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Správa o darcovských aktivitách Nadačného fondu 
Johnson Controls v roku 2020 

 
Darca: Nadačný fond Johnson Controls v Nadácii Pontis 
Reportované programy: JCI Priama podpora 2020 
Report pokrýva: 6 realizovaných projektov 
Dátum vytvorenia správy: 21.01.2021 
Tel: 02/5710 8117 
Vypracovala: Daniela Kellerová 
  

 
Popis 

Nadačný fond funguje od roku 2009 a podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, výchovy detí a mladých ľudí, sociálnu 
podporu a zamestnanecké programy v oblasti dobrovoľníctva a podpory sociálne a zdravotne znevýhodnených blízkych 
zamestnancov firmy. 
 

Prehľad programov a čerpania 
 

Program Suma Počet 
žiadostí 

Počet 
zamietnutých 

projektov 

Počet 
schválených 

projektov 

Úspešnosť 
% 

Z toho už 
ukončených 

projektov 
JCI Priama podpora 2020 52 041,40 € 6 0 6 100 6 
Spolu 52 041,40 € 6 0 6 100 6 

 
 

Rozpočet 2020   JCI  1 % 2019/2020 Dar 2020  

Projekt Názov 41107,91 
 

10 933,49 
 

Nadácia Pontis 
Admin fee 2% 
19/20 

-4110,79   

NDS 
203/Na-96/115 
pod kontrolou 

-35000  

Wings for Human 
Výpomoc so 
srdcom 

 
-1 962,89 

Nadácia Pontis 
Giving Tuesday 
2020 

-1997,12 
-3 002,88 

Nadácia Pontis 

Naše Mesto 2020 
(doplatok za 
neuskutočnenie) 

  

-2 145,00 

Cesta von Auto pre Omamy   -3 822,72 

Zostatok ku 31.12.2020   0,00 0,00 
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Z ČOHO PRISPIEVAME? 

 

      

      

      

      

Asignácia z dane 78,99 % • 41 107,91 € 

Vklad firmy 21,01 % • 10 933,49 € 

Dar fyzickej osoby 0,00 % • 0,00 € 

Vklad iného subjektu 0,00 % • 0,00 € 

 

NA ČO PRISPIEVAME? 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Vzdelávanie & mladí ľudia 89,47 % • 46 563,07 € 

Životné prostredie 7,32 % • 3 811,67 € 

Sociálna starostlivosť 3,20 % • 1 666,67 € 

Iné 0,00 % • 0,00 € 

Humanitárna pomoc 0,00 % • 0,00 € 

Šport 0,00 % • 0,00 € 

Ekonomický rozvoj 0,00 % • 0,00 € 

Zdravie 0,00 % • 0,00 € 

Umenie & kultúra 0,00 % • 0,00 € 
 

Prijímatelia podpory 

 

Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy 
spolu 

Navýšenie 
spolu 

Prínos pre 
komunitu Prínos pre biznis 

JC20_01 Nadácia pre deti 
Slovenska 

203/Na-96/115 
pod kontrolou 35 000,00 €  0,00 €  

Vďaka projektu Život 
mladých pod 
kontrolou Nadácie pre 
deti Slovenska, bolo 
vyškolených 200 
pracovníkov v 
Centrách pre deti a 
rodiny a  internátnych 
školách, ktorí 
ovládajú metodiku 
rozvíjania sociálno-
finančnej gramotnosti.  

Vďaka podpore 
programu si firma 
posilní hrdosť na 
firmu medzi svojimi 
zamestnancami. 

JC20_02 Wings for Human 
o.z. Wings JC 2020 1 962,89 €  0,00 €  

Vďaka projektu Wings 
for Human, mohlo 20 
študentov so 
zdravotným 
znevýhodnením za 6 
mesiacov získať 
pracovné skúsenosti 
a prax.  

Vďaka podpore 
programu si firma 
posilní hrdosť na 
firmu medzi svojimi 
zamestnancami. 
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JC20_03 Cesta von Autom za 
omamami 3 822,72 €  0,00 €  

Cesta vom zakúpila 
auto vďaka ktorému 
budú mať prístup k 16 
omám v 11 
komunitách, za 
ktorými na týždennej 
báze jazdia 
supervízorky projektu 
Omama.  

Vďaka podpore 
programu si firma 
posilní hrdosť na 
firmu medzi svojimi 
zamestnancami. 

NPA_JC20_0
1 Nadácia Pontis Admin z 2% 19/20 4 110,79 €  0,00 €  

Vďaka pracovníkom 
Nadácie Pontis bude 
podporené firemné 
dobrovoľníctvo ako aj 
charitatívne aktivity v 
oblasti sociálnej 
inklúzie. 

Vďaka pracovníkom 
Nadácie Pontis 
bude podporené 
firemné 
dobrovoľníctvo ako 
aj charitatívne 
aktivity v oblasti 
sociálnej inklúzie. 

NPI_JC20_01 Nadácia Pontis Giving Tuesday 
2020 5 000,00 €  0,00 €  

Vďaka podpore 
Giving Tuesday sa 
zvýši počet 
dobrovoľníkov a 
zapojenie do 
charitatívnych aktivít 
v rámci dňa 
darovania. 

Vďaka podpore 
Giving Tuesday sa 
zvýši počet 
dobrovoľníkov a 
zapojenie 
zamestnancov firmy 
do charitatívnych 
aktivít v rámci dňa 
darovania. 

NPI_JC20_02 Nadácia Pontis Naše Mesto 2020 2 145,00 €  0,00 €  

Vďaka pracovníkom 
Nadácie Pontis budú 
podporené aktivity 
podporujúce 
dobrovoľníctvo na 
Našom meste 2020. 

Vďaka podpore 
programu si firma 
zlepší dobré meno 
medzi komunitou, 
zamestnancami a 
stakeholdermi. 

Spolu 
  

52 041,40 €  0,00 €  
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Stručný popis výsledkov jednotlivých projektov 

JCI Priama podpora 2020 (6 projektov) 

 

 
Utvrdzovanie životných zručností a 
sociálno-finančnej gramotnosti 
mlaldých dospelých z 3 centier  

 
Príprava mladých dospelých na 
zamestnanie. Návšteva mladých 
dospelých z DeD K. Hofbauera 
Podolinec v U.S. Steel Košice 

 
Vytvorenie on-line vzdelávanie pre 
pracovníkov CDR a OUI. 
https://vzdelavanie.nds.sk/ 
Videá: 
https://drive.google.com/file/d/1Csebq
2Ecb1FhEvZs2AlvCxRt-
grWKWue/view 
 

 

JC20_01, Nadácia pre deti Slovenska 
203/Na-96/115 pod kontrolou, Výška podpory: 35 000,00 € 
 
Projekt prináša deťom a mladým ľuďom z Centier pre deti a rodiny a študentom so 
zdravotným znevýhodnením z internátnych škôl zmysluplné a metodicky prepracované učenie 
pre život, ktoré vedie k porozumeniu základných finančných produktov. Sociálno-finančné 
vzdelávanie napomôže tomu, aby mohli viesť samostatnejší život,  lepšiemu začleneniu sa do 
života po opustení Centra, alebo ukončení vzdelávania a opustení internátneho spôsobu 
života, nakoľko tieto deti a mladí ľudia patria k skupine s nedostatkom príležitostí.    
 
 

 

JC20_02, Wings for Human o.z. 
Wings JC 2020, Výška podpory: 1 962,89 € 
 
Výsledok projektu splnil očakávané predpoklady. Študenti boli zapojení do praxe a projekt 
umožnil aby sa aj ľudia so zdravotným znevýhodnením zapojili do reálnej praxe na otvorenom 
trhu práce a mohli nazbierať praktické skúsenosti. 

 

http://https/drive.google.com/file/d/1Csebq2Ecb1FhEvZs2AlvCxRt-grWKWue/view
http://https/drive.google.com/file/d/1Csebq2Ecb1FhEvZs2AlvCxRt-grWKWue/view
http://https/drive.google.com/file/d/1Csebq2Ecb1FhEvZs2AlvCxRt-grWKWue/view
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11 komunít, 16 omám 

 
Poďakovanie darcom, vrátane 
Nadácie Pontis a NF Johnson 
Controls, ktorí prispeli na kúpu auta 
 

 

JC20_03, Cesta von 
Autom za omamami, Výška podpory: 3 822,72 € 
 
Prostriedky grantu boli využité na zakúpenie auta pre oz Cesta von. Grant NF Johnson 
Controls tvoril časť ceny auta, zvyšok sme vyzbierali prostredníctvom verejnej online zbierky. 
Služobné auto je prvým autom v Ceste von, ktoré bude využívané celým tímom na pravidelné 
každo-týždenné výjazdy za omamami. Doteraz sme využívali len súkromné autá 
zamestnancov a tie nestačili. V roku 2020 sme program rozšírili do nových komunít a 
zamestnávame už 16 omám v 11 lokalitách na východnom Slovensku. Frekvencia supervízií, 
školení, komunitných akcií, koordinačných ciest sa zvýšila natoľko, že služobné auto sa stalo 
nevyhnutnosťou.     

 

NPA_JC20_01, Nadácia Pontis 
Admin z 2% 19/20, Výška podpory: 4 110,79 € 
 
Vďaka pracovníkom Nadácie Pontis bolo podporené spravovanie a administrácia programu. 

 
NPI_JC20_01, Nadácia Pontis 
Giving Tuesday 2020, Výška podpory: 5 000,00 € 
 
Vďaka pracovníkom Giving Tuesday bola vytvorená kampaň na podporu darcovstva. 

 
NPI_JC20_02, Nadácia Pontis 
Naše Mesto 2020, Výška podpory: 2 145,00 € 
 
Vďaka pracovníkom Nadácie Pontis bol zorganizovaný najväčší deň firemného dobrovoľníctva 
na Slovensku.  

 


