
 

1 
 

VÝROČNÁ SPRÁVA O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV ZA ROK 2021 

Nadačný Fond Dell v Nadácii Pontis 

 
Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis sa od roku 2009 strategicky zameriava na podporu komunity a rozvoj 

dobrovoľníckych aktivít. Podporuje taktiež vzdelávanie mládeže v oblasti informačných technológií.  

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

neziskových organizácií a samosprávy v oblastiach ako je ochrana a podpora zdravia, poskytovanie sociálnej pomoci, 

zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora vzdelávania a ochrany životného prostredia. 

V rámci aktivít Nadačného fondu Dell pri Nadácii Pontis sme v roku 2021 prijali prostriedky vo výške 57 674,47 €. Prijaté 

finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov spoločnosti Dell s.r.o. - formou asignácie dane z príjmu právnickej osoby       

(46 139,58 €) a z daru spoločnosti Dell, s. r. o. (11 534,89 €). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkovo sme finančné prostriedky z asignácie prerozdelili na granty s verejnoprospešným účelom v sume 23 462,67 € 

– tie predstavovali 91 % objemu použitých finančných prostriedkov. 9 % z celkovej prerozdelenej sumy asignácie dane 

v sume 2 355,52 € 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 Dell 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 2020 

3 963,60 € 1 189,08 € 0 0 2 

Priama podpora 2020 8 776,23 € 2 632,87 € 0 0 3 

Zamestnanecký grantový 
program 2021 

15 149,72 € 14 090,72 € 34 9 7 

Priama podpora 2021 12 000,00 € 11 550,00 € 6 6 4 

Správa fondu 3 509,01 € 3 509,01 € - - - 

Spolu 43 398,56 €* 32 971,68 € 40 15 16 

* 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 

3 822,75 0,00 3 822,75 0,00 

Asignácia z podielu dane zaplatenej  
za rok 2019 

23 555,24 0,00 21 995,44 1 559,80 

Asignácia z podielu dane zaplatenej  
za rok 2020 

0,00 46 139,58 0,00 46 139,58 

Dary do fondu 0,00 11 534,89 7 153,49 4 381,40 

SPOLU 27 377,99 57 674,47 32 971,68 52 080,78 
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VÝROČNÁ SPRÁVA O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV ZA ROK 2021 

Nadačný Fond Dell v Nadácii Pontis 

 

ZOZNAM PODPORENÝCH PROJEKTOV V ROKU 2021 

ZAMESTNANECKÝ GRANTOVÝ PROGRAM 2020 
 

 

PRIAMA PODPORA 2020 
 

 

 

 
 

 

 

 

Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 2021 
Popis projektu 

DELL_ZG
P2020_02 

Divé maky, o.z. 
Letná 

akadémia 
2020 

2 000,00 € 600,00 € 

Tridsať rómskych detí absolvovalo 
workshopy osobnostného rozvoja, výroby 
doskovej hry, tanečný, hudobný, spevácky a 
divadelný, teambildingových aktivít. 

DELL_ZGP
2020_07 

BROZ 
Klimatická 

zmena na nás 
nemá! 

1 963,60 € 589,08 € 

Prostriedky z nadačného fondu boli využité 
na nákup materiálu (dreva) na stavbu 
altánku a na nákup sadeníc trvaliek, ktoré 
boli dosádzané do záhradného kútika v 
rámci areálu školy. 

SPOLU 3 963,60 € 1 189,08 €  

Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 2021 
Popis projektu 

DELL_PP2
0_05 

Stredná 
odborná škola 
informačných 

technológií 

Dell 
classroom 

5 000,00 € 1 500,00 € 

Podarilo sa nám zabezpečiť dlho očakávaný 
server a počítače pre školu. Týmto sme 
pomohli škole zmodernizovať výučbu a 
lepšie rozvíjať zručnosti študentov ktoré sú, 
a budú čoraz viac, vyžadované na trhu 
práce. 

DELL_PP20
_06 

DEPAUL 
SLOVENSKO 

Kuchyňa pre 
ľudí bez 
domova 

775,00 € 232,50 € 

Vďaka vymenej kuchyni bude organizácia 
vedieť pripravovať jedlo pre ľudí bez domova 
efektívnejšie a zároveň sa budú ľahšie 
dodržiavať potrebné hygienické štandardy. 

DELL_PP20
_07 

OZ Prakoreň 
Genofondový 

ovocný sad 
3 001,23 € 900,37 € 

Získané prostriedky z grantu boli použité na 
dokúpenie 50 sadeníc ovocných stromov a 
podporného materiálu z lokálnej ovocnej 
škôlky. 

SPOLU 8 776,23 € 2 632,87 €  
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VÝROČNÁ SPRÁVA O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV ZA ROK 2021 

Nadačný Fond Dell v Nadácii Pontis 

 

ZAMESTNANECKÝ GRANTOVÝ PROGRAM 2021 
 

 
 
 

Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 2021 
Popis projektu 

DELL_ZG
P21_01 

Iniciatíva 
Naše Karpaty 

Podpora 
cykloturistiky v 
bratislavskom 

lesoparku 

1 410,00 € 1 410,00 € 

Prínosom projektu je vybudovanie 
cyklostojana s betónovým podstavcom, 
ktorý bude slúžiť cyklistom v bratislavskom 
lesoparku. 

DELL_ZG
P21_02 

Záchranná 
stanica a 

Ekocentrum 
Zázrivá 

Predelenie 
záhrady v 

Záchrannej 
stanici 

2 000,00 € 2 000,00 € 

Realizáciou projektu stanica získala 4 nové 
oddelené priestory vo výbehu Záchrannej 
stanice, kde sú umiestňované zvyčajne 
väčšie zvieratá. Výsledkom je zvýšenie 
kapacity, skvalitnenie poskytovanej 
starostlivosti a zvýšenie efektivity a 
bezpečnosti práce dobrovoľníkov. 

DELL_ZG
P21_03 

Fabrika 
umenia 

Kaštiele a kúrie 
v okolí mesta 
Partizánske 

2 000,00 € 1 400,00 € 

Projektom boli zmapované kaštiele okresu 
Partizánske a jeho širšieho okolia. 
Publikovaných bolo 16 článkov, ktoré mali 
v období realizácie projektu 47 967 
zobrazení.  

DELL_ZG
P21_04 

Oz Francesco 
Podpora 

dobrovoľníctva 
1 530,00 € 1 071,00 € 

V rámci projektu boli realizované aktivity: 
víkendové stretnutia, plánovanie táborov 
a samotné tábory.  

DELL_ZG
P21_05 

Združenie 
rodičov pri 
Základnej 

škole 
Záhorácka  

Centrum 
vedomostí, 
objavov a 

zábavy 

2 000,00 € 2 000,00 € 

Osadenie altánku a umiestnenie lavíc, stola 
a tabule umožní žiakom využívať ich počas 
vyučovacích, výchovných a terapeutických 
hodín. 

DELL_ZG
P21_06 

Občianske 
združenie RZ 
pri ZŠ kpt. J. 

Nálepku v 
Stupave 

Náučné 
Ekotabule 

2 000,00 € 2 000,00 € 

Cieľom tohto projektu bolo osadenie 
ekologických tabúľ, ktoré nesú ekologické 
posolstvo, zoznamujú deti s rastlinami a 
živočíchmi v našom okolí a hravou formou 
podporujú vytvorenie pozitívnych vzťahov 
detí k prírode, ako aj podporu vo vzdelávaní 
sa v anglickom jazyku. 

DELL_ZG
P21_07 

Banský 
Región - Terra 

Montanae 

Náučný chodník 
Banskou 

dolinou - Projekt 
pretrasovania  

1. etapy 
Barborskej 

cesty 

2 000,00 € 2 000,00 € 

Projektom sme pretrasovali a vytvorili novú, 
bezpečnú trasu 1. etapy Barborskej cesty a 
vytvorili sme zároveň náučný chodník 
Banskou dolinou, ktorý približuje históriu 
baníctva v tomto regióne a to pútnikom ako 
aj peším turistom.  

DELL_ZG
P21_08 

Združenie pre 
deti z DeD 

Chodník k 
zelenej stene 

1 709,72 € 1 709,72 € 

Zamestnanci centra a deti sa podieľali 
počas projektu na skrášľovaní a tvorbe 
prostredia vo dvore. Vybudovali zelenú 
stenu a chodník so senzorickým kobercom. 

DELL_ZG
P21_09 

Občianske 
združene 

STUDNIČNÁ 

Vtáčí raj pod 
Skalkou 

500,00 € 500,00 € 

V rámci projektu sa podarilo zrevitalizovať 
zanedbaný priestor v centre obce a doplniť 
ho o zaujímavé a edukatívne prvky určené 
pre širokú verejnosť a najmä deti.  

SPOLU 15 149,72 € 14 090,72 €  
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VÝROČNÁ SPRÁVA O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV ZA ROK 2021 

Nadačný Fond Dell v Nadácii Pontis 

 

PRIAMA PODPORA 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo 
zmluvy 

Prijímateľ Projekt 
Schválená 

suma 

Suma 
zaplatená 

v roku 2021 
Popis projektu 

DELL_PP
21_01 

Výcviková škola 
pre vodiace a 

asistenčné psy 

Podpora 
výcviku Naomi 

1 000,00 € 1 000,00 € 

Vďaka projektu organizácia vychovala 
dvoch psov - Naomi a Oliho. Financie 
pomohli zaplatiť im krmivo a potrebné 
veterinárne ošetrenia. Obaja psíci sú vďaka 
tomuto grantu zdraví a silní, schopní sa 
pripravovať na dráhu psa so špeciálnym 
výcvikom. 

DELL_PP 
21_02 

Stredná odborná 
škola 

informačných 
technológií 

Dell classroom 2 000,00 € 2 000,00 € 

Prostredníctvom projektu bolo vytvorené 
prostredie zakúpením techniky pre 11 
študentov, ktoré im pomôže ku 
kvalitnejšiemu vzdelávaniu. 

DELL_PP
21_03 

Ružová stužka, 
n.f. 

Prevencia 
onkologických 

ochorení 
prsníka 

1 500,00 € 1 500,00 € 

Lekári a zdravotnícky personál boli 
informovaní o tom, ako vzdelávať verejnosť 
a ženy čakajúce na vyšetrenie na ich 
mamografických pracoviskách. Odovzdali 
sme im naše skúsenosti aj vzdelávacie 
materiály. 

DELL_PP
21_04 

Ovocná halúzka 
Dosadba 
ovocného 

sadu 
1 500,00 € 1 050,00 € 

Vysadené stromy budú v našej starostlivosti 
niekoľko rokov, budú prinášať ovocie a 
slúžiť na ochutnávky a vzdelávanie ľudí v 
ovocinárstve. Tieto odrody budú slúžiť ako 
materské stromy pre ďalšie množenie a 
šírenie medzi ľudí, ktorí si ich budú so 
sebou odnášať po návšteve kurzu. 

DELL_PP
21_05 

Innovation 
League 

Challenger 5 000,00 € 5 000,00 € 

Projekt pomáha pomôcť začínajúcim firmám 
vstúpiť rýchlejšie na trh, získať zákazníkov, 
partnerov a napokon aj získať investorov pre 
ďalší rozvoj 

DELL_PP
21_06 

Slovenská 
aliancia pre 
inovatívnu 
ekonomiku 

SAPIE 2021 1 000,00 € 1 000,00 € 

Projekt pomáha integrovať do vzdelávacieho 
systému využívanie digitálnych technológií a 
dostupných platforiem na základe príkladov 
zo zahraničia. 

SPOLU 12 000,00 € 11 550,00 €  
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VÝROČNÁ SPRÁVA O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV ZA ROK 2021 

Nadačný Fond Dell v Nadácii Pontis 

 

SUMÁRNE ZHRNUTIE DOPADOV FONDU PODĽA OBLASTÍ* 

* prerátané na základe poskytnutých financií 
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VÝROČNÁ SPRÁVA O POUŽITÍ PROSTRIEDKOV ZA ROK 2021 

Nadačný Fond Dell v Nadácii Pontis 

 

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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