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VÝROČNÁ SPRÁVA O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV ZA ROK 2021 

Nadačný Fond PricewaterhouseCoopers v Nadácii Pontis 

 
Nadačný fond PricewaterhouseCoopers v Nadácii Pontis od roku 2010 podporuje transparentné a prospešné projekty 

a iniciatívy zamestnancov PwC, ktorí chcú pomáhať okolitej komunite a ktorí sa zapájajú do aktivít rôznych občianskych 

združení. 

Nadačný fond PricewaterhouseCoopers podporoval v roku 2021 verejnoprospešné aktivity, ale aj angažovanosť 

zamestnancov a ich zapojenie sa do aktivít neziskových organizácií a samosprávy v oblastiach ako je  podpora 

vzdelávania, ochrana a podpora zdravia, podpora a rozvoj športu a zachovanie kultúrnych hodnôt. 

V rámci aktivít Nadačný fond PricewaterhouseCoopers  v Nadácii Pontis sme v roku 2021 prijali prostriedky vo výške 

50 981,06 €. Prijaté finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov spoločnosti PricewaterhouseCoopers s.r.o. - formou 

asignácie dane z príjmu právnickej osoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkovo sme finančné prostriedky z asignácie prerozdelili na granty s verejnoprospešným účelom v sume 32 372,33 € 

– tie predstavovali 90 % objemu použitých finančných prostriedkov. 10 % z celkovej prerozdelenej sumy nadačného 

fondu v sume  3 110,33 € bolo použitých na správu fondu (mzdy, komunikácia). V roku 2021 sme nepoužili finančné 

prostriedky na komunikáciu a propagáciu grantových programov. 

100%

PREHĽAD PRÍJMOV V ROKU 2021

Asignácia materskej firmy

Asignácia od iných subjektov

Dar materskej firmy

Dar od iných subjektov
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Nadačný Fond PricewaterhouseCoopers 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 

Zamestnanecký grantový 
program Pomocná ruka 2019 - 
Odporúčanie zamestnanca 

0,00 € 750,00 € 0 0 3 

Zamestnanecký grantový 
program Pomocná ruka 2019 – 
Priame zapojenie 
zamestnanca 

0,00 € 780,00 € 0 0 2 

Zamestnanecký grantový 
program Pomocná ruka 2020 - 
Odporúčanie zamestnanca 

0,00 € 7 200,00 € 0 0 9 

Zamestnanecký grantový 
program Pomocná ruka 2020 – 
Priame zapojenie 
zamestnanca 

0,00 € 8 000,00 € 0 0 7 

Zamestnanecký grantový 
program Pomocná ruka 2021 - 
Odporúčanie zamestnanca 

10 062,00 € 7 043,40 € 21 12 0 

Zamestnanecký grantový 
program Pomocná ruka 2021 – 
Priame zapojenie 
zamestnanca 

6 300,00 € 3 570,00 € 8 5 0 

Priama podpora 2021 12 900,00 € 0,00 € 1 1 0 

Správa fondu 3 110,33 € 3 110,33 € - - - 

Spolu 32 372,33 € 30 453,73 € 30 18 21 

* 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. 

90%

10%

PREHĽAD VÝDAVKOV Z ASIGNÁCIE DANE V ROKU 2021

Prerozdelené granty

Správa fondu

Komunikácia a propagácia
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VÝROČNÁ SPRÁVA O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV ZA ROK 2021 

Nadačný Fond PricewaterhouseCoopers 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 2018 

1 680,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Asignácia z podielu dane zaplatenej  
za rok 2019 

31 103,29 € 0,00 € 27 834,69 € 3 268,60 € 

Asignácia z podielu dane zaplatenej  
za rok 2020 

0,00 € 50 981,06 € 589,05 € 50 392,01 € 

Dary do fondu 0,00 € 0,00 €  0,00 € 0,00 € 

SPOLU 32 783,29 € 50 981,06 € 28 4233,74 € 53 660,61 € 

 
 
 

ZOZNAM PODPORENÝCH PROJEKTOV V ROKU 2021 

ZAMESTNANECKÝ GRANTOVÝ PROGRAM POMOCNÁ RUKA 2020 - ODPORÚČANIE 
ZAMESTNANCA 
 

Číslo zmluvy Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 
2021 

Popis projektu 

PWC_OZ21_1 

FUTURE 
GENERATIO

N 
 

Rekonvalescenci
a nevyliečiteľných 800,00 € 800,00 € 

Prostriedky sa využili na 27 hodiny 
fyzioterapie pre Jakuba Vaneka 

PWC_OZ21_2 
Nadácia 
Integra 

 
EKO nie EGO 800,00 € 800,00 € 

Cieľom projektu bolo  podporiť globálne 
vzdelávanie na Slovensku a v rámci neho 
zintenzívniť najmä komunikáciu témy 
klimatickej zmeny a ekologickejšieho 
správania. 

PWC_OZ21_3 

Občianske 
združenie 
"Pre našu 

školu" 
 

Podpora 
dištančného 
vzdelávania 

žiakov Spojenej 
školy, 

Mokrohájska 3, 
Bratislava zo 

sociálne 
znevýhodneného 

prostredia 

800,00 € 800,00 € 

Cieľom projektu bol nákup dvoch 
notebookov s cieľom zabezpečiť prístup k 
dištančnému vzdelávaniu žiakom zo 
sociálne znevýhodneného prostredia. 

PWC_OZ21_4 
Harmónia - 

pre deti 
 

"Vzdelávam sa 
Online" 

800,00 € 800,00 € 
Projekt "Vzdelávam sa Online" bol  určený 
na nákup troch notebookov pre deti, ktoré 
žijú v Centre pre deti a rodiny Pezinok. 



 

4 
 

VÝROČNÁ SPRÁVA O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV ZA ROK 2021 

Nadačný Fond PricewaterhouseCoopers v Nadácii Pontis 

 

ZAMESTNANECKÝ GRANTOVÝ PROGRAM POMOCNÁ RUKA 2020 – PRIAME ZAPOJENIE 
ZAMESTNANCA 
 

PWC_OZ21_5 

Arcidiecézn
a charita 

Košice 
 

Obnova 
stratených 
pracovných 

návykov 

800,00 € 800,00 € 

Cieľom projektu bolo zriadenie krajčírskej 
dielničy v útulku a nocľahárni Charitný dom 
sv. Alžbety v Košiciach (Arcidiecézna 
charita Košice). 

PWC_OZ21_6 

Spoločnosť 
na pomoc 
osobám s 
autizmom 

 

Strava ako liek - 
detoxikačné šťavy 

pre ľudí s 
autizmom 

800,00 € 800,00 € 

Projekt STRAVA AKO LIEK mal za cieľ 
podporiť celkové zdravie, posilniť imunitný 
systém deti a mládeže s autizmom a 
osvojenie si návykov zdravého stravovania 
ktoré  môžu prispievať k zníženiu závažných 
symptómov autizmu. 

PWC_OZ21_7 

Rímskokato
lícka cirkev, 

farnosť 
Pezinok 

 

ORGANISSIMO 800,00 € 800,00 € 

Grant prispel na reštaurovanie drevených 
pedálových píšťal a tak priblížil reálnosť 
dokončenia generálnej opravy formou 
reštaurovania v plánovanom termíne. 

PWC_OZ21_8 

Bratislavské 
regionálne 

ochranárske 
združenie 

 

Podpora 
biodiverzity v 

areáli základnej a 
materskej školy 

800,00 € 800,00 € 

Projekt bol zameraný na podporu zvýšenia 
biodiverzity v urbánnom prostredí, 
konkrétne v športovo-rekreačom areáli ZŠ 
A. Dubčeka na Majerníkovej ulici a v areáli 
MŠ Kolískova (Bratislava, Karlova Ves - 
Dlhé Diely) 

PWC_OZ21_9 

občianske 
združenie 

STOPA 
Slovensko 

Housing+ 800,00 € 800,00 € 

Organizácia z týchto zdrojov zariadila 1 byt 
pre sociálne znevýhodnené osoby, ktoré žijú 
na okraji spoločnosti. Vďaka tomu sú na 
najlepšej ceste ukončiť bezdomovectvo. 

SPOLU 7 200,00 € 7 200,00 €  

Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 
2021 

Popis projektu 

PWC_PZ21

_1 

I.N.A.K - 
pohybové a 
osobnostne 
rozvojové 

aktivity 

Škola Breaku – 
online break 

dance škola pre 
deti a mládež 

1 000,00 € 1 000,00 € 
Projekt vytvoril  prvú online break dance 
školu v slovenskom jazyku. 

PWC_PZ21
_2 

Divadelná 
skupina Trnava 

Tvorba a reprízy 
inscenácie Blaho 
Uhlár a kolektív 

DISK: Nový 
priestor 

1 000,00 € 1 000,00 € 
Projekt vytvoril  novú inscenáciu autorov 
Blaho Uhlár a kolektív DISK Nový priestor. 

PWC_PZ21
_3 

Trojsten o.z. 
summer math 

camp for talented 
kids 

1 000,00 € 1 000,00 € 
Projekt priniesol týždenný kemp pre 
talentované deti s previazaním na lekcie 
matematiky, športu a hier. 

PWC_PZ21
_4 

OZ NPRODUKT 
Filmová a 

mediálna škola 
online 

1 000,00 € 1 000,00 € 

Projekt Filmovej a mediálnej školy začal v 
roku 2020, čo pokladáme za prvú fázu 
projektu. V druhej fáze sme v roku 2021 
vytvorili vďaka Nadácií Pontis a grantu z Hl. 
m. SR Ba prvú polovicu druhej série filmovej 
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VÝROČNÁ SPRÁVA O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV ZA ROK 2021 
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ZAMESTNANECKÝ GRANTOVÝ PROGRAM POMOCNÁ RUKA 2021 - ODPORÚČANIE 
ZAMESTNANCA 

 
 

a mediálnej školy online: Filmová a mediálna 
škola 2. 

PWC_PZ21
_5 

Platforma rodín 
detí so 

zdravotným 
znevýhodnením 

Podpora tímu 
rodičov v 

Platforme rodín 
2 000,00 € 2 000,00 € 

Projekt poskytol členkám tímu Platformy 
rodín skupinové supervízie, vedené 
skúsenými facilitátormi a supervízormi. 

PWC_PZ21
_6 

Športový klub 
Bratislava 

Patrioti 

RAHL – 
Ružinovská 
amatérska 

hokejová liga 
(team - Blizzards 

Bratislava) 

1 000,00 € 1 000,00 € 
Projekt priniesol účasť v amatérskej 
hokejovej lige. 

PWC_PZ21
_7 

Prístav nádeje, 
o.z. 

Zachráňme sa 1 000,00 € 1 000,00 € 

Cieľom projektu bolo zakúpenie výučbového 
defibrilátora (AED) a zrealizovanie 
niekoľkých školení s praktickým nácvikom 
prvej pomoci pri náhlom zastavení krvného 
obehu spojeného so zástavou dýchania a pri 
ďalších zdravotných problémoch (uvoľnenie 
dýchacích ciest, záchranné dýchanie, 
neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu 
byť príčinou nehody - srdcový záchvat...) 

SPOLU 8 000,00 € 8 000,00 €  

Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 
2021 

Popis projektu 

PWC_OZ21
_010 

Prístav nádeje, 
o.z. 

To sme my, 
kreaTÍPCI ! 

800,00 €  560,00 € 

Projekt má za cieľ poskytnúť možnosť 
získať na veci nový pohľad, otvára brány 
do sveta, kde nezáleží na tom, či človek 
má zdravotné obmedzenie, alebo nie. 

PWC_OZ21
_011 

Centrum 
pedagogicko-

psychologickéh
o poradenstva a 

prevencie 

"Tichý odborník" 800,00 €  560,00 € 

Projekt má za cieľ zvýšiť ochranu zdravia 
pred COVID-19 u zamestnancov centra a 
všetkých klientov, ktorí ku nám 
prichádzajú. 

PWC_OZ21
_012 

PLAMIENOK 
n.o. 

Plamienok života 862,00 €  603,40 € 

Projekt má za cieľ zakúpiť kyslíkového 
koncentrátora, aby pomohol poskytovať 
rozšírenejšiu pomoc pre rodiny s 
nevyliečiteľne chorým dieťaťom. 

PWC_OZ21
_013 

Športový klub 
RAJA 

Pomoc 
talentovaným 

deťom 
900,00 €  630,00 € 

Projekt má za cieľ skvalitniť a zabezpečiť 
prípravu športovo talentovanej mládeže. 

PWC_OZ21
_014 

Občianske 
združenie - 

Komunitné 
vzdelávanie v 

900,00 €  630,00 € 
Projekt má za cieľ vytvorenie komunitnej 
školy Rybka v Bratislava IV. 
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ZAMESTNANECKÝ GRANTOVÝ PROGRAM POMOCNÁ RUKA 2021 – PRIAME ZAPOJENIE 
ZAMESTNANCA 

 
 

Rybička Škole Rybka 

PWC_OZ21
_015 

DotykMamy 

Muzikoterapia na 
gynekologicko-
pôrodníckom 

oddelení 

800,00 €  560,00 € 

Projekt má za cieľ usilovať o to, aby mohli 
mamičky prežiť najkrajšie chvíle života v 
prostredí, ktoré vyhovuje ich predstavám a 
požiadavkám doby. 

PWC_OZ21
_016 

Rodičovské 
združenie 
Búdka 3 

Políčko 900,00 €  630,00 € 
Projekt má za cieľ  založiť v areáli školy 
políčka - záhradu pre edukačný zámer a 
komunitné vyžitie. 

PWC_OZ21
_017 

Youth@Bratisla
va o.z. 

Podpora projektu 
TEDxYouth@Brati

slava 2022 
900,00 €  630,00 € 

Projekt má za cieľ vytvárajú komunitu ľudí, 
ktorá víta osobnosti z rôznych odborov a 
kultúr. 

PWC_OZ21
_018 

Prešovské 
dobrovoľnícke 

centrum 

Výhody 
dobrovoľníctva 

pre všetkých - ako 
na to? 

800,00 €  560,00 € 

Projekt má za cieľ organizáciám 
(pracujúcim so seniormi, deťmi zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, s ľuďmi v 
ohrození, s ľuďmi so znevýhodnením,...) v 
Prešovskom kraji ponúknuť praktické 
školenia, vďaka ktorým sa naučia, ako 
správne nastaviť proces man 

PWC_OZ21
_019 

FUTURE 
GENERATION 

Rekonvalescencia 
nevyliečiteľných 

800,00 €  560,00 € 

Projekt má za cieľ pomôcť aj naďalej 
navštevovať odborné centrum zamerané 
na profesionálnu fyzioterapiu, ktorá je pre 
ľudí s nevyliečiteľnými ochoreniami. 

PWC_OZ21
_020 

Asociácia 
Divadelná Nitra 

Darujem ti tulipán 
- integračné 

tvorivé aktivity 
pre zrakovo 

postihnuté deti 

800,00 €  560,00 € 

Projekt má za cieľ pomôcť tvorivo 
vzdelávať deti so zrakovým postihnutím, 
deti z menšinových skupín spoločnosti v 
integrácii s vidiacimi deťmi. 

PWC_OZ21
_021 

Základná škola, 
Vrútocká 58, 

Bratislava 
Poďme športovať! 800,00 €  560,00 € 

Projekt má za cieľ zakúpiť ping pong 
outdoorový stôl a vytvoriť kvalitné 
outdoorové ihrisko ako priestor na zábavu  
a hru. 

SPOLU 10 062,00 € 7 043,40 €  

Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 
2021 

Popis projektu 

PWC_PZ21
_008 

Platforma rodín 
detí so 

zdravotným 
znevýhodnením 

Podpora tímu 
rodičov v 

Platforme rodín 
1 500,00 €  0,00 €  

Projekt má za cieľ vytvoriť skupinovú 
supervíziu, vedenú skúsenými 
facilitátormi a supervízormi. Vďaka 
supervízii sa zlepší vnútrotímová 
spolupráca a podporia sa kompetencie v 
tíme. 

PWC_PZ21
_009 

I.N.A.K - 
pohybové a 
osobnostne 

Škola Breaku - 
komunitné 

centrum pre 
1 200,00 €  0,00 €  

Projekt má za cieľ vybudovať komunitný 
priestor pre mládež v našom hlavnom 
break dance centre a vytvoriť tak 
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PRIAMA PODPORA 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozvojové 
aktivity 

tanečníkov bezpečný priestor relaxačno-zábavného 
charakteru, vhodný na stretávanie sa 
mladých ľudí, ktorý im bude poskytovať 
dostatok tvorivých podnetov. 

PWC_PZ21
_010 

Športový klub 
Bratislava 

Patrioti 

RAHL – 
Ružinovská 
amatérska 

hokejová liga 
(team - Blizzards 

Bratislava) 

1 200,00 €  0,00 €  
Projekt má za cieľ pomôcť finančne 
odľahčiť športovcov približným pokrytím 
cca 1/3 výdavkov. 

PWC_PZ21
_011 

Divadelná 
skupina Trnava 

Tvorba a reprízy 
inscenácie Blaho 
Uhlár a kolektív 

DISK: Stayin´ alive 

1 200,00 €  0,00 €  
Projekt má za cieľ zabezpečiť chod 
Divadelného štúdia DISK v Trnave.. 

PWC_PZ21
_012 

Snipres 
Bratislava, o.z. 

Rozvoj 
treningovych 
podmienok 

1 200,00 €  0,00 €  
Projekt má za cieľ nákup materiálového 
vybavenia pre športovcov. 

SPOLU 10 062,00 € 7 043,40 €  

Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 2021 
Popis projektu 

PWC_PP21
_001 

Kempelenov 
inštitút 

inteligentných 
technológií 

Teória 
vysvetliteľnost

i v oblasti 
spracovania 

prirodzeného 
jazyka  

12 900,00 €  0,00 € 
Projekt má za cieľ zaoberať sa výskumom 
metód vysvetliteľnej umelej inteligencie. 

SPOLU 12 900,00 € 0,00 €  
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SUMÁRNE ZHRNUTIE DOPADOV FONDU PODĽA OBLASTÍ* 

* prerátané na základe poskytnutých financií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53%

13%

10%

24%

podpora vzdelávania

podpora a rozvoj športu

zachovanie kultúrnych hodnút

ochrana a podpora zdravia; prevencia,
liečba, resocializácia drogovo závislých v
oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb
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FOTOGALÉRIA Z REALIZÁCIE VYBRANÝCH PROJEKTOV 

   
 

   
 

 

 
Dátum vypracovania: 31. 01. 2022 
 
Vypracoval:  Petra Dubeňová, programová manažérka 
 E-mail: petra.dubenova@nadaciapontis.sk, Tel.: 0905 900 426 
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