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VÝROČNÁ SPRÁVA O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV ZA ROK 2021 

Nadačný Fond Bekaert pomáha v Nadácii Pontis 

 
Nadačný fond Bekaert pomáha v Nadácii Pontis bol založený v roku 2017. 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.  

V rámci aktivít Nadačného fondu Bekaert pomáha v Nadácii Pontis sme v roku 2021 prijali finančné prostriedky v sume                      

118 156,19 €. Prijaté finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov spoločnosti Bekaert Hlohovec a. s. - formou asignácie 

dane z príjmu právnickej osoby (93 156,19 €) a z daru spoločnosti Bekaert Hlohovec a. s. (25 000,00 €). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkovo sme finančné prostriedky z asignácie prerozdelili na granty s verejnoprospešným účelom v sume                                   

37 930,47 € – tie predstavovali 84 % objemu použitých finančných prostriedkov. 16 % z celkovej prerozdelenej sumy 

nadačného fondu v sume 4 075,52 € bolo použitých na správu fondu (mzdy, komunikácia). V roku 2021 sme nepoužili 

finančné prostriedky na komunikáciu a propagáciu grantových programov. 
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VÝROČNÁ SPRÁVA O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV ZA ROK 2021 

Nadačný Fond Bekaert pomáha 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 2019/2020 

4 640,00 € 1 392,00 € 0 0 3 

Zamestnanecký grantový 
program Škola 2020 

3 000,00 € 900,00 € 0 0 1 

Zamestnanecký grantový 
program 2021 

40 000,00 € 39 047,50 € 62 18 17 

Zamestnanecký grantový 
program Škola/Vzdelanie 2021 

30 976,42 € 26 156,32 € 38 13 7 

Správa fondu 8 025,52 € 8 025,52 € - - - 

Spolu 122 579,18 €* 75 521,34 € 100 31 28 

* 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. 

  
 

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 

2 203,31 0,00 2 203,31 0,00 

Asignácia z podielu dane zaplatenej  
za rok 2019 

40 755,18 0,00 39 802,68 952,50 

Asignácia z podielu dane zaplatenej  
za rok 2020 

0,00 93 156,19 0,00 93 156,19 

Dary do fondu 31 821,16 26 600,00* 33 515,35 24 905,81 

SPOLU 74 779,65 119 756,19 75 521,34 119 014,50 

* v roku 2021 spoločnosť Bekaert Hlohovec, s. r. o. poskytla finančný dar vo výške 25 000,00 €, zvyšné finančné 
prostriedky sú vrátené splátky z uzatvorených grantových zmlúv, ktoré nevyúčtovali príjemcovia grantov 
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VÝROČNÁ SPRÁVA O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV ZA ROK 2021 

Nadačný Fond Bekaert pomáha v Nadácii Pontis 

 

ZOZNAM PODPORENÝCH PROJEKTOV V ROKU 2021 

ZAMESTNANECKÝ GRANTOVÝ PROGRAM 2019/2020 
 

 

ZAMESTNANECKÝ GRANTOVÝ PROGRAM ŠKOLA 2020 
 

 

ZAMESTNANECKÝ GRANTOVÝ PROGRAM 2021 
 

  

Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 2021 
Popis projektu 

BK_ZGP2
0_06 

Dobrovoľný 
hasičský zbor 
Hlohovec 

Zdravie 2 140,00 € 642,00 € 

Prostriedky boli použité na zakúpenie 
zdravotníckeho materiálu a technického 
zabezpečenia. Organizácia zakúpila AED 
defibrilátor, ktorý použila pri školeniach a 
prezentáciách. 

BK_ZGP2
0_12 

Nadácia ADELI 
Pomoc pre 
Jakubka Ifku 

1 500,00 € 450,00 € 
Prostredníctvom projektu sme pomohli 
Jakubovi v rehabilitácii vedúcej k zlepšeniu 
zdravotného stavu. 

BK_ZGP2
0_17 

Hokejový klub 
HK Mládež 
Šaľa, OZ 

Hokej bez 
prekážok 

1 000,00 € 300,00 € 
Klub použil prostriedky grantu na nákup 
hokejovej výstroje pre 20 aktívnych členov. 

SPOLU 4 640,00 € 1 392,00 €  

Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 2021 
Popis projektu 

BK_ZGPS
K20_09 

Základná škola 
s materskou 

školou, 
A.Felcána 4, 

Hlohovec 

Vzdelávanie 
komunity 

školy 
3 000,00 € 900,00 € 

Finančné prostriedky boli použité pre 
vzdelávanie komunity školy. Realizovali sme 
on-line Workshopy pre pedagogických 
zamestnancov. 

SPOLU 3 000,00 € 900,00 €  

Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 2021 
Popis projektu 

BKZGP21
_01 

Reedukačné 
centrum 
Hlohovec 

Radšej 
športujem ako 
drogujem 

1 480,00 € 1 480,00 € 

Dvojdňový turnaj sa realizoval 21.-
22.09.2021. Hráči hrali fair play bez 
akýkoľvek násilných útokov či verbálnych 
prejavov čo  u chlapcov s poruchami 
správania nie je bežné, vzhľadom k tomu, 
že všetko riešia násilne. 

BKZGP21_
02 

Centrum 
voľného času 
Dúha 

Začnime sa 
opäť hýbať a 
športovať 

3 000,00 € 3 000,00 € 

Počas celého leta sme sa snažili pripraviť 
pre deti veľmi pestrý, bohatý program, ktorý 
bol zameraný hlavne na športové aktivity, 
spoznávanie okolitých miest, pamiatok, 
športovísk, nových atrakcií. Navštívili sme 
zvieracie farmy, včelárstva, dopravné ihrisko. 
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BKZGP21_
03 

Vlastivedné 
múzeum v 
Hlohovci 

Múzeum 
bližšie k 
zdravotne 
postihnutým 

2 520,00 € 2 520,00 € 

Nákup schodolezu s invalidným vozíkom 
slúži na prekonávanie prekážok pre 
návštevníkov, so zníženou mobilitou alebo 
úplnou imobilitou.  

BKZGP21
_04 

ZŠ Podzámska, 
Hlohovec 

Bezpečne do 
školy 

1 851,00 € 1 851,00 
Kvíz sme zrealizovali podľa plánu, kvízu sa 
zúčastnili 2 triedy, zmena bola v termíne 
plánovanej akcie. 

BKZGP21
_05 

Spojená škola, 
Školská 1087, 
925 21 
Sládkovičovo 

Dopravné 
ihrisko 

3 000,00 € 3 000,00 € 

Grant prispel k zakúpeniu jednotlivých častí 
mobilného dopravného ihriska, vďaka 
ktorému môžeme učiť v dnešnej dobe veľmi 
dôležitú dopravnú výchovu aj prakticky v 
školskom areáli , najmä v rámci telesnej 
výchovy a v blokovom vyučovaní.  

BKZGP21
_06 

Materská škola 
Športom k 
zdraviu detí 

2 990,75 € 2 990,75 € 

Vytvorili sme pre deti bezpečný a atraktívny 
priestor, kde si deti hrou rozvíjajú  fyzickú 
zdatnosť odvahu, zvyšujú si sebadôveru a 
zdokonaľujú  koordináciu pohybov.  

BKZGP21
_07 

Funny athletics 

Elektronická 
časomiera - 
buďme 
rýchlejší a 
buďme 
odolnejší 

2 274,00 € 2 274,00 € 

Klubu Funny athletics sa pomocou projektu 
podarilo získať kvalitné materiálno-technické 
vybavenie. Elektronická časomiera nám 
pomohla zrýchliť a skvalitniť proces 
testovania športovcov, prispela k 
modernizácii a digitalizácii testovania.  

BKZGP21
_08 

Obec Veľké 
Úľany 

Bezpečná 
cyklotrasa 

2 880,00 € 2 880,00 € 

Zo získaných prostriedkov bola 
zabezpečená bezpečnosť cyklistov na 
cyklotrase a tiež osadené informačné 
tabule.  

BKZGP21
_09 

Základná škola 
s materskou 
školou Sándora 
Petőfiho s 
vyučovacím 
jazykom 
maďarským 

Športom ku 
zdraviu 

2 850,00 € 2 850,00 € 

Vytvorené fitness/workout ihrisko ponúka 
možnosť športovania pre všetkých žiakov i 
učiteľov: počas dlhších prestávok medzi 
vyučovacími hodinami, za priaznivého 
počasia na hodinách telesnej výchovy, ako 
aj po vyučovaní. 

BKZGP21
_10 

športový klub 
futbalu Sereď 

akadémia 1 000,00 € 700,00 € 
Zo získaných finančných prostriedkov klub 
nakúpil dresy pre mladých hráčov. 

BKZGP21
_11 

Základná škola 
s materskou 
školou Vlčkovce 

Cvičíme 
hravo, zdravo 
a bezpečne aj 
bez telocvične 

2 550,00 € 2 550,00 € 

Výsledkom projektu malo byť vytvorenie 
nového priestoru na cvičenie na chodbe 
školy. Zámer sa nám podaril. Rokmi 
opotrebovaný koberec na cvičenie sme 
vymenili za nový, priestor sme upravili a inak 
uložili. Staré náradie a náčinie na cvičenie 
sme vyradili  

BKZGP21
_12 

Obecný 
futbalový klub 
Bučany 

Podpora 
talentovanej 
mládeže v 
Bučanoch 

2 000,00 € 2 000,00 € 

Prostredníctvom projektu boli vytvorené 
lepšie podmienky pre tréningový proces a 
deti motivované zvyšovaním kvality 
zabezpečenia tréningového procesu. 

BKZGP21
_13 

Na trati, o.z. 
Hipoterapia 
pre deti s 
autizmom 

2 000,00 € 2 000,00 € 

Vďaka grantu sme mohli bez prerušenia 
pokračovať v dochádzaní s klientmi na 
hipoterapiu. Vďaka terapii si deti uvedomujú 
hranice svojho tela, vedome zapájajú 
končatiny pri cvičení a plnení pokynov 
terapeuta. 

BKZGP21
_14 

Cech vinárov 
Hlohovecka o. 
z. 

Náučný 
chodník 
Hlohoveckými 
vinohradmi 

2 000,00 € 2 000,00 € 
Vytvorenie náučného chodníka 
Hlohoveckými vinohradmi, ktorého súčasťou 
je 8 informačných tabúľ.  
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ZAMESTNANECKÝ GRANTOVÝ PROGRAM ŠKOLA/VZDELANIE 2021 
 

  

BKZGP21
_15 

Základná škola 
s materskou 
školou Angely 
Merici 

MOBAK  2 156,42 €  2 156,42 € 

V rámci projektu MOBAK bola v termínoch 
25. a 26. júna 2021 prostredníctvom 
rovnomennej testovacej batérie realizovaná 
diagnostika pohybových kompetencií detí.  

BKZGP21
_16 

Obec Vinohrady 
nad Váhom 

Bezpečko na 
cestách 

1 272,83 € 1 272,83 € 

Zakúpili sme prenosné dopravné ihrisko, 
ktoré bude slúžiť na pohybový rozvoj detí, 
umožní zdravý pohyb na čerstvom vzduchu 
a deti získajú základné informácie 
dodržiavania bezpečnosti na cestách a 
mimo cestnej premávky. 

BKZGP21
_17 

FC Slovan 
Hlohovec 

Futbal deťom 
- náš klub, 
naše mesto, 
naša pýcha 

2 000,00 € 2 000,00 € 

Výsledky projektu boli nad očakávanie 
výborné, už iba z dôvodu, že sa nám 
prihlásilo cez 50 detí, dokázali sme prilákať 
športujúcu mládež. 

BKZGP21
_18 

Fubalový klub 
Šulekovo 

Futbal pre 
mládež 

2 175,00 € 1 522,50 € 

Projekt slúžil na pomoc mládežníckym 
družstvám Fk Šulekovo zlepšiť tréningové 
podmienky pre rozvoj talentu. Kúpené boli 
dve sady dresov , hracie a tréningové lopty 
a pre každého mladého hráča ako motivácia 
kopačky. 

SPOLU 40 000,00 € 39 047,50 €  

Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 2021 
Popis projektu 

BK_SKV2
1_01 

Rodičovské 
Združenie 
Základná škola 
slov. Košúty 

Rozprávkovo - 
náučná 
záhrada 

1 200,00 € 1 200,00 € 

V rámci projektu sme vybudovali prírodnú 
záhradu so vzdelávacími prvkami ako 
vyvýšené záhony, kompostovisko, bylinkovú 
záhradu, arborétum s popismi rastlín a 
drevín, meteorologickú stanicu, geologický 
kútik s rôznymi kameňmi, záhradné sedenie 
a iné. 

BK_SKV2
1_02 

Občianske 
združenie 
SAMARIA 

Počítačový 
kurz - zdravý 
životný štýl 
seniorov 

3 000,00 € 3 000,00 € 

V mesiaci august sme do komunitného 
centra zakúpili 5 počítačov, 5 monitorov a 
programov Windows na výučbu. Aby seniori 
prekonali strach z nového, boli zapojení aj 
do samotného vybaľovania a inštalácie 
počítačov.  

BK_SKV2
1_03 

Občianske 
združenie - 
FRAŠTÁČIK 

V záhoníkoch 
pri domčeku 
pestujeme 
zeleninku 

1 429,80 € 1 429,80 € 
Na školskom dvore sme osadili vyvýšené 
záhony, spolu s deťmi sme ich naplnili a 
vysadili sme semená.  

BK_SKV2
1_04 

ZŠ s MŠ 
Rišňovce 

Edukačná 
robotika 

3 000,00 € 3 000,00 € 

Zakúpené edukačné robotické stavebnice 
využiť na viac rokov, aby aj ďalšie ročníky 
mali možnosť oboznamovať sa a pracovať s 
týmito didaktickými pomôckami, rozvíjať 
svoje manuálne zručnosti. 

BK_SKV2
1_05 

Základná škola, 
Podzámska 35, 
Hlohovec 

Učíme sa 
kompostovať 

1 207,62 € 1 207,62 € 

Vďaka grantu sme obstarali 5 kusov 
Vermikompostérov, v ktorých žijú 
Kalifornské dážďovky. Ich úlohou je 
premieňať bioodpad na kompost a tak meniť 
neužitočné na užitočné.  
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BK_SKV2
1_06 

Obec Merašice Digitáčik 1 405,00 € 983,50 € 
Za finančné prostriedky sme zakúpili 
digitálne pomôcky na rozvíjanie digitálnej 
gramotnosti detí predškolského  veku.  

BK_SKV2
1_07 

Rada rodičov pri 
Strednej 
odbornej škole, 
Nerudova 13, 
Hlohovec 

Retro je super 2 998,00 € 2 098,60 € 

Projekt je nástrojom ako implementovať 
klasickú fotografiu do modernej doby. Ide o 
návrat k princípom tvorby snímok tradičným 
spôsobom, o zlepšenie kvality práce ale aj 
samotného zážitku z fotografovania a 
spracovania snímok. 

BK_SKV2
1_08 

Základná škola 
s materskou 
školou 

Asertívne 
zvládanie 
náročných 
komunikačnýc
h situácií v 
práci učiteľa 

2 572,00 € 2 572,00 € 

Učitelia si osvojili otvorenú komunikáciu, 
schopnosť odvážne, úprimne a otvorene sa 
rozprávať o témach, na ktorých im záleží, 
spoznali stratégie manipulátora, účinne 
riešiť konflikty, čeliť neoprávnenej kritike, 
naučili sa používať asertívne NIE, eliminov 

BK_SKV2
1_09 

Škola deťom vo 
Verešvári 

„Cesta za 
poznaním“ 

3 000,00 € 2 100,00 € 
Cieľom projektu je vytvoriť priestor na 
zážitkové vyučovanie environmentálnej 
výchovy pre 173 žiakov Základnej školy. 

BK_SKV2
1_10 

Združenie pri  
III.ZŠ , na ulici  
A. Felcána  v 
Hlohovci 

Rozprávkový 
svet 

2 934,00 € 2 053,80 € 

Využitím metód tvorivej dramatiky vo 
výchovno- vzdelávacom procese (maňušky, 
prstové bábky, paraván, bábkové divadlo) 
nám umožní korekciu postojov a správania 
sa detí aj zo znevýhodneného prostredia, 
deťom s rôznymi poruchami učenia či 
správania. 

BK_SKV2
1_11 

Základná škola 
s materskou 
školou,  

Kráčame s 
dobou - 
polytechnická 
výchova 

2 790,00 € 1 953,00 € 

Žiakov našej školy chceme praktickou 
činnosťou vychovať k samostatnému 
riešeniu problémov, vzbudiť väčší záujem o 
niektoré povolania a správne ich usmerniť 
pri voľbe budúceho povolania.  

BK_SKV2
1_12 

Základná škola 

To, čo nám 
stačilo včera, 
dnes už 
nestačí 2 
........ 

2 500,00 € 2 500,00 € 

V priebehu dvoch mesiacov práce v projekte 
sme zrealizovali 15 vyučovacích hodín so 
súpravou LEGO® Education SPIKE™ Prime 
na predmetoch Technika, Informatika, 
Fyzika a 24 hodín v krúžkovej činnosti. 

BK_SKV2
1_13 

Základná škola 
s materskou 
školou Angely 
Merici 

Rešpektovať 
a byť 
rešpektovaný 

2 940,00 € 2 058,00 € 

Projekt rieši širšie súvislosti mocenského a 
rešpektujúceho poňatia výchovy, 
vzdelávania a komunikácie. Rešpektovať 
neznamená nechať deti robiť si, čo chcú, ale 
nastaviť im potrebné hranice.  

SPOLU 30 976,42 € 26 156,32 €  
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SUMÁRNE ZHRNUTIE DOPADOV FOND U PODĽA OBLASTÍ* 

 *prepočítané na základe poskytnutých financií 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51,5%

33,1%

11,0%

4,4%

podpora vzdelávania

podpora a rozvoj športu

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

organizovanie a sprostredkovanie
dobrovoľníckej činnosti
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FOTOGALÉRIA Z REALIZÁCIE VYBRANÝCH PROJEKTOV 

 
 

 
Dátum vypracovania: 31. 01. 2022 
 
Vypracoval:  Pavol Pikla, programový manažér 
 E-mail: pavol.pikla@nadaciapontis.sk, Tel.: 0905 449 522 
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