
 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV ZA ROK 2020 
Nadačný Fond Bekaert pomáha v Nadácii Pontis 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV NADAČNÉHO FONDU 
 
Z Nadačného fondu Bekaert pomáha boli podporené projekty zamerané na podporu 

verejnoprospešných a neziskových projektov zamerané na zlepšenie zdravia, zvýšenie povedomia 

o bezpečnosti, ale taktiež podporu vzdelávania so zameraním na inovatívne formy a spôsoby 

vyučovania.  

 

  PREHĽAD GRANTOVÝCH PROGRAMOV V ROKU 2020 

 

Program Suma v EUR Počet žiadostí 
Počet  

neschválených 
projektov 

Počet  
schválených 

projektov 

Zamestnanecký grantový program 
2019/2020 

47 666,30 44 24 19 

Zamestnanecký grantový program 
Škola 2020 

37 633,28 32 14 18 

Spolu 85 299,58 76 38 37 

 

   SUMARIZÁCIA ZDROJOV FINANCOVANIA  

 

Popis 
Počiatočný stav  

k 1. 1. 2020 
Príjem Výdaj 

Konečný stav  
k 31. 12. 2020 

Asignácia 2% z podielu dane  
zaplatenej  za rok 2018 

77 798,04 0,00 75 594,73 2 203,311 

Asignácia 2% z podielu dane  
zaplatenej za rok 2019* 

0,00 40 755,18 0,00 40 755,182 

Dar 25 484,01 12 000,00 5 662,85 31 821,16 

SPOLU 103 282,05 52 755,18 81 257,58 74 779,65 

 
1  V sume konečný stav k 31.12.2020 sa nachádzajú finančné prostriedky na následné splátky jednotlivých projektov, 

ktoré neboli vyplatené v roku 2020. Finančné prostriedky je možné použiť do 31. 12. 2021.  
2 V sume sa nachádzajú finančné prostriedky, ktoré je potrebné použiť do 31. 12. 2021. 
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   NADAČNÝ FOND PODPORIL 
 

 
ÚSPEŠNE UKONČENÉ PROJEKTY V ROKU 2020 – ZAMESTNANECKÝ GRANTOVÝ PROGRAM 2019/2020 

 

Číslo zmluvy Organizácia Projekt 
Schválená 

suma 
Popis projektu 

BK_ZGP20_01 

Základná škola s 
materskou školou, 
Koperníkova 24, 
Hlohovec 

Skákanie pre radosť i 
zdravie 

2 975,00 €  

Prostredníctvom projektu boli 
zakúpené trampolíny pre žiakov ZŠ a 
MŠ, ktoré má k dispozícii spolu 360 
žiakov.  

BK_ZGP20_02 

Organizácia pre 
voľný čas obyvateľov 
Hlohovca - Dúha 

Aktívny pohyb = zdravý 
životný štýl 

3 000,00 €  

V rámci projektu organizácia 
uskutočnila 5 športových podujatí a 
taktiež zakúpila športové pomôcky. 
Aktivít sa spolu zúčastnilo 740 
účastníkov.  

BK_ZGP20_03 
HLOHOVSKÁ 
STUDNIČKA 

Komu sa nelení, tomu 
sa zelení 

2 846,50 €  

Deti so svojimi vyučujúcimi 
zrealizovali výsadzbu stromčekov, 
jahôd a bylín. Následne sa o rastliny 
starali a neskôr sušili. Okrem 
praktických častí sa 126 detí 
zábavnou formou vzdelávalo o 
pozitívach a dôležitosti zdravej 
stravy.  

BK_ZGP20_04 
Občianske združenie 
ESPINTA 

Zvýšenie bezpečnosti 
pri nácviku 
gymnastických prvkov 
a ich využitie na 
tanečných súťažiach 

3 000,00 €  

Zo získaných finančných prostriedkov 
zakúpila organizácia nafukovacie 
žinenky, karimatky, prenosné 
zrkadlá, baletné tyče, posilňovacie 
gumy a chrániče.  

BK_ZGP20_05 
Obec Horné 
Otrokovce 

Detské dopravné 
ihrisko 

3 000,00 €  
Udelený grant prispel k vybudovaniu 
detského dopravného ihriska (DDI) v 
areáli MŠ Horné Otrokovce. 

BK_ZGP20_06 
Dobrovoľný hasičský 
zbor Hlohovec 

Zdravie 2 140,00 €  

Prostriedky boli použité na zakúpenie 
zdravotníckeho materiálu a 
technického zabezpečenia. 
Organizácia zakúpila AED 

59%
21%

9%

8%
4%

Vzdelávanie a mladí ľudia

Zdravie

Životné prostredie

Šport

Umenie a kultúra
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defibrilátor, ktorý použila pri 
školeniach a prezentáciách.  

 

Číslo zmluvy Organizácia Projekt 
Schválená 

suma 
Popis projektu 

BK_ZGP20_07 

Rodičovské 
združenie pri ZŠ s MŠ 
Pastuchov 

Voda, základ zdravého 
životného štýlu 

1 918,00 €  

Finančné prostriedky z projektu boli 
použité na nákup pitných fontánok, 
čím by chceli priviesť žiakov k pitiu 
pitnej vody a tým postupne u nich 
vylúčiť pitie sladených nápojov.  

BK_ZGP20_08 
ZŠ 
Podzámska,Hlohovec 

Minihádzaná na škole 2 995,00 €  

Projekt pomohol zlepšiť športovú 
výkonnosť 85 detí, ich zdravie a 
osvojenie si základných pravidiel 
hádzanej.  

BK_ZGP20_09 Obec Rišňovce Dopravné ihrisko 2 736,00 €  
Organizácia zrekonštruovala 
betónovú plochu na ktorej bolo 
vybudované detské dopravné ihrisko.  

BK_ZGP20_10 
Základná umelecká 
škola Hlohovec 

Tancom ku zdraviu 3 000,00 €  

Vďaka projektu sa podarilo 
vybudovať reprezentatívnu a 
moderne vybavenú učebňu pre 
tanečný odbor ZUŠ, ktoré umožňuje 
žiakom napredovať v pohybovom a 
tanečnom rozvoji. 

BK_ZGP20_11 
OZ Usmiate slniečka 
v MŠ 

S radosťou na dvor 2 976,00 €  

Realizáciou projektu bolo zakúpené 
multifunkčné ihrisko. MŠ tak vytvorila 
významné miesto oddychu a relaxu, 
vhodné pre edukačné aktivity a 
spoločné činnosti s deťmi.  

BK_ZGP20_13 
Atletický klub 
Bojničky 

Letné sústredenie - 
príprava na 
medzištátne preteky 

1 320,00 €  

Na sústredení v termíne od 20.-
25.07.2020 sa zúčastnilo 42 detí z 
atletického klubu Bojničky. Počas 
sústredia deti absolvovali dvojfázové 
tréningy a na spestrenie programu 
mali deti výlety. 

BK_ZGP20_14 Obec Trebatice Malí veľkí športovci 1 220,00 €  

Zlepšili sa podmienky športovania 
pre žiakov o nové druhy športov: 
florbal, prehadzovaná, basketbal, 
gymnastika.  

BK_ZGP20_15 

Rodičovská rada pri 
Základnej škole Vilka 
Šuleka 

Jazdím, jazdíš, 
jazdíme bezpečne 

1 000,00 €  

Prostriedky získané z grantu sme 
použili na nákup prenosného 
dopravného ihriska, kolobežiek a 
motokár.  

BK_ZGP20_16 Obec Dolné Trhovište 
Meračmi rýchlosti k 
bezpečnejšej doprave 

1 800,00 €  

Grant prispel k eliminovaniu možných 
rizík spojených s nedodržiavaním 
rýchlosti v obci, projekt pomáha 
dosiahnuť zvýšený pocit bezpečia pre 
obyvateľov a návštevníkov obce 
Dolné Trhovište. 

BK_ZGP20_18 

Materská škola, 
Nábrežie 23, 
Hlohovec 

Zatvorme okná v 
počítači a vráťme sa 
von 

1 460,00 €  

Projekt bol zameraný na rozšírenie 
portfólia  outdoorových aktivít školy s 
akcentom na pohybové. Deti sa 
oboznámili s cvikmi pod vedením 
fyzioterapeuta a s cvičením na 
lanovom moste.  

NPA_IP2020_01 Nadácia Pontis Admin Fee 7 779,80 €  
Vďaka pracovníkom Nadácie Pontis 
sa podarilo podporiť organizácie a 
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inštitúcie pôsobiace v oblasti 
vzdelávania.  

 

 

ÚSPEŠNE UKONČENÉ PROJEKTY V ROKU 2020 – ZAMESTNANECKÝ GRANTOVÝ PROGRAM ŠKOLA 2020 

 

Číslo zmluvy Organizácia Projekt 
Schválená 

suma 
Popis projektu 

BK_ZGPSK20_01 

Spojená škola, Školská 
1087, 925 21 
Sládkovičovo 

Inovatívne vzdelávanie 2 977,00 €  

V rámci projektu boli 
zrealizované 3 workshopy 
zamerané na témy: dramatická 
výchova, práca s interaktívnou 
tabuľou a "Ponorka v tíme", 
ktorých sa pravidelne 
zúčastňovalo 30 pedagógov.  

BK_ZGPSK20_02 

Rada rodičov pri Strednej 
odbornej škole, Nerudova 
13, Hlohovec 

Inovatívne vzdelávacie 
prístupy vo vyučovaní 
chemických odborných 
predmetov s využitím 
modernej laboratórnej 
techniky 

2 970,42 €  

Prostredníctvom zakúpenej 
modernej laboratórnej techniky 
sa podarilo zvýšiť kvalitu 
vyučovania chemických 
odborných predmetov.  

BK_ZGPSK20_03 
Centrum voľného času 
Dúha 

HRÁME SA A TAK SA 
UČÍME 

2 600,00 €  

Spolu 196 detí sa cez výlety a 
exkurzie naučilo veľa nového o 
živote včiel, o histórii hradov, 
zámkov, ale tiež mali možnosť 
rozvíjať motoriku, 
obrazotvornosť, myslenie, logiku, 
... 

BK_ZGPSK20_04 

Základná škola s 
materskou školou 
Sándora Petöfiho s vjm - 
Petöfi Sándor Alapiskola 
és Óvoda, 925 21 
Sládkovičovo - Diószeg 

Inovatívne vzdelávanie 2 208,45 €  

Vďaka grantu sa podarilo upraviť 
školský dvor pri ZŠ s MŠ 
Sándora Petöfiho s vjm v 
Sládkovičove, vytvorila sa 
učebňa v prírode, ktorej 
súčasťou je altánok, chodník 
zdravia a bude slúžiť na rôzne 
výučbové programy.  

BK_ZGPSK20_06 
HLOHOVSKÁ 
STUDNIČKA 

Spoznávajme prírodu s 
DAPHNE 

1 965,70 €  

Prostredníctvom DAPHNE 
programov deti získali nové a 
praktické vedomosti a schopnosti 
a taktiež si osvojili hodnoty 
potrebné pre ochranu životného 
prostredia.  

BK_ZGPSK20_07 

Organizácia pre voľný 
čas obyvateľov Hlohovca 
- Dúha 

ZACHOVANIE 
TRADÍCIÍ A 
KULTÚRNEHO 
DEDIČSTVA NÁŠHO 
NÁRODA 

2 210,00 €  

Do projektu sa zapojilo 130 
pedagógov a 245 žiakov, ktorí sa 
zúčastnili speváckych a 
recitačných súťaží, drotárskej 
súťaže a výtvarnej súťaže na 
tému Život s rúškom.  

BK_ZGPSK20_08 ZŠ s MŠ Rišňovce Zelená učebňa 1 717,00 €  

Vďaka grantu sa podarilo 
zrealizovať v areáli ZŠ s MŠ 
Rišňovce výstavbu zelenej 
učebne, dažďovej záhrady, 
výsadbu bylinkového záhonu, 
výstavbu pocitového chodníka, 
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výrobu vtáčích búdok.  

 

 

 

Číslo zmluvy Organizácia Projekt 
Schválená 

suma 
Popis projektu 

BK_ZGPSK20_10 Spojená škola 
Papier náš 
každodenný 

2 178,00 €  

Cieľom projektu bolo poskytnúť 
žiakom Spojenej školy v 
Sládkovičove viac aktivít (vlastná 
výroba papiera - druhotné 
využitie napr. novín) a možností 
dozvedieť sa o spôsobe výroby, 
využitia a spracovania papiera, o 
význame šetrenia papiera ako 
cesty k ochr 

BK_ZGPSK20_11 
Gymnázium Ivana Kupca 
Hlohovec 

Nebojme sa robotiky 2 999,76 €  

Prínosom projektu bolo 
naštartovanie vyučovania 
robotika na gymnáziu v dvoch 
predmetoch a otvorili sa dva 
krúžky venujúce sa robotike pre 
žiakov. 

BK_ZGPSK20_12 

Základná škola s 
materskou školou Angely 
Merici 

Matematika podľa 
Hejného - Metodický 
deň pre učiteľov 
materských škôl 

2 892,88 €  

Pod vedením erudovaných 
lektorov z neziskovej organizácie 
Indícia absolvovali 17 učitelia 
Základný kurz Hejného 
vyučovacej metódy. 

BK_ZGPSK20_13 
Občianske združenie - 
FRAŠTÁČIK 

Čitáreň pod modrým 
nebom 

1 231,23 €  

Zamestnanci MŠ spolu s rodičmi, 
starými rodičmi a deťmi zhotovili 
knižné búdky a zútulnili 
nevyužívanú časť školského 
dvora, ktorý má teraz 
rozprávkový charakter.  

BK_ZGPSK20_14 

Centrum pedagogicko-
psychologického 
poradenstva a prevencie 

Zvýšením kvality 
podmienok zvyšovať 
kvalitu služieb 

500,00 €  

V rámci a vďaka podporeného 
projektu sme mohli pre odbornú 
prácu s detskými klientmi zakúpiť 
hodnotné reedukačné pomôcky 
a psychologické testy. 

BK_ZGPSK20_15 Materská škola Hovor ako učiteľ 1 470,00 €  

Prostredníctvom vzdelávania a 
workshopov pedagogickí 
zamestnanci získali odborné 
vedomosti,  poznatky a zručnosti 
z oblasti interpersonálnych 
vzťahov ako aj relevantné 
informácie o sociálnej 
komunikácii. 

BK_ZGPSK20_16 

Slovenská technická 
univerzita v Bratislave, 
Materiálovotechnologická 
fakulta v Trnave 

Nebezpečné bezpečne 
- Integrovaná 
bezpečnosť v 
priemysle pre 
študentov a pre prax 

2 000,00 €  

Projekt bol zameraný na 
prepojenie štúdia Integrovanej 
bezpečnosti na s praxou – 
priemyselnými podnikmi a 
odborníkmi z praxe, nadviazanie 
užitočných kontaktov a výmenu 
informácií prostredníctvom 
workshopov. 
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BK_ZGPSK20_17 SOŠOaS 
Nemecký jazyk 
digitálne 

1 500,00 €  

Projektom dosiahla škola 
modernizáciu pri výučbe 
nemeckého jazyka zakúpením 
tabletov a potrebných 
komponentov. Žiaci budú viac 
motivovanejší na hodinách a 
budú sa zapájať do online 
cvičení.  

 

Číslo zmluvy Organizácia Projekt 
Schválená 

suma 
Popis projektu 

BK_ZGPSK20_18 
Základná škola Nábrežie 
mládeže 5, Nitra 

Vyučovanie 
matematiky pomocou 
tabletou 

1 462,85 €  
Prínosom projektu bolo 
zakúpenie tabletov, čo zlepší 
kvalitu vzdelávania žiakom školy.  

BK_ZGPSK20_03 
Centrum voľného času 
Dúha 

HRÁME SA A TAK SA 
UČÍME 

2 600,00 €  

V rámci projektu boli 
zrealizované 3 workshopy 
zamerané na témy: dramatická 
výchova, práca s interaktívnou 
tabuľou a "Ponorka v tíme", 
ktorých sa pravidelne 
zúčastňovalo 30 pedagógov.  
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Dátum vypracovania: 31. 03. 2021 
 
Vypracoval:  Pavol Pikla, programový manažér 
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 E-mail: pavol.pikla@nadaciapontis.sk 
 Tel.: 0905 449 522 
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