
Štatút zamestnaneckého grantového programu Iniciatíva dm {spoločne} Nadačného fondu dm drogerie markt, s.r.o. v Nadácii Pontis  
 
 
 
 

Štatút  
zamestnaneckého grantového programu 

Iniciatíva dm {spoločne} 
Nadačného fondu dm drogerie markt, s.r.o. 

v Nadácii Pontis 
(ďalej len „štatút“) 

 

Preambula 

 

1. Nadácia Pontis v spolupráci so zriaďovateľom nadačného fondu - spoločnosťou dm drogerie markt, s.r.o. (ďalej len „dm”) - vydáva 
štatút k zamestnaneckému grantovému programu Iniciatíva dm {spoločne}.  

2. Zamestnanecký program vznikol ako súčasť stratégie zodpovedného podnikania dm, ktorá sa zameriava okrem vzdelávania a ochrany 
životného prostredia aj na podporu dobrovoľníctva a rozvoja komunít.  

3. Zriaďovateľ nadačného fondu chápe svojich zamestnancov ako svoju neoddeliteľnú súčasť, a preto víta ich iniciatívu zapojenia sa do 
verejnoprospešných aktivít vo svojom okolí. 

 

Čl. 1 
Komu je určená finančná podpora (grant) 

 

1. Písomnú žiadosť v elektronickej forme môžu predložiť výlučne:  
a) mimovládne neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby - občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, 

neinvestičný fond, účelové zariadenie cirkví,  
b) príspevkové alebo rozpočtové organizácie - školy (materské, základné a stredné), centrá voľného času, športové kluby a iné 

organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania a voľnočasovým aktivitám pre deti a mladých ľudí, 
c) orgány verejnej správy alebo územnej samosprávy a nimi zriadené organizácie so sídlom na území Slovenskej republiky 
(ďalej len „žiadateľ“ a/alebo „žiadatelia“) 
2. Podmienkou získania finančnej podpory je odporúčanie zamestnanca dm. 
3. Zamestnanec nemôže odporučiť organizáciu, v ktorej je štatutárnym orgánom. 

 

 

Čl. 2 
Výška finančnej podpory (grantu) 

 

1. Maximálna výška finančnej podpory (grantu) pre jednu žiadosť je 5.000 EUR, minimálna výška je 1.500 EUR. 

 

Čl. 3 
Účel a podmienky finančnej podpory 

 

1. Prostriedky finančnej podpory sú účelovo viazané na tieto oblasti: 
a) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, 
b) podpora a rozvoj športu, 
c) poskytovanie sociálnej pomoci, 
d) zachovanie kultúrnych hodnôt, 
e) podpora vzdelávania,  
f) ochrana a tvorba životného prostredia, 
g) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti. 
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2. Prihlasovaný projekt sa uskutočňuje na regionálnej alebo lokálnej úrovni na území Slovenskej republiky v období od 06.05.2022 do 30. 
09.2022; záverečnú správu s vyúčtovaním je potrebné zaslať do 15.10.2022.  

3. Finančná podpora nie je určená na podnikanie a nemôže byť použitá v súvislosti s podnikateľskou činnosťou, či činnosťou a 
financovaním politických strán a hnutí ani na prospech kandidáta na verejnú funkciu.  

4. Zamestnanec, ktorý projekt odporúča súčasne garantuje, že žiadateľ je dôveryhodný a že spadá do okruhu oprávnených príjemcov 
podpory v zmysle tohto štatútu. Odporúčanie zamestnanca je súčasťou formulára žiadosti na internetovej stránke www.darca.sk.  

5. Odporúčanie môže vydať každý zamestnanec dm, ktorý tak môže urobiť z vlastnej iniciatívy a bude vystupovať ako koordinátor 
projektu (ďalej len „koordinátor“), pričom do projektu bude aktívne zapojený ako dobrovoľník (spoluorganizuje aktivity, zabezpečuje 
komunikáciu medzi žiadateľom, dobrovoľníkmi a inými účastníkmi projektu, podľa svojich možností zabezpečuje propagáciu projektu 
vo svojom okolí a účasť dobrovoľníkov na jeho realizácii). 
Je zakázané, aby v súvislosti s poskytnutím odporúčania zamestnanca dm boli zamestnancovi sľúbené alebo prijaté priamo alebo 
nepriamo akékoľvek výhody, provízie alebo odmeny. 

Čl. 4 
Podanie žiadosti o grant 

 

1. Žiadosť o grant podáva žiadateľ formou formulára prostredníctvom portálu www.darca.sk. Pre žiadateľov je k dispozícii inštruktážne 
video, ako žiadosť podať na https://www.nadaciapontis.sk/projekty/darca/. Formulár vypĺňa žiadateľ žiadajúci o grant, odporúčanie 
vypĺňa koordinátor. Finálnu verziu projektu spolu s doplneným odporúčaním zamestnanca v sekcii Súhrnné informácie môže odoslať 
Koordinátor alebo zástupca žiadateľa.  

2. Pri registrácii na portáli žiadateľ ako darcu zvolí Nadačný fond dm drogerie markt a ako program zvolí Iniciatíva dm {spoločne}. 
Registrovať sa pod novým prihlasovacím menom musí aj žiadateľ, ktorý sa už v minulosti cez www.darca.sk registroval. 

3. Žiadosti je možné posielať v časovom období od 01. marca 2022 do 30. marca 2022.  
4. Nadácia Pontis posúdi, či žiadosť spĺňa požiadavky na zaradenie do hodnotenia a vyhodnotí jej oprávnenosť. V prípade potreby vyžiada 

od žiadateľa dodatočné doklady.  
5. Prílohy - výpis z účtu a kópiu štatútu, zriaďovacej listiny alebo stanov žiadateľa vrátane všetkých zmien (dodatkov) je potrebné priložiť 

až po schválení projektu hodnotiacou komisiou k čomu žiadateľov vyzve Nadácia Pontis písomne prostredníctvom stránky 
www.darca.sk.  

6. Žiadateľ môže kedykoľvek požiadať o zrušenie prihlásenia projektu zaslaním e-mailovej správy obsahujúcej žiadosť o zrušenie 
prihlásenia prostredníctvom portálu www.darca.sk. V tomto prípade budú odstránené všetky údaje o prihlásenom projekte, ako aj iné 
uložené osobné údaje, ktoré sa týkajú projektu, a to bez zbytočného odkladu od doručenia žiadosti o zrušenie prihlásenia. 

 

 

Čl. 5 
Proces hodnotenia žiadostí 

 

1. Detailne vypracovaný projekt musí byť obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, plánované aktivity sú explicitne vymenované s jasným 
zámerom projektu (projektom sa rozumejú všetky informácie, ktoré uchádzač vyplní v online formulári na portáli www.darca.sk). 

2. Cieľom projektu má byť prispenie k zlepšeniu kvality života konkrétnej komunity.  
3. Predpokladá sa dlhodobejší dopad projektu a v projekte sú uvedené merateľné ukazovatele projektu, z ktorých je zrejmý zásah a 

očakávaný dopad projektu.  
4. Predpokladá sa taktiež zapojenie ďalších subjektov (t. j. partnerov) a zainteresovaných strán do prípravy a realizácie projektu (to 

znamená, že cieľom nie je zaangažovanie a zaplatenie externého dodávateľa, ale vlastný prínos do projektu – spájanie komunity pri 
realizácii projektu).  

5. Rozpočet projektu musí byť naplánovaný efektívne, hospodárne a primerane k naplánovaným aktivitám a výsledkom.  
6. Projekt v sebe musí niesť prvky ekológie (napr. výstavba detského ihriska z ekologických materiálov, workshopy pre sociálne skupiny 

na tému triedenia odpadu, spoznávanie rastlín a bylín, a pod.). 
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7. Do realizácie projektu by mali byť zapojení ľudia/deti zo zraniteľných skupín obyvateľstva (seniori, marginalizované skupiny, ľudia bez 
domova...), projekt nevyčleňuje určité skupiny obyvateľstva na základe sexuálnej orientácie, farby pleti, náboženstva a pod. a zároveň 
podporuje rodovú rovnosť.  

8. Vyhradzujeme si právo podľa svojho uváženia nesprístupňovať alebo vymazať také prihlásené projekty, ktoré obsahujú nedostatočné 
informácie pre vyhľadávanie alebo ktoré obsahujú nedostatočné, nepresné alebo inak nesprávne vyplnené informácie v prihlasovacom 
formulári alebo obsahujú irelevantné informácie alebo údaje, ktoré nesúvisia s prihlásením projektu (napr. politické a náboženské 
názory, reklama, vulgarizmy, atď.) alebo informácie uvedené v prihlasovacom formulári nespĺňajú podmienky uvedené v tomto 
štatúte. O tomto rozhodnutí informujeme žiadateľa a koordinátora, ktorého sa predmetný projekt týka.  

9. Vyhradzujeme si právo nepodporiť alebo zrušiť už schválený projekt, ak sa ukáže, že:  
a) je v rozpore s týmto štatútom, právnym poriadkom Slovenskej republiky, všeobecnými etickými normami slušného spávania alebo 

dobrými mravmi, 
b) žiadateľ podmieňuje účasť platbou manipulačného alebo iného poplatku,  
c) prezentuje viaceré projekty v rámci jedného prihlasovacieho formulára (uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na prezentáciu 

opakujúcej sa aktivity),  
d) neúplný alebo zavádzajúci, alebo obsahuje nepravdivé údaje, s reklamným alebo marketingovým obsahom, alebo informáciou o 

produktoch alebo službách žiadateľa žiadajúcej o grant alebo tretej osoby,  
e) môže ohroziť alebo poškodiť dobré meno alebo iné zákonom chránené práva Nadácie Pontis alebo dm alebo tretej osoby, 
f) je duplicitne prihlásený ten istý projekt, 
g) obsahuje alebo prebieha formou MLM (multilevel marketing) alebo podomového oslovovania.  

10. Žiadateľ je pri realizácii svojho projektu povinný zabezpečiť plnenie povinností a opatrení podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 
a ochrane zdraví a pri práci v znení neskorších právnych predpisov v rozsahu nevyhnutnom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
dobrovoľníka pri výkone dobrovoľníckej činnosti na svojom projekte/aktivite tak, aby dobrovoľnícku činnosť dobrovoľník vykonával v 
podmienkach neohrozujúcich jeho život a zdravie vzhľadom na druh a povahu dobrovoľníckej činnosti. Ak je na vykonávanie 
dobrovoľníckej činnosti potrebné podľa osobitných predpisov osobitné vybavenie alebo oblečenie, najmä pracovný odev a iné osobné 
ochranné pracovné prostriedky a pracovné pomôcky, Žiadateľ je povinný ich zabezpečiť dobrovoľníkovi pred začatím realizácie 
projektu zo strany dobrovoľníka. Nadácia Pontis a spoločnosť dm nie sú zodpovedné za škodu spôsobenú dobrovoľníkom pri výkone 
ich činnosti, ako ani za prípadný úraz dobrovoľníka pri výkone jeho činnosti.  

11. Žiadateľ je povinný podľa povahy a druhu dobrovoľníckej činnosti poučiť dobrovoľníka, a ak ide o dobrovoľníka mladšieho ako 18 
rokov aj jeho zákonného zástupcu, o všetkých rizikách spojených s výkonom dobrovoľníckej činnosti na projekte žiadateľa, ktorá by 
mohla ohroziť jeho zdravie alebo život. 

 

Čl. 6 
Podmienky a proces hodnotenia žiadostí 

 

1. Projekty, ktoré budú spĺňať všetky vyššie uvedené hodnotiace kritériá a budú zaslané v stanovenom termíne, vyhodnotí nezávislá 
hodnotiaca komisia v termíne od 04.04.2022 do 20.04.2022. Výsledky budú žiadateľom oznámené Nadáciou Pontis dňa 24.04.2022 
prostredníctvom automatizovanej odpovede z portálu www.darca.sk.  

2. Komisia si môže v otázke naplnenia účelu podpory vyžiadať stanovisko odborníka z príslušnej oblasti. Komisia si môže vyžiadať od 
žiadateľa aj ďalšie doklady či informácie týkajúce sa žiadosti alebo môže za týmto účelom predvolať koordinátora projektu. Rokovanie 
komisie sa uskutoční online.  

3. Pri hodnotení žiadosti sa hodnotitelia riadia týmito zásadami: 
a) posudzovanie verejnoprospešného účelu, 
b) posudzovanie etickosti a transparentnosti 
c) posudzovanie, či podporou bude naplnený účel  
d) nezávislosť – vylúčenie členov, ktorí sú v konflikte záujmov 
4. Žiadosti budú odmietnuté alebo posúdené ako neoprávnené, ak: 
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a) obsahujú nepravdivé alebo neúplné údaje,  
b) požadovaná pomoc nie je účelná alebo hospodárna, t.j. neviedla by k naplneniu požadovaného účelu alebo nie je preukázaná jej 

dôvodnosť alebo by bola neprimeraná vzhľadom na okolnosti konkrétnej žiadosti, 
a) pomoc nesleduje verejnoprospešný účel, 
b) pomoc by bola poskytnutá v rozpore s týmto štatútom. 

 

Čl. 7 
Poskytnutie financií a kontrola 

 

1. Úspešní žiadatelia budú kontaktovaní Nadáciou Pontis, s ktorou podpíšu zmluvu o poskytnutí finančnej podpory (grantu). 
2. Finančná podpora (grant) sa hradí nasledovne: 

- vo výške 70 % schválenej sumy do 14 pracovných dní od uzavretia zmluvy 
 

- vo výške 30 % do 14 dní po správnom zdokladovaní použitia celej sumy a po zaslaní záverečnej správy a vyúčtovania, v súlade s 
postupom uvedeným na www.darca.sk v časti súbory na stiahnutie.  

3. Žiadateľ zodpovedá za splnenie účelu podpory a použitie prostriedkov v súlade so zmluvou o poskytnutí finančnej podpory. 
 

4. Žiadateľ je oprávnený použiť finančný príspevok získaný z Nadačného fondu dm len podľa podmienok tohto štatútu a zmluvy o 
poskytnutí finančnej podpory. Táto finančná podpora môže byť použitá výlučne vo vzťahu k víťazným projektom, a to na: 

 
a) nákup materiálu a iných materiálnych pomôcok, ktoré priamo a bezprostredne súvisia a sú potrebné na realizáciu a zabezpečenie 

projektu, 
b) cestovné náklady na prepravu materiálu do miesta realizácie projektu, 

 
c) organizačné výdavky na realizáciu projektu, spočívajúce najmä vo výdavkoch na tlač materiálov (plagáty, podklady, pomôcky), 

nájomné za priestory pre účely realizácie projektu, kancelárske potreby, poštovné, kuriérske služby, a pod., 
 

d) odmeny externých odborníkov, pokiaľ si realizácia projektu vyžiadala zapojenie odborníka z určitej oblasti a poskytnutie jeho/jej 
odborných prác (napr. odborní lektori). Ďalšie podmienky používania finančných prostriedkov sú upravené v inštrukciách k rozpočtu a 
vyúčtovaniu projektov a v zmluve o poskytnutí finančnej podpory (grantu).  

5. Finančná podpora (grant) nemôže byť použitá na úhradu neoprávnených nákladov, pričom za neoprávnené náklady sú považované 
najmä:  

a) nákupy materiálu, zariadení, pomôcok a iného materiálového vybavenia, ktoré priamo a bezprostredne nesúvisia s realizáciou projektu, 
 

b) prevádzkové náklady, ako sú náklady na energie – elektrina, voda, plyn, mobilné telefóny, ďalej dlhodobé nájmy (napríklad nájom za 
priestor, ktorý žiadateľ využíva bez ohľadu na realizáciou projektu/aktivity, nájom za vlastné priestory alebo priestory vlastnené 
subjektom, ktorý je personálne alebo majetkovo prepojený so žiadateľom), bankové poplatky, bežné cestovné náklady, reprezentačné 
náklady, leasing vozidla, poplatky za odpis auta, amortizácia a pod.,  

c) náklady vzniknuté pred poskytnutím príspevku (t.j. pred podpisom zmluvy o poskytnutí finančnej podpory (grantu)), 
d) náklady na alkohol, tabakové výrobky, diéty (stravné), vreckové, 

 
e) iné náklady, ktoré nie sú hospodárne, účelne a primerane vynaložené alebo ktoré priamo a bezprostredne nesúvisia s realizáciou 

projektu, prípadne ich nie je možné zdokladovať. 
 

6. Nadácia Pontis je oprávnená kontrolovať správnosť využitia pomoci a splnenie jej účelu v súlade so zmluvou o poskytnutí finančnej 
podpory, v lehote 5 rokov od vyplatenia prostriedkov. Kontrola sa vykonáva na základe podnetu alebo kedykoľvek v rámci interných 
postupov priebežného auditu. Za týmto účelom je povinný žiadateľ uchovávať účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov 
špecifikovaných v zmluve alebo záverečnej správe a poskytnúť ich k nahliadnutiu v lehote určenej vo výzve Nadácie Pontis. 
Neoprávnene vyplatenú finančnú podporu ako aj nezdokladovanú finančnú podporu je povinný žiadateľ vrátiť. 

 
 
 

 

Čl. 8 
Ochrana osobných údajov 
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1. Spoločnosť dm a nadácia Pontis sú ako spoloční prevádzkovatelia zodpovední za spracúvanie osobných údajov v rámci Iniciatívy dm 
{spoločne} (ďalej spoločne len „Prevádzkovatelia“). Za účelom ochrany osobných údajov Prevádzkovatelia uzatvorili dohodu o plnení 
povinností na ochranu osobných údajov dotknutých osôb, pričom základný obsah tejto dohody bude sprístupnený dotknutej osobe na 
jej žiadosť. Nadácia Pontis a spoločnosť dm spracúvajú údaje uvedené vo formulári pre projekt výlučne za účelom hodnotenia projektu 
a podpory realizácie projektu podľa tohto štatútu.  

2. Právnym základom spracúvania osobných údajov fyzických osôb pre vyššie uvedený účel a v rozsahu údajov poskytnutých v rámci 
formulára a jeho príloh, je oprávnený záujem Prevádzkovateľov na realizácii projektu Iniciatíva dm {spoločne} v zmysle čl. 6 ods. 1 
písm. f) GDPR.  

3. Osobné údaje, ktoré boli vyplnené vo formulári žiadosti spracúva v súlade s Nariadením EÚ 2016/679 (GDPR), zákonom o ochrane 
osobných údajov a inými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Všeobecné podmienky spracúvania a ochrany 
osobných údajov Nadácie Pontis sú kedykoľvek dostupné k nahliadnutiu na webovej stránke http://www.nadaciapontis.sk/ochrana-
osobnych-udajov-1.  

4. Úspešné projekty budú zverejnené webovej stránke Nadačného fondu www.nadaciapontis.sk/projekty/nadacny-fond-dm-drogerie-
markt/ a na webovej stránke www.dm-spolocne.sk.  

5. Osoba, ktorá na účely účasti v Iniciatíve dm {spoločne} poskytne nadácii Pontis osobné údaje fyzickej osoby, zodpovedá, že je na takéto 
poskytnutie osobných údajov oprávnená, v prípade, ak je to nevyhnutné, má písomný súhlas dotknutej osoby a zodpovedá aj za riadne 
plnenie ostatných povinností podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike.  

6. V prípade, akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov a v prípade uplatnenia ktoréhokoľvek práva dotknutej 
osoby, je možné kontaktovať Nadáciu Pontis, a to písomne na adresu jej sídla alebo na emailovú adresu: pontis@nadaciapontis.sk 
alebo zodpovednú osobu dm na emailovej adrese: ochranaudajov@mojadm.sk, prípadne písomne na adresu sídla spoločnosti dm. 

 
 
 
 

Čl. 9 
Zodpovednosť za zverejnenie projektov 

 
1. Spoločnosť dm zabezpečuje komunikáciu o projektoch smerom k verejnosti, a to najmä na webovej stránke www.dm-spolocne.sk. 

Víťazné projekty budú zverejnené na webovej stránke, pričom spoločnosť dm podporí víťazné projekty aj lokálnou medializáciou a 
reklamou v rozsahu podľa vlastného uváženia. Okrem toho spoločnosť dm zabezpečí aj možnosť, aby sa jej zamestnanci, ako aj 
zákazníci dm alebo užívatelia internetovej stránky www.dm-spolocne.sk, dobrovoľne zapojili do realizácie prihláseného projektu 
formou dobrovoľníctva. 

 
2. Žiadateľ si je vedomý, že zverejnenie víťazného projektu na webovej stránke www.nadaciapontis.sk/projekty/nadacny-fond-dm-

drogerie-markt/ a www.dm-spolocne.sk, je súčasťou realizácie projektu s cieľom informovania verejnosti o vybraných 
verejnoprospešných aktivitách.  

3. Webová stránka www.dm-spolocne.sk a www.nadaciapontis.sk/projekty/nadacny-fond-dm-drogerie-markt/ môže obsahovať priame alebo 
nepriame odkazy na iné webové stránky a zdroje informácií tretích strán. Nadácia Pontis a spoločnosť dm neposkytujú žiadne záruky 
týkajúce sa obsahu iných webových stránok alebo informačných zdrojov poskytovaných tretími stranami, ktoré je možné navštíviť 
prostredníctvom webovej stránky www.dm-spolocne.sk alebo www.nadaciapontis.sk/projekty/nadacny-fond-dm-drogerie-markt/.  
Použitie odkazov na webové stránky tretích strán nie je považované za súhlas s ich obsahom alebo používaním týchto stránok alebo 
využívaním služieb ich poskytovateľa. Pre vylúčenie pochybností Nadácia Pontis a spoločnosť dm vyhlasuje, že sa nepodieľa a ani nie sú 
zodpovedné za žiadne záväzkové vzťahy, ktoré užívateľovi stránky vzniknú s tretími osobami ani v prípade, že sa o týchto subjektoch 
dozvedia na stránke www.dm-spolocne.sk alebo www.nadaciapontis.sk/projekty/nadacny-fond-dm-drogerie-markt/. Na základe 
týchto skutočností používaním stránky www.dm-spolocne.sk a www.nadaciapontis.sk/projekty/nadacny-fond-dm-drogerie-
markt/organizácia potvrdzuje, že Nadácia Pontis a spoločnosť dm nie sú zodpovedné za dostupnosť takýchto externých stránok alebo 
zdrojov a nezodpovedá za ich obsah, služby alebo iné materiály, ktoré sú dostupné z týchto stránok alebo zdrojov. 
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4. Nadácia Pontis a spoločnosť dm nie sú zodpovedné za obsahovú stránku zverejneného projektu, najmä za grafické znázornenie (napr.: 
logo, fotografia alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti), popis a za gramatickú správnosť textov. Žiadateľ súhlasom s týmto 
Štatútom zároveň výslovne potvrdzuje, že v prípade, ak má jeho fotografia/logo/text charakter prejavu chráneného podľa zákona č. 
185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších právnych predpisov alebo v zmysle iného právneho predpisu, žiadateľ je 
oprávneným nositeľom práv k všetkým chráneným prvkom, a to najmenej v rozsahu potrebnom na použitie všetkých chránených 
prvkov v zmysle tohto Štatútu. Žiadateľ súhlasom s týmto štatútom potvrdzuje, že použitím fotografie/loga/textu nebudú ohrozené 
alebo porušené žiadne práva tretích osôb, t. j. napr. práva autorské, osobnostné, práva majiteľov chránených prvkov či ochranných 
známok atď. V prípade, ak vyjde najavo, že žiadateľ svojím konaním (resp. nekonaním) v rámci Iniciatívy dm {spoločne} ohrozila alebo 
porušila akékoľvek práva tretej osoby, najmä autorské či osobnostné práva, je za takéto porušenie plne zodpovedná. Za porušenie 
akýchkoľvek práv tretích osôb zodpovedá výlučne žiadateľ. Nadácia Pontis a spoločnosť dm si vyhradzujú právo, žiadateľa, ktorý 
preukázateľne ohrozila alebo porušila práva tretej osoby, vylúčiť z Iniciatívy dm {spoločne}. 

 

Čl. 10 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento štatút nadobúda platnosť dňa 28. februára 2022. 
 
2. Vzťahy medzi spoločnosťou dm, Nadáciou Pontis a žiadateľom neupravené týmto štatútom, riadia sa ustanoveniami zákona č. 40/1964 
Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, najmä ustanovením § 51. 
 

 

V Bratislave, dňa 28.2.2022 
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