZP21_04 Martin  

Terapie v 
špecializovanom 
zariadení pre deti 

s PAS Na trati 

1 000,00 € 1 000,00 € 

Petríkovi s diagnostikovaným detským 
autizmom navštevovaním špecializovaného 
zariadenia zabezpečíme sociálny kontakt s 
rovesníkmi, potrebné terapie ako aj výchovu k 
väčšej samostatnosti.   

SZP21_05 Vladimír  
Pomôžme 

Timkovi von z 
autizmu. 

1 000,00 € 1 000,00 € 

Dar využije na zlepšovanie zdravotného stavu na 
výživové a vitamínové doplnky, hipoterapiu, 
neurosenzorickú terapiu. 

SZP21_06 Zuzana  
Rehabilitáciou 

vpred 
1 000,00 € 1 000,00 € 

Finančný dar je určený na rehabilitácie pre 
Adama ktorému v jeho dvoch rokoch 
diagnostikovali zriedkavý genetický syndróm Pitt 
Hopkins. ďalší intenzívny pobyt mu pomôže 
urobiť ďalšie i keď malé pokroky. 

SZP21_07 Martin  
Dobrý spánok pre 

Maťa 
956,22 € 881,72 € 

Maťovi diagnózu detský autizmus stanovili keď 
mal 3 roky.Pomôže mu nový kvalitný matrac, 
paplón, vankúš a bielizeň na dobrý spánok. 

SZP21_08 Veronika  
Rehabilitačný 

pobyt pre 
Tamarku 

1 000,00 € 0,00 € 

Dar umožní Tamarke, ktorá má neurologicko - 
genetické ochorenie ,,Angelmanov syndróm" 
rehabilitačný pobyt, ktorý zlepšuje jej zdravotný 
stav a ďalšie napredovanie v psycho -
motorickom vývoji. 

SZP21_09 Mária  
Terapie pre 

Imricha a Ellu 
2 000,00 € 0,00 € 

Súrodencom s DMO pomôže rehabilitačný 
pobyt. 

SZP21_10 Magdaléna  

Palivová karta - 
presun autom 

pre obmedzený 
pohyb 

1 000,00 € 1 000,00 € 

Ťažko zdravotne znevýhodnenému mladému 
mužovi a jeho mame, pomôže príspevok na 
palivovú kartu. 

SZP21_11 Štefan  
Rehabilitácia pre 

Martinku 
950,00 € 950,00 € 

Martinke diagnostikovali pravostrannú spastickú 
hemiparézu. Rehabilitácie jej  zmiernia 
zdravotné problémi, hlavne sťahovanie šliach a 
svalov. Rtms pomáha pri stimulácii mozgu, čo 
prospieva pri učení. 

SZP21_12 Ivana  
Stolička pre 

Kamilku 
1 000,00 € 1 000,00 € 

Kamilka trpí genetickým ochorením -Dravetovej 
syndrom, ktorý jej spôsobuje ťažkú a ťažko 
liečiteľnú epilepsiu s- ďalšími pridruženými 
ochoreniami. Stolička jej pomôže pri väčšine 
denných úkonov a zaistí bezpečnosť pri 
záchvatoch. 

SZP21_13 Paulina  
Chodítko  pre 

sestry 
2 000,00 € 0,00 € 

Sestričky s DMO,  by potrebovali dynamické 
nastaviteľné chodítko, ktoré rozšíri ich možnosti 
spoznávať nové veci a zároveň uľahčí 
starostlivosť rodičom o dievčatá.  
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suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 2021 

Popis projektu 

SZP21_14 Ivana  
Rehabilitačný 

program 
1 000,00 € 1 000,00 € 

Tamarka ma diagnózu spastická diparéza 
akcenovaná na pravú nohu.Po ďalšej operácii 
potrebuje rehabilitačný pobyt, ktorý absolvuje v 
súkromnom centre. 

SZP21_15 Matej  Terezkina cesta 1 000,00 € 1 000,00 € 

Terezka ktorá je nevidiaca, nechodí, nerozpráva 
dáva veľkú nádej hyperbarická komora aby sa jej 
stav nezhoršoval ale len zlepšoval. 

SZP21_16 Tomáš  Šikuliatko 1 000,00 € 0,00 € 

Tomáška, ktorý po komplikovanom pôrode 
bojuje s následkami sú rehabilitácie pre neho 
veľmi potrebné.  

SZP21_17 Dušan  
Rehabilitácia pre 

Jakubka 
1 000,00 € 1 000,00 € 

Pre syna Jakubka s oneskoreným psycho-
motorickým vývinom budú prostriedky využité 
na uhradenie rehabilitačného pobytu v 
súkromnom centre, kde bude dvojfázové 
cvičenie sprevádzané masážami a podpornými 
terapiami, ako napr. kyslíková, laserová, 
magneto či muzikoterapia, logopédia. 

SZP21_18 Veronika  
Rehabilitacie a 
kurz angličtiny 

995,00 € 995,00 € 

Dievčatku s telesným postihnutím pomôžu 
rehabilitácie, ktoré sú  veľmi dôležité pre jej 
zdravotný stav. Taktiež využije aj kurz angličtiny  
ktorý má veľký prínos z hľadiska jej socializácie 
ale aj ďalšieho vzdelania na anglickom 
gymnáziu. 

SZP21_19 Andrea  
Príspevok na 

rehabilitácie pre 
dcérku Natálku 

1 000,00 € 1 000,00 € 

Finančný príspevok využije na zaplatenie 
rehabilitácii, ktoré dcérka pravidelne absolvuje v 
Centre včasnej intervencie.  

SZP21_20 Patrik  
DIA zdravotné 
pomôcky pre 
syna Patrika 

756,81 € 0,00 € 

Finančný dar bude využitý pre syna Patrika na 
zakúpenie vysielačov Dexcom, senzorov Dexcom 
G6 na kontinuálne meranie glykémie a 
testovacích prúžkov pre kalibráciu resp. 
overenie hodnoty glykémie pri liečbe DM 
1.typu. 

SZP21_21 Ing. Rastislav  
hipoterapia pre 
syna Viktorka 

1 000,00 € 1 000,00 € 

Pre Viktora boli uhradené čiastočné náklady za 
pravidelné vykonávanie hiporehabilitácie na 
koni pre hendikepované deti. 

SZP21_22 Peter  Viktória 2 000,00 € 2 000,00 € 
Dôležité rehabilitácie na zlepšenie zdravotného 
stavu dievčatka s detskou mozgovou obrnou. 

SZP21_23 Silvia   1 000,00 € 1 000,00 € 

Finančná pomoc má slúžiť na nákup zdravotných 
pomôcok pre zdravotne znevýhodnené dieťa a 
tým zlepšiť kvalitu života dieťaťa. 

SZP21_24 Marian  
Štúdium na SOŠ 
pre TP 3. ročník - 

Andrej 
1 000,00 € 1 000,00 € 

Andrej je autista, ktorému financie pomôžu 
zabezpečiť ubytovanie a cestovné náklady na to 
aby mohol ďalej študovať. 

SZP21_25 
Martin, 

Miroslava  
Cvičenie pre Miu 

2 
1 000,00 € 1 000,00 € 

Špecializované rehabilitácie, ktoré prispejú k 
skvalitneniu zdravotného stavu dievčatka s 
rázštepom chrbtice 

SPOLU 28658,03 € 21 826,72 €  
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Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 2021 

Popis projektu 

SEUDS21_0
01 

LA-VI-NA 
Voľnočasové 

centrum pre deti 
v Záriečí 

800,00 € 800,00 € 

Prínosom projektu bolo dobudovanie 
komunitného centra, ktoré navštevuje 30 detí za 
mesiac. Zrekonštruovala sa stará kuchyňa a 
postavil sa altánok pre verejnosť. 

SEUDS21_0
02 

SVETIELKO 
NÁDEJE 

Dovybavenie 
izieb Kliniky 
pediatrickej  
onkológie a 
hematológie 

1 800,00 € 1 800,00 € 

Hospitalizácia počas onkologickej liečby je vždy 
dlhodobá, minimálne v mesačných cykloch 
prebieha hospitalizácia na oddelení, niekedy aj 
dlhšie. Predstavte si, že mesiac nie ste vo 
svojom domove, ktorý ste si s láskou vytvorili a 
veci a vybavenie, ktoré máte doma Vám 
uľahčujú život a považujete ich za 
samozrejmosť. Súčasťou  takéhoto vybavenia 
domova je aj chladnička. V rámci tohto projektu 
chceme dovybaviť každú izbu na KPOH 
vstavanou malou chladničkou, ktorá hlavne v 
letnom období- v dnešnej dobe často tropickom, 
je už skoro nevyhnutnosťou Malé dieťa v liečbe 
nie je  vždy v stave zjesť obed, pripravenú stravu 
hneď po príprave resp. po servírovaní a je 
potrebné odložiť ju na neskôr. 

SEUDS21_0
03 

Art-5 

Turistický 
chodník z Tlmáč 
do Kozároviec na 

„Veľkú skalu“ 

1 800,00 € 1 800,00 € 

V rámci projektu sa podarilo zrealizovať 2 letné 
tábory a vybudovať náučný chodník s tabuľami, 
hojdačkami a lavičkami pre deti. 

SEUDS21_0
04 

Spoznávame 
Svet a 

Slovensko 

Zavlažovanie 
Jedlého lesa 

1 800,00 € 1 800,00 € 

Projekt bude zameraný na realizáciu 
zavlažovania školského areálu a vysadených 
stromov a krov 

SEUDS21_0
05 

AUTIS Prales 300,00 € 300,00 € 

Prínosom projektu bolo zakúpenie materiálneho 
zabezpečenia do terapeutic.miestnosti, kde sa 
následne uskutočnilo 32 odbor. terapií pre 16 
detí za mesiac.  

SEUDS21_0
06 

RENOVA 
Mini-salaš na 
hrade Dobrá 

Voda 
800,00 € 800,00 € 

Finančné prostriedky boli použité na nákup 
pletiva a dreva na vybudovanie výbehov a na 
dopravné náklady. Vybudovali sa tiež 
informačné tabule.  

SEUDS21_0
07 

SRRZ - RZ pri 
Základnej škole 

s materskou 
školou v 

Červeníku 

Revitalizácia a 
rekonštrukcia 
nefunkčných 

preliezok 

1 800,00 € 1 800,00 € 

Prínosom projektu bola rekonštrukcia starých 
preliezok, zakúpenie nových certifikovaných 
hojdačiek, aby sa mohlo približne 60 detí hrať a 
tráviť čas bezpečne. 

SEUDS21_0
08 

Mesto 
Prievidza 

Detské ihrisko 
pre MŠ Ul. 
M.Mišíka v 

Prievidzi 

300,00 € 300,00 € 
Cieľom predkladaného projektu je doplnenie 
exteriéru škôlky o relaxačné a edukačné prvky 
detského ihriska pre deti vo veku 3-4 roky.  
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v roku 2021 

Popis projektu 

SEUDS21_0
09 

Základná škola 
s materskou 

školou, Čajkov 
285 

Zelená oáza 300,00 € 300,00 € 

Prínosom projektu bolo materiálne 
zabezpečenie ekoučebne. kde sa bude 40 detí 
mesačne môcť vzdelávať prostredníctvom 
zážitkovej výučby, nielen o enviro témach, ale 
budú vedení k zodpovednosti.   

SEUDS21_0
10 

Obec Vysoká 
nad Uhom 

Terénne úpravy a 
osadenie lavičiek 
v areáli ZŠ a MŠ 
vo Vysokej nad 

Uhom 

1 800,00 € 1 800,00 € 

Osadenie 5 ks lavičiek, terénne úpravy - 
budovanie prístupových chodníkov, dokončenie 
oplotenia a farbenie oplotenia v areáli ZŠ a MŠ 
vo Vysokej nad Uhom 

SEUDS21_0
11 

Občianske 
združenie 
Komenský 

 Vytvorenie 
oddychových zón 
pre deti v škole 

1 800,00 € 1 800,00 € 

V interiéri školy, na chodbách a pred 
špeciálnymi učebňami, ale aj na iných vhodných 
miestach v škole chceme pre deti vybudovať 
nové oddychové zóny. Prostriedky využijeme na 
nákup  bezpečných a pohodlných vakov na 
sedenie pre deti, lavičiek, stolov, skriniek a 
boxov pre deti. 

SEUDS21_0
12 

Michaelis OZ 
dokúpenie audio 

aparatúry 
300,00 € 300,00 € 

Prínosom projektu bolo zakúpenie audio 
aparatúry, čo zlepšilo technické vybavenie OZ, 
využíva pravidelne 20 členov pri vystúpeniach. 

SEUDS21_0
13 

ArTUR 
Letná učebňa 
prírodného 
staviteľstva 

300,00 € 300,00 € 

Dobudovanie letnej učebne pri ekocentre 
ArTUR, ktorá bude slúžiť na výučbu prírodného 
staviteľstva a iných kurzov, ktoré ponúka ArTUR. 
Zároveň učebňa cez víkend ponúkne priestor pre 
relaxačné a kultúrne aktivity. V rátane aktivít 
Naše mesto dokončíme vonkajšiu rozostavanú 
slamenú učebňu pri ekocentre, ktorá bude 
sezónne slúžiť kurzom ďalšieho vzdelávania 
dospelých v prírodnom staviteľstve. Brigádnicke 
činnosti: - mlatová podlaha pre učebňu - 
záhradné úpravy. 

SEUDS21_0
14 

Bližšie k vidieku Lipa 300,00 € 300,00 € 

Výsadba stromov, čistenie extravilánu v okolí 
mesta Nemšová. Vytvorenie a zlepšenie 
priestoru pre komunitné stretávanie. 

SEUDS21_0
15 

Združenie na 
záchranu 

stredovekého 
architektonické

ho dedičstva 
nitrianskeho 

kraja - 
LEUSTACH 

Záhady hradu 
Hrušov II 

800,00 € 800,00 € 

Zrúcanina hradu Hrušov pri Zlatých Moravciach 
je významná stredoveká architektonická 
pamiatka na území zlatomoraveckého okresu. 
Pod patronátom OZ Leustach prebieha roky 
záchrana tohto krásneho hradu pod odborným 
dozorov archeológov. Počas archeologického 
výskumu v roku 2019 bola objavená najstaršia 
časť opevnenia z 13. storočia. Jednou z častí je 
„parkanový múr“. Prostriedky budú použité na 
rekonštrukciu tejto časti hradného opevnenia. 

SPOLU 15 000 € 15 000  €  
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SUMÁRNE ZHRNUTIE DOPADOV FONDU PODĽA OBLASTÍ* 

* prerátané na základe poskytnutých financií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36%

29%

13%

9%

5%

3%
2%2%1%

ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba,
resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva
a sociálnych služieb

podpora vzdelávania

podpora a rozvoj športu

ochrana a tvorba životného prostredia

poskytovanie sociálnej pomoci

organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej
činnosti

zachovanie kultúrnych hodnút

pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie
COVID-19

ochrana ľudských práv
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Dátum vypracovania: 25. 03. 2022 
 
Vypracoval:  Matej Palacka, programový manažér 
 E-mail: matej.palacka@nadaciapontis.sk, Tel.: 0918 580 097 
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