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Popis 
 
Nadačný fond Mercedes Benz Financial (MBF) v Nadácií Pontis vznikol v júni 2017. Fond sa zameriava 
predovšetkým na podporu projektov organizácií, ktoré pomáhajú ľudom bez domova či ľuďom ohrozených 
stratou domova, ako aj organizácií, ktoré sa podieľajú na zvyšovaní transparentnosti na Slovensku. MBF sa 
podporou zo svojho nadačného fondu, ale aj v rámci pravidelného firemného dobrovoľníctva, venuje 
odvážnej téme sociálneho vylúčenia a boji proti korupcii v Bratislavskom kraji. 
 
Prehľad aktivít 
 

Program Suma Počet 
žiadostí 

Počet 
zamietnutých 

projektov 

Počet 
schválených 

projektov 

Úspešnosť 
% 

Z toho už 
ukončených 

projektov 
MBF Priama podpora 2020 49 630,65 € 13 0 13 100 13 
Spolu 49 630,65 € 13 0 13 100 13 

 

 
 
 
 

61%

30%

9%

Celkový rozpočet

Projekty podporené z asignácie Projekty podporené z daru Správa fondu
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Organizácia Schválená 

suma 
2% 2019/20 Dar 2% 20/21 

  27 806,48 16 600,00 33 588,54 

Aplikácia Kto pomôže Slovensku 15 000,00 € -15 000,00 €     

Cesta von 3 000,00 € -3 000,00 €     

Depaul 2 500,00 €   -2 500,00 €   

Buddy 3 000,00 € -3 000,00 €     

Imobilio 2 000,00 € -25,83 € -1 974,17 €   

Dúha 2 000,00 € -2 000,00 €     

Divadlo bez Domova 1 500,00 €   -1 500,00 €   

Centrum rodiny 2 000,00 € -2 000,00 €     

Admin z 2% 19/20 2 780,65 € -2 780,65 €     

Admin z daru     -1 850,00 €   

Fond pre Transparentné 
Slovensko 

4 000,00 €   -4 000,00 €   

Adrosko, o.z. 10 000,00 €   -4 775,83 € 5 224,17 € 

Zostatok  0,00 0,00 28 364,37 

 
 
Sumárne porovnanie vstupov a výstupov 
 

AKTIVITA 
 

VSTUPY VÝSTUPY 

Peňažná 
hodnota NAVÝŠENIE BENEFITY PRE KOMUNITU BENEFITY PRE BIZNIS 

 
KOMUNITNÁ INVESTÍCIA 

 

 
45 000,00 € 

 

 
0,00 € 

 

  

Financie 45 000,00 € 0,00 €  Priama pomoc ľuďom: 812 
Nepriama pomoc ľuďom: 2747 
Vecí, ktorých sa projekt 
dotkol:201 
Súvisiacich aktivít: 396 
Príspevkov o téme v médiách: 
14 
Integrácia do spoločnosti 4x 
Zvýšenie tolerancie 3x 
Zlepšenie prístupu k zdravotnej 
starostlivosti 2x 
Zlepšenie soft skills 2x 
Sebamotivácia 1x 
Zlepšenie vymožiteľnosti práva 
4x 
Zníženie korupcie 4x 

Mediálnych výstupov s uvedením 
donora: 12 
Zaangažovaných zamestnancov: 
0 
Zlepšenie dobrého mena firmy (v 
komunite, na verejnosti, medzi 
zákazníkmi...) 6x 
Posilnenie hrdosti na firmu, ktorá 
podporuje takéto iniciatívy 5x 
Podpora hodnôt, etiky a 
konštruktívnej atmosféry vo firme 
3x 
 

2-1 Členský poplatok a 
predplatné v komunitných 
organizáciách 

4 000,00 € 0,00 € 

2-2 Grant alebo dar v 
strategickej téme pre firmu 

41 000,00 € 0,00 € 

   

   

   

   

 
NÁKLADY NA 
MANAŽMENT 

 

 
4 630,65 € 

 

 
0,00 € 

 

  

Financie 4 630,65  € 0,00 € 

 
 
 

 

3-1 Platy a benefity full-time a 
part-time pracovníkov 
venujúcich sa filantropii 

4 630,65  € 0,00 € 
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VSTUPY VYSTUPY 

Peňažná 
hodnota NAVÝŠENIE BENEFITY PRE KOMUNITU BENEFITY PRE BIZNIS 

49 630,65 € 0 € 

Priama pomoc ľuďom: 812 

Nepriama pomoc ľuďom: 2747 

Vecí, ktorých sa projekt dotkol: 201 

Súvisiacich aktivít: 396 

Integrácia do spoločnosti: 5x 

Zlepšenie soft-skills: 5x 

Zlepšenie prístupu k zdravotnej 

starostlivosti: 5x 

 

Mediálnych výstupov s uvedením donora: 12 

Zaangažovaných zamestnancov: 0 

Zlepšenie dobrého mena firmy (v komunite, na 

verejnosti, medzi zákazníkmi...): 6x 

Posilnenie hrdosti na firmu, ktorá podporuje 

takéto iniciatívy: 5x 

Podpora hodnôt, etiky a konštruktívnej 

atmosféry vo firme: 3x 

 

 
 

AKO PRISPIEVAME? 

 

      

      

      

Financie 100,00 % • 49 630,65 € 

In kind 0,00 % • 0,00 € 

Platený čas 0,00 % • 0,00 € 

 

Z ČOHO PRISPIEVAME? 

 

      

      

      

      

Asignácia z dane 66,55 % • 33 030,65 € 

Vklad firmy 33,45 % • 16 600,00 € 

Dar fyzickej osoby 0,00 % • 0,00 € 

Vklad iného subjektu 0,00 % • 0,00 € 
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PREČO PRISPIEVAME? 

 

      

      

      

      

Komunitná investícia 90,67 % • 45 000,00 € 

Náklady na manažment 9,33 % • 4 630,65 € 

Komerčný zámer 0,00 % • 0,00 € 

Charitatívny dar 0,00 % • 0,00 € 

 

NA ČO PRISPIEVAME? 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Zdravie 50,37 % • 25 000,00 € 

Vzdelávanie & mladí ľudia 25,33 % • 12 573,66 € 

Sociálna starostlivosť 12,54 % • 6 223,66 € 

Ekonomický rozvoj 8,06 % • 4 000,00 € 

Umenie & kultúra 3,02 % • 1 500,00 € 

Humanitárna pomoc 0,67 % • 333,33 € 

 

AKTIVITA 
 

VSTUPY VÝSTUPY 

Peňažná 
hodnota NAVÝŠENIE BENEFITY PRE KOMUNITU BENEFITY PRE BIZNIS 

 
KOMUNITNÁ INVESTÍCIA 

 

 
45 000,00 € 

 

 
0,00 € 

 

  

Financie 45 000,00 € 0,00 €  Priama pomoc ľuďom: 812 
Nepriama pomoc ľuďom: 2747 
Vecí, ktorých sa projekt 
dotkol:201 
Súvisiacich aktivít: 396 
Príspevkov o téme v médiách: 
14 
Integrácia do spoločnosti 4x 
Zvýšenie tolerancie 3x 
Zlepšenie prístupu k zdravotnej 
starostlivosti 2x 
Zlepšenie soft skills 2x 
Sebamotivácia 1x 
Zlepšenie vymožiteľnosti práva 
4x 
Zníženie korupcie 4x 

Mediálnych výstupov s uvedením 
donora: 12 
Zaangažovaných zamestnancov: 
0 
Zlepšenie dobrého mena firmy (v 
komunite, na verejnosti, medzi 
zákazníkmi...) 6x 
Posilnenie hrdosti na firmu, ktorá 
podporuje takéto iniciatívy 5x 
Podpora hodnôt, etiky a 
konštruktívnej atmosféry vo firme 
3x 
 

2-1 Členský poplatok a 
predplatné v komunitných 
organizáciách 

4 000,00 € 0,00 € 

2-2 Grant alebo dar v 
strategickej téme pre firmu 

41 000,00 € 0,00 € 

   

   

   

   

NÁKLADY NA 
MANAŽMENT 

 
4 630,65 € 

 
0,00 € 

 

  

 Financie 4 630,65  € 0,00 € 
 

 
 

 
3-1 Platy full-time a part-time 
pracovníkov filantropii 

4 630,65  € 0,00 € 
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Prijímatelia podpory 

 
MBF Priama podpora 2020 (13 projektov) 

 

Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy 
spolu 

Navýšenie 
spolu 

Prínos pre 
komunitu Prínos pre biznis 

MBF20_01 Centrum 
rodiny,n.o 

A spolu kráčame 
ďalej... 2 000,00 €  0,00 €  

Centrum rodiny 
vďaka podpore 
skrášlilo priestory 
centra, dovybavilo 
kuchyňu pre cca. 75 
návštevníkov 
týždenne a vďaka 
lektorovi mohli 
poskytovať služby, 
tréningy a work-shopy 
v centre. 

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

MBF20_02 OZ DOMOV - 
DÚHA 

Pomoc 
Bezpečnému 
ženskému domu 
DÚHA 

2 000,00 €  0,00 €  

Vďaka grantu si BŽD 
Dúha podporil 4 
zamestnancov, ktorí 
poskytujú sociálnu 
pomoc pre 25 žien, 
matiek s deťmi ročne, 
klientky v BŽD DÚHA.  

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

MBF20_03 PRO VIDA Buddy 3 000,00 €  0,00 €  

Vďaka podpore si 
PRO VIDA v 
programe Buddy 
udržala odbornú 
garantku a lektorku 
pre dobrovoľníkov, 
ktorí majú dosah až 
na 82 detí z Centier 
pre deti a rodiny pred 
odchodom aj po 
odchode z centra. 
Prebehlo 10 stretnutí 
garantky s 
koordinátorkami.  

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

MBF20_04 Divadlo bez 
domova Leto v paláci 1 500,00 €  0,00 €  

Vďaka podpore 
Divadlo bez domova 
podporilo 12 herecký 
tím, ktorí skúšali novú 
hru a uskutočnili 
divadelný work-shop.  

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

MBF20_05 
Imobilio 
občianske 
združenie 

Zelená strecha 
veterná v Imobiliu 2 000,00 €  0,00 €  

Vďaka grantu pre 
Imobilio občianske 
združenie projekt 
Zelená strecha 
podporí pre 100 ľudí 
trvalé zlepšenie 
životného prostredia 
a okolia.  

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

MBF20_06 Cesta Von 

Stimulácia detí a 
podpora rodičov z 
marginalizovaných 
komunít 

3 000,00 €  0,00 €  

Cesta von vďaka 
grantu zamestnala 3 
rómske ženy vo 
vylúčenej komunite 
ako Omamy pre 73 
detí vo veku 0-6 
rokov, ktoré dostanú 
intervenciu raz 
týždenne.   

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

MBF20_07 Depaul 
Slovensko, n. o. 

Bezpečné služby 
pre ľudí bez 
domova  

2 500,00 €  0,00 €  

Organizácia Depaul 
mohla vďaka grantu 
zlepšiť podmienky pre 
250 ľudí bez domova, 
ktorí každý deň 
využívajú služby 
nocľahárne a útulkov 
pre chorých.  

Vďaka podpore 
programu si firma 
posilní hrdosť na 
firmu medzi svojimi 
zamestnancami. 
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MBF20_08 Adrosko Získaj späť svoj 
hlas 10 000,00 €  0,00 €  

Vďaka podpore OZ 
Adrosko dalo k 
dispozícii pre 
minimálne 7 ľudí s 
komunikačným 
hendikepom,  
moderné AAK 
komunikačné 
pomôcky, a vďaka 
propagácii sa 
minimálne ďalších 
1000 dozvie o ich 
možnostiach.  

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

NPA_MBF20
_01 Nadácia Pontis Admin z daru 1 000,00 €  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. 

NPA_MBF20
_02 Nadácia Pontis Admin z 2% 19/20 2 780,65 €  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. 

NPA_MBF20
_03 Nadácia Pontis Admin z daru 850,00 €  0,00 €  

Vďaka pracovníkom 
Nadácie Pontis budú 
podporené aktivity 
podporujúce 
vzdelávanie a 
sociálnu inklúziu. 

Firma sa profiluje 
ako férový a 
profesionálny hráč, 
zvyšuje 
dôveryhodnosť 
medzi 
zamestnancami. 

NPI_MBF20_
01 Nadácia Pontis 

Aplikácia Kto 
pomôže 
Slovensku 

15 000,00 €  0,00 €  

Aplikácia Kto pomôže 
Slovensku pomôže 
lepšie informovať a 
alokovať prostriedky 
pomoci počas 
pandémie. 

 

NPI_MBF20_
02 Nadácia Pontis 

Fond pre 
Transparentné 
Slovensko 

4 000,00 €  0,00 €  

Vďaka pracovníkom 
Nadácie Pontis budú 
podporené aktivity 
podporujúce 
transparentnosť a boj 
proti korupcii. 

Firma sa profiluje 
ako férový a 
profesionálny hráč, 
zvyšuje 
dôveryhodnosť 
medzi 
zamestnancami. 

Spolu 
  

49 630,65 €  0,00 €  
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Stručný popis výsledkov jednotlivých projektov 
 

 

  
 
spracovávali sme potraviny, ktoré boli 
určené na vyhodenie 
 

 
Spolu s dobrovoľníkmi sa nám 
podarilo skrášliť komunitnú záhradu a 
vysadiť do nej rôzne rastliny, ovocné 
kríky aj zeleninu. Maľovali sme aj 
staré múriky, ktoré ožili. 
 

 

MBF20_01, Centrum rodiny,n.o 
A spolu kráčame ďalej..., Výška podpory: 2 000,00 € 
 
  V rámci projektu sa nám podarila výsadba trvalých rastlín a kríkov ako napr. jahody, ríbezle, 
maliny vinič, , osadenie náučných tabuliek, a namaľovanie nových prvkov v exteriéri aj v 
interiéri. 
Dovybavovali sme kuchyňu s kotlíkom, ručným mixérom  a nádobami , potrebnými na 
uskladnenie navarených jedál. Taktiež sme zakúpili záhradný gril, ktorý chceme využívať pri 
komunitných akciách. 
Podarilo sa nám v rámci epidemiologických možností v priebehu júl až septembra zapojiť do 
soracovania potravín deti a mládež, ktorí si aj zdokonaľovali zručnosti pri varení a pečení a 
vymýšľali aj nové využitie starších produktov ako napr. bake rolls zo starých rožkov. Zachránili 
sme aj pracovnú pozíciu lektor 

 

MBF20_02, OZ DOMOV - DÚHA 
Pomoc Bezpečnému ženskému domu DÚHA, Výška podpory: 2 000,00 € 
 
Cieľom projektu bolo  jednorazovou finančnou odmenou podporiť pracovníkov Bezpečného 
ženského domu DÚHA, ktorí neľahkú prácu s klientmi po násilí vykonávajú za základné mzdy 
- bez možnosti osobného ohodnotenia, odmien, ci preplatenia nadčasov. Toto vedie často k 
fluktuácii zamestnancov, ktorí opakovane odchádzajú za prácou s lepším finančným 
ohodnotením. Dúfame, že sa nám aspoň občasným finančným ohodnotením podarí túto 
situáciu trochu stabilizovať.   

 

 

MBF20_03, PRO VIDA 
Buddy, Výška podpory: 3 000,00 € 
 
Projekt bol zameraný na stabilizáciu existujúcich vzťahov dobrovoľník - dieťa v období 
ovplyvnenom pandémiou COVID-19 a podpora vzniku nových vzťahov. Vďaka podpore sa 
podarilo pripraviť koordinátorky na efektívne sprevádzanie dvojíc po letných prázdninách a 
zrealizovať viac ako 60 osobných podporných stretnutí koordinátoriek s dobrovoľníkmi a 
deťmi. Tiež sa podarilo zapojiť do programu 8 nových detí a pripraviť na zapojenie aj ďalších 8 
dvojíc.  
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MBF20_04, Divadlo bez domova 
Leto v paláci, Výška podpory: 1 500,00 € 
 
Projekt prebehol presne tak, ako sme ho naplánovali - podarilo sa nám uskutočniť intenzívny 
divadelný workshop pre herečky a hercov Divadla bez domova, napriek veľmi ťažkej situácii v 
krajine. Ľudia bez domova sa ukázali ako disciplinovaní a motivovaní ľudia, ktorí vedia bojovať 
s krízou. 

 

 
hydroizolácia, základná zložka zelenej 
strechy 

 

MBF20_05, Imobilio občianske združenie 
Zelená strecha veterná v Imobiliu, Výška podpory: 2 000,00 € 
 
Podarilo sa nám dokončiť strechu na výťahovej šachte ako aj na streche kontroly motora 
výťahu a streche miestnosti výlezu vybudovali sme špeciálnu mikro-organickú zelenú záhradu 
s rastlinami odolavajúcimi vetrom o sile nad 50 km/hodina. V tejto časti objektu sa často 
nachádza chránený hmyz, ktorý tu nájde  útočisko. Na objekte Imobilia sme dokončili fasádu, 
ktorá bola pred dokončením úkrytu množstva hmyzu v tomto okolí. Snažíme sa postupne 
nahradiť a rozšíriť ochranu hmyzu a živočíchov, ktoré si našli u nás domov. 
Znížiť energetické nároky budovy spomaliť odtok vody z časti strechy Vytvoriť prírodné 
prostredie pre chránených živočíchov. 

 

 
Fotografie z lekcií s menšími aj 
väčšími deťmi (predškolákmi) 
 

 
Takto vyzerá nový omama manuál v 
tlačenej verzii.  
 

MBF20_06, Cesta Von 
Stimulácia detí a podpora rodičov z marginalizovaných komunít, Výška podpory: 3 
000,00 € 
 
Projekt pomohol zabezpečiť cielenú stimuláciu 73 detí v Zborove a Kecerovciach vo veku 0-6 
rokov. Tieto deti pomáhajú rozvíjať omamy Sandra, Inge a Deniska. Omamy pôsobia priamo v 
domácnostiach rodín žijúcich v generačnej chudobe. Deti trénujú hrubú, jemnú motorku, 
exekutívne funkcie, zdokonaľujú sa v slovenskom jazyku, čítajú. Mamičky sa stávajú istejšími 
vo výchove a posilňujú svoje rodičovské zručnosti. Na jeseň sa znížil počet zrealizovaných 
lekcií (kvôli COVID19 opatreniam), ale v lete sa podarilo zrealizovať aj niekoľko doplnkových 
aktivít. V spolupráci s odborníkmi sa podarilo vytvoriť nový praktický manuál pre omamy a 
pripraviť propagačné materiály.  

 

MBF20_07, Depaul Slovensko, n. o. 
Bezpečné služby pre ľudí bez domova , Výška podpory: 2 500,00 € 
 
Pandémia Covid-19 a s ňou spojené preventívne opatrenia zvyšujú nároky na ľudí bez 
domova ale aj našu organizáciu. Vďaka projektu sme boli schopní pokryť časť nákladov 
spojených s chodom organizácie, ktorú v čase krízy využíva o 20-25% viac ľudí bez domova 
ako obyčajne. Podarilo sa nám tým zabezpečiť nepretržité poskytovanie služieb tým, ktorí to 
najviac potrebujú. Zároveň sme mohli vytvoriť priestor pre skladovanie ochranných a 
dezinfekčných prostriedkov, ktoré musíme uchovávať vo väčších množstvách a pre ktoré sme 
doteraz nemali vhodné uskladnenie. 
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Školenie pedagogickému tímu 
Špeciálnej základnej školy sv. Anny v 
Starej Ľubovni 

 
Školenie o AAK pomôckách pre 
Centrum _Naša chalúpka, kde si 
účastníci vyskúšali bezdotykové 
ovládanie počítača očami 
Školenie pedagogickému tímu a 
pracovníkom Špeciálnej základnej 
školy v Hnúšti 

 
Školenie tímu NOVÝ DOMOV n.o. 
Prievidza, (26 klientov s ťažkým 
zdravotným postihnutím a narušenou 
komunikačnou schopnosťou do 56 r.). 
Pridali sa aj špecialisti z centier 
včasnej intervencie v Bratislave a v 
Banskej Bystrici (13 klientov) 
 

MBF20_08, Adrosko 
Získaj späť svoj hlas, Výška podpory: 10 000,00 € 
 
V rámci projektu Získaj späť svoj hlas sme podľa plánu umožnili cieľovým skupinám vyskúšať 
si komunikáciu a prácu so zakúpenou pomôckou na alternatívnu a augmentatívnu 
komunikáciu. Zrealizovali sme školenia pre skupiny odborníkov zo 6-tich špeciálnych škôl a 
iných špecializovaných zariadení, pre klientov s rodinami, opatrovateľov a ďalších. 
Záujemcovia sa dozvedeli o potrebe riešiť narušenú komunikačnú schopnosť, o moderných 
technológiách na to určených a o možnostiach financovania. Aktivity tohto projektu priblížili 
verejnosti pocity ľudí, ktorí majú obmedzenú schopnosť vyjadriť sa, zvýšili informovanosť o 
riešeniach a prispeli tak k efektívnejšej integrácii ľudí s komunikačným hendikepom. 

 

NPA_MBF20_01 a 03, Nadácia Pontis 
Admin z daru, Výška podpory: 1 850,00  
NPA_MBF20_02, Nadácia Pontis 
Admin z 2% 19/20, Výška podpory: 2 780,65 € 
 
NPI_MBF20_01, Nadácia Pontis 
Aplikácia Kto pomôže Slovensku, Výška podpory: 15 000,00 € 
Vďaka projektu Kto pomôže Slovensku: https://ktopomozeslovensku.sk/o-projekte sa podarilo 
lepšie koordinovať pomoc pre organizácie v čase korona krízy.  

 
NPI_MBF20_02, Nadácia Pontis 
Fond pre Transparentné Slovensko, Výška podpory: 4 000,00 € 
Vďaka pracovníkom Fondu pre transparentné Slovensko, a členstvu v organizácii sa 
podporujú neziskové organizácie na Slovensku, ktoré pomáhajú znižovať korupciu cez 
grantové programy: https://www.nadaciapontis.sk/projekty/fond-pre-transparentne-slovensko/  
 
 

 

https://ktopomozeslovensku.sk/o-projekte
https://www.nadaciapontis.sk/projekty/fond-pre-transparentne-slovensko/

