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VÝROČNÁ SPRÁVA O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV ZA ROK 2021 

Nadačný Fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis 

 
Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis vznikol v marci 2013. Účelom fondu je podpora verejnoprospešných 

aktivít realizáciou grantových programov a priamou podporou projektov najmä v oblastiach kvality života komunity, 

športu, výchovy a vzdelávania, kultúry, životného prostredia, dobrovoľníctva, zdravia a sociálnej pomoci.  

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

neziskových organizácií a samosprávy v oblastiach ochrany a tvorby životného prostredia, organizovania a 

sprostredkovania dobrovoľníckej činnosti, a tiež v pomoci fyzickým osobám v oblastiach ochrany a podpory zdravia a 

poskytovania sociálnej pomoci.  

V rámci aktivít Nadačného fondu dm drogerie markt v Nadácii Pontis sme v roku 2021 prijali prostriedky vo výške 70 

416,44 €. Prijaté finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov spoločnosti dm drogerie markt, s.r.o. - formou asignácie 

dane z príjmu právnickej osoby (39 797,20 €) a z daru spoločnosti drogerie markt, s.r.o. (22 687,46 €), a tiež od iných 

subjektov – formou asignácie (6 731,78 €) a formou daru (1 200,00 €). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkovo sme finančné prostriedky z asignácie prerozdelili na granty s verejnoprospešným účelom v sume 48 864,22 € 

– tie predstavovali 89 % objemu použitých finančných prostriedkov. 11 % z celkovej prerozdelenej sumy nadačného 

fondu v sume 6 150,01 € bolo použitých na správu fondu (mzdy, komunikácia)*. V roku 2021 sme nepoužili finančné 

prostriedky na komunikáciu a propagáciu grantových programov. 

 

*V roku 2020 bolo na správu fondu použitých 9 %. 
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PREHĽAD AKTIVÍT FONDU ZA ROK 2021 

Program 
Schválená 

suma 
Suma zaplatená 

v roku 2021 
Počet žiadostí 

Počet  
schválených 

projektov 

Počet 
ukončených 

projektov 

dm Priama podpora 2020 23 200,00 € 5 140,00 € 0 0 2 

dm Individuálna podpora 2020  1 500,00 € 450,00 € 0 0 1 

DM ZGP Chceme si pomáhať 
2020 

5 785,00 € 1 735,50 € 0 0 4 

dm Priama podpora 2021 8 900,00 € 8 180,00 € 3 3 2 

dm Individuálna podpora 2021 22 731,00 € 18 686,20 € 23 16 9 

Iniciatíva dm {spoločne} 2021 37 194,22 € 35 544,22 € 15 10 8 

Správa fondu 8 424,90 € 8 424,90 € - - - 

Spolu 107 735,12 €* 78 160,82 € 41 29 26 

* 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. 
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Správa fondu



 

3 
 

VÝROČNÁ SPRÁVA O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV ZA ROK 2021 

Nadačný Fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis 

  

 
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 

15 236,21 € 0,00 € 15 236,21 € 0,00 € 

Asignácia z podielu dane zaplatenej  
za rok 2020 

0,00 € 46 528,98 € 39 778,02 € 6 750,96 € 

Dary do fondu 11 621,09 € 22 687,46 € 23 146,59 € 11 161,96 € 

SPOLU 26 857,30 € 69 216,44 € 78 160,82 € 17 912,92 € 

 
 
 

ZOZNAM PODPORENÝCH PROJEKTOV V ROKU 2021 

dm Priama podpora 2020 
 

 

dm Individuálna podpora 2020 
 

 
 

Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 2021 
Popis projektu 

DM20_02 CEEV Živica 
Klíma nás 
spája pre 

obce 2 
18 200,00 € 3 640,00 € 

Počas projektu si 25 vybraných a 
vyškolených obcí zrealizovalo schválený 

projekt klimatického adaptačného opatrenia 
na svojom území. 

DM20_09 Divé maky, o.z. 
Fond Divé 

maky 
5 000,00 € 

1 500,00 € 

Vďaka podpore bol založený Fond Divé 
maky na ešte lepšiu pomoc nadaným 

rómskym deťom z komunít ohrozených 
chudobou získať vzdelanie a stať sa lídrami. 

SPOLU 23 200,00 € 5 140,00 €  

Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 2021 
Popis projektu 

DM20_08 
Kristína 

Káplocká 

pomoc pre 
Kristínku, ktorá 

je zrakovo 
postihnutá 

1 500,00 €  450,00 € 

Vďaka podpore boli Kristínke vyšetrené očká 
v klinike vo Švajčiarsku, zobrali jej vzorky, z 
ktorých skúmajú ako jej budú môcť pomôcť, 

aby aspoň čiastočne mohla vidieť. 

SPOLU 1 500,00 € 450,00 €  

https://darca.sk/programs/project_communication/25130
https://darca.sk/programs/project_communication/25130
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DM ZGP Chceme si pomáhať 2020 
 

 

dm Priama podpora 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 
2021 

Popis projektu 

DM20_03 
Eva 

Rusnáková 
pomoc Alexkovi 1 500,00 € 450,00 € 

Vďaka finančnej podpore Alex 
absolvoval rehabilitačný pobyt, ktorý mu 

pomohol zlepšiť zdravotný stav. 

DM20_04 
Ing. Beáta 

Kánová 
Liečba pre 

Mattea 
1 500,00 € 450,00 € 

Vďaka podpore mohol Matteo 
absolvovať rehabilitácie, vďaka čomu sa 

mu zlepšil zdravotný stav. 

DM20_05 
Andrea 

Škovierová 
Dragošková 

Rehabilitácia 
pre Melinku v 
Adeli centre 

1 500,00 € 450,00 € 
Vďaka podpore absolvovala Melinka 

rehabilitácie, čím sa jej zlepšil zdravotný 
stav. 

DM20_06 
Henrich 

Burghardt 

Rehabilitácie a 
terapie pre 

Tomíka 
1 285,00 € 385,50 € 

Vďaka podpore Tommy mohol 
absolvovať 20 hodín cvičenia 

senzorickej stimulácie a intenzívnu 
rehabilitáciu thera togs, ktorá mu 

pomáha zlepšovať zdravotný stav. 

SPOLU 5 785,00 € 1 735,50 €  

Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 2021 
Popis projektu 

DM21_01 Autis 
Podpora pre 
OZ AUTIS 

Trenčín 
1 500,00 € 1 500,00 € 

Vďaka podpore bola zabezpečená stabilita 
pre pedagogických zamestnancov, bez 

obavy z prepúšťania kvôli pandémii, čím sa 
zabezpečil chod školy pre deti s PAS. 

DM21_14 

Lastovička – 
spoločnosť pre 
pomoc deťom a 

mladistvým 

Revitalizácia 
areálu CDR pri 
SLVS Senec 

2 400,00 € 1 680,00 € 
Grant poskytol deťom a mladistvým 

umiestneným v centre lepšie a kultúrnejšie 
podmienky pre ich duševný a telesný rozvoj. 

NPI_DM2
1_01 

Nadácia Pontis 

Vklad do 
Fondu pre 

transparentné 
Slovensko 

5 000,00 € 5 000,00 € 

Podpora Fondu pre transparentné 
Slovensko a projektov zameraných na 

vzdelávanie a podporu dobrovoľníctva v 
oblasti boja proti korupcii na Slovensku. 

SPOLU 8 900,00 € 8 180,00 €  

https://darca.sk/programs/project_communication/26376
https://darca.sk/programs/project_communication/26376
https://darca.sk/programs/project_communication/26376
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dm Individuálna podpora 2021 
 

Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 2021 
Popis projektu 

DM21_02 Samuel Gál 
Pomoc pre 

Sama 
1 416,00 € 991,20 € 

Grant pomohol Samovi s nákupom batérií 
do inzulínovej pumpy, vďaka ktorej sa 

napokon zamestnal.  

DM21_03 Lucia Varholy 
Terapie pre 

Danielka 
4 500,00 € 3 150,00 € 

Vďaka podpore Danielko absolvoval terapie, 
ktoré mu zlepšujú kvalitu života.  

DM21_04 Viera Hudáková 
Podpora pre 

Martinka 
1 500,00 € 1 500,00 € 

Vďaka podpore sa Martinko zúčastnil troch 
týždňových intenzívnych rehabilitačných 

pobytov, pomocou ktorých posilnil svalstvo 
celého tela, zlepšil rovnováhu a chôdzu. 

DM21_05 
Človek v 

ohrození, n.o. 

Sociálna 
pomoc pre 
študentky 
duálneho 

vzdelávania 

1 000,00 € 1 000,00 € 
Študentky duálneho vzdelávania získali 

štipendium na pokrytie základných životných 
potrieb v tragickej životnej situácii. 

DM21_06 
Veronika 
Šmelková 

Rehabilitácia 
pre Lukyho 

900,00 € 900,00 € 
Luky absolvoval terapie, ktoré mú pomáhajú 
zlepšovať jeho zdravotný stav a urobiť svoj 

prvý vlastný krok. 

DM21_07 
Alžbeta 

Šimončíková 
chrbtová 
opierka 

1 000,00 € 1 000,00 € 

Zdravotnú pomôcku- chrbtovú opierku 
Filipko používa pri každodennom sedení na 

vozíku. Priebežne matka vidí zlepšenie 
stability sedenia, menšie bolesti chrbta. 

DM21_08 
Gabriela 

Kopačková 
Výživné pre 

Aniku 
900,00 € 900,00 € 

Vďaka podpore bola podaná žiadosť o 
zvýšenie výživného pre dcéru Aniku, ako aj 
zastupovanie počas súdneho pojednávania. 

DM21_09 
Renáta 

Šebíková 

Pomoc v 
zdravotných 
ťažkostiach 

850,00 € 850,00 € 
Finančný príspevok vyrovnal žiadateľke 
ukrátený príjem, o ktorý prišla a zároveň 

pomohol s navýšenými výdavkami na lieky. 

DM21_10 
Radoslava 
Spasovská 

Kolegyňa v 
soc. slabšej 

situácií 
1 000,00 € 1 000,00 € 

Finančný príspevok bol okrem iných 
základných životných potrieb spojených s 
bežným chodom domácnosti a výchovou 
dvoch dcér použitý na doplatenie dlhu na 

nájomnom. 

DM21_11 
Zuzana 

Gregoríková 

Úhrada za 
DSS pre 

Paťku 
975,00 € 975,00 € 

Grant prispel k úhrade poplatkov pre dennú 
starostlivosť o dieťa, ktoré trpí závažnou 
zdravotnou poruchou, a tým pomohol v 

ťažkej finančnej situácii žiadateľky . 

DM21_12 Eva Jandová 
rehabilitačný 

pobyt 
500,00 € 500,00 € 

Grant sme využili na rehabilitačný pobyt v 
Adeli Medical Centre. Išlo o formu 

rehabilitačných cvičení spolu s doplnkovými 
terapiami, po ktorých boli viditeľné výsledky 

a posun. 

DM21_13 Silvia Kočková 
Pomoc po 
zaplave 

1 000,00 € 1 000,00 € 
Vďaka podpore sa nám podarilo dostať dom 

po záplave do takmer pôvodného stavu. 

DM21_15 
Človek v 

ohrození, n.o. 

Internát pre 
žiakov z 

prostredia 
MRK 

2 000,00 € 1 400,00 € 

Grant pomohol uhradiť náklady na 
ubytovanie a stravu na internáte v Prešove 
pre 2 študentov, ktoré by si rodiny v núdzi 

inak nemohli dovoliť. 

DM21_16 Jana Belicová 
Pomoc pre 

Alex 
3 600,00 € 2 520,00 € 

Grant sme využili na rehabilitácie, ktoré 
dcére pomáhajú pri chôdzi. 
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Iniciatíva dm {spoločne} 2021 
 

 

DM21_17 
Klaudia 

Romančíková 
Pomoc pre 

Kamilka 
590,00 € 0,00 € 

Finančné prostriedky boli využité na kúpu 
kyslíkového prístroja na domácu 

oxygenoterapiu pre syna. 

DZ2021/4
00 

Iveta Vargová 

Pomoc 
rodičom v 
krízovej 
životnej 
situácii 

1 000,00 € 1 000,00 € 
Vďaka podpore sa zlepšila finančná situácia 

rodiny, keďže sčasti použili financie na 
pohreb syna a sčasti na nové bývanie. 

SPOLU 22 731,00 € 18 686,20 €  

Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 2021 
Popis projektu 

DMIS21_01 

OZ 
Chrobáčiky pri 

MŠ v obci 
Jablonec 

Poznávanie 
prírody 

zábavou 
2 500,00 € 2 500,00 € 

Zakúpili sme 2 edukačné obojstranné tabule s 
hrami, ktoré učia deti čítať s porozumením, 

koncentrovať sa, rozširujú vedomosti o prírode, 
živočíchoch a lesoch.  

DMIS21_02 
Základná 

škola Zlatá 2 

Vzdelávacie 
centrum 
Včielka 

4 765,00 € 4 765,00 € 

Vďaka projektu vzniklo v areáli ZŠ vzdelávacie 
centrum pre teoretickú, ale aj praktickú výučbu. 
Žiaci si vyskúšali výrobu včelobalu a oboznámili 

sa aj so starostlivosťou včelstva.   

DMIS21_03 
obec 

Slovenský 
Grob 

viac zelene v 
obci 

1 433,00 € 1 433,00 € 

Posadili sme celkom 10ks stromov rôznych 
druhov, na 4 miesta. Už teraz robia radosť 

okoloidúcim, o to väčšia bude, keď stromy narastú 
a budú poskytovať tieň. 

DMIS21_04 Včelomil, o. z. 
Pestrá krajina, 

zdravý úľ 
5 000,00 € 5 000,00 € 

V rámci projektu boli vysadené medonosné a 
peľodajné dreviny v blízkosti včelníc, a tiež bolo 

natočené náučné video pre začínajúcich včelárov. 

DMIS21_05 ZRPŠ -Beno Veselý dvor 2 500,00 € 1 750,00 € 

Finančný príspevok bol použitý na revitalizáciu 
školského dvora. Vďaka dobrovoľníkom boli 
opravené preliezky, osadené nové lavičky a 

vysadená zeleň. 

DMIS21_06 

Občianske 
združenie 

Šóšárskych 
prameňov 

Detská zelená 
oáza 

4 996,22 € 4 996,22 € 

Vybudované detské ihrisko poskytlo bezpečné 
miesto pre možnosť trávenia voľného času detí. 
Poskytuje priestor na rozvoj motoriky, sociálnych 

interakcií s inými deťmi.  

DMIS21_07 
Amres, 

občianske 
združenie 

Revitalizácia 
detského 
ihriska pri 

Haburskej 7 

3 000,00 € 3 000,00 € 

Vďaka grantu získalo naše ihrisko novú formu a 
život. Vytvorili sa zóny na sedenie, pomôcky na 
udržiavanie poriadku na ihrisku a nové herné 

prvky všetky deti. 

DMIS21_08 UM UM o.z. 
Komunitná a 

klimatická 
záhrada 

5 000,00 € 5 000,00 € 
Projekt prispel k vzniku 1. komunitnej záhrady, 
ktorá leží uprostred najväčšieho sídliska, pri ZŠ 

Komenského v Starej Ľubovni.  

DMIS21_09 
Zelená 
hliadka 
Pezinok 

Bobria lúka a 
alej 

cyklochodníka 
Viničné 

5 000,00 € 5 000,00 € 
Pri vode k cyklochodníku skupina dobrovoľníkov 

osadila náučnú tabuľu o prínosoch bobra v krajine 
a vysadila 48 veľkých líp. 

DMIS21_10 
občianske 
združenie 

Naša Ratková 

Včielky medzi 
nami 

3 000,00 € 2 100,00 € 

Prínosom projektu bolo vytvorenie plochy - 
námestia - kde sa postavili úle, vyvýšené záhony, 
4 náučné tabule, 1 api posedenie, postavil sa plot, 

vysadili sa kríky a okrasné trávy. 

SPOLU 37 194,22 € 35 544,22 €  
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SUMÁRNE ZHRNUTIE DOPADOV FONDU PODĽA OBLASTÍ* 

* prerátané na základe poskytnutých financií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45%

20%

11%

11%

7%

4%

2%

ochrana a tvorba životného prostredia

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

podpora vzdelávania

poskytovanie sociálnej pomoci

podpora a rozvoj športu

organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej
činnosti

pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie
COVID-19
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FOTOGALÉRIA Z REALIZÁCIE VYBRANÝCH PROJEKTOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Dátum vypracovania: 10.2.2022 
 
Vypracovala:  Eva Mikolajczyková, programová manažérka 
 E-mail: eva.mikolajczykova@nadaciapontis.sk, Tel.: 0917 429 981 
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