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Popis 
Nadačný fond Slovenských elektrární realizuje filantro-
pické aktivity zamerané na podporu zamestnancov a ko- 
munít, v ktorých žijú, na vytváranie vzťahov s dôležitými 
partnermi, ale aj na podporu zmysluplných projektov, 
ktoré pozitívne menia celé Slovensko. Granty s verej-
noprospešným účelom sme poskytli projektom v rámci 
programu Špeciálneho zamestnaneckého programu.

V rámci aktivít Nadačného fondu Slovenských elektrární 
v Nadácii Pontis sme v roku 2020 prerozdelili 20 656,20 
Eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochá-
dzali zo zdrojov Slovenských elektrární, a.s. – formou 
daru (45 000 Eur) z materskej firmy. Zvyšná suma daru 
sa presúva na rok 2021.

Všetky finančné prostriedky sme 
prerozdelili na granty s verejno-
prospešným účelom – tie predsta-
vovali 20 656,20 Eur z daru firmy. 
Na správu a manažment nadač-
ného fondu bola alokovaná suma  
7 % z celkového rozpočtu nadač-
ného fondu. Poplatok Slovenských 
elektrární za administráciu Fondu 
bol 3 780 Eur, ktoré boli vyplatené 
navyše. V roku 2020 neboli žiadne 
finančné prostriedky použité na 
komunikáciu a propagáciu gran-
tových programov.

100 %
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Využitie prostriedkov z daru  
na verejnoprospešný účel

Podiel využitia prostriedkov  
z asignácie na manažment

Prostriedky  
fondu použité na
verejnoprospešný 
účel

Dar Asignácia na 
manažment

100 %
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Na čo prispievame?

Kde prispievame?

Zdravie 51,68 % • 10 675,23 €

Sociálna starostlivosť 20,69 % • 4 274,53 €

Vzdelávanie & mladí ľudia 16,94 % • 3 499,20 €

Iné 8,59 % • 1 774,83 €

Šport 2,09 % • 432,40 €

Humanitárna pomoc 0,00 % • 0,00 €

Umenie & kultúra 0,00 % • 0,00 €

Ekonomický rozvoj 0,00 % • 0,00 €

Životné prostredie 0,00 % • 0,00 €

Trnavský kraj 33,08 % • 6 833,00 €

Nitriansky kraj 31,27 % • 6 460,00 €

Trenčiansky kraj 16,94 % • 3 499,20 €

Banskobystrický kraj 9,03 % • 1 864,80 €

Košický kraj 4,84 % • 1 000,00 €

Bratislavský kraj 2,42 % • 499,20 €

Celé Slovensko 2,42 % • 500,00 €

Zahraničie 0,00 % • 0,00 €

Prešovský kraj 0,00 % • 0,00 €

Žilinský kraj 0,00 % • 0,00 €

52%

21%

17%

9% 2%

33%

31%

17%

5% 2%

2%

9%

Prehľad aktivít

Program Suma Počet žiadostí Počet zamietnutých  
projektov

Počet schválených 
projektov

SE Špeciálny zamestnanecký 
program 2020 20 656,20 € 21 0 21

Spolu 20 656,20 € 21 0 21

Zdroje k dispozícii, čerpania a zostatky
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Prijímatelia podpory

Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy spolu Prínos pre komunitu

SZP20_02 Milota Liečba pre Milotku 1 000,00 € Rehabilitácie a terapie prispejú k zlepšeniu 
zdravotného stavu ťažko chorého dievčatka.

SZP20_03 Nikola pomôcky pre Sofiu 1 000,00 € 
Zdravotnícke pomôcky na zlepšenie zdravot-
ného stavu dievčatka s detskou mozgovou 
obrnou.

SZP20_04 Ivan Podpora vzdelávania 1 000,00 € Uhradenie časti nákladov na štúdium pre tri 
deti, o ktoré sa, po smrti mamy, stará otec sám.

SZP20_05 Richard
Logopedické cvičenia a 
podpora vývinu reči pre 
Lauriku. 

901,00 € Špeciálne terapie a logopedické cvičenia pre 
dievčatko s Downovým syndrómom.

SZP20_06 Vladimír  Liečba pre syna Timka 1 000,00 € 
Výživové doplnky, ktoré pomôžu k zlepšeniu 
zdravotného stavu chlapca s poruchou autistic-
kého spektra.

SZP20_07 Magdaléna Palivová karta - pomoc na 
presun autom 1 000,00 € 

Ťažko zdravotne znevýhodnenému mladému 
mužovi a jeho mame, ktorá je vdovou, pomôže 
príspevok na palivovú kartu.

SZP20_08 Martin Delfinoterapia pre syna 1 000,00 € 
Delfínoterapia prispeje k zlepšeniu komunikač-
ných schopností chlapca s poruchou autistického 
spektra.

SZP20_09 Ján
kúpa ortopedického 
sedadla (sedací vak) 
BEANSEAT

1 000,00 € Špeciálny ortopedický vak na správne sedenie pre 
dievčatko so svalovým metabolickým ochorením.

SZP20_10 Martin Šport a relax pre Maťa 864,80 € Polohovacie a pohybové pomôcky pre chlapca s 
poruchou autistického spektra a epilepsiou.

SZP20_11 Pavol Podpora detí v štúdiu 1 000,00 € 
Zabezpečenie časti nákladov na štúdium pre štyri 
deti, ktorých mama je zdravotne znevýhodnená a 
chod rodiny zabezpečuje hlavne otec.

SZP20_12 Ivana kúpa kyslíkového koncen-
trátora 1 160,00 € 

Kyslíkový koncentrátor prispeje k zlepšeniu 
zdravotného stavu zdravotne znevýhodneného 
dievčatka.

SZP20_13 Dušan Rehabilitačný pobyt pre 
Jakubka 1 000,00 € 

Rehabilitačný pobyt pre chlapčeka s hypotonicko 
- dystonickým syndrómom, ktorý napomôže jeho 
ďalšiemu rozvoju.

SZP20_14 Dušan Kúpa zdravotných pomô-
cok pre syna Patrika 949,00 € 

Zdravotnícke pomôcky na meranie glykémie 
prispejú k zlepšeniu zdravotného stavu chlapca 
trpiaceho cukrovkou.

SZP20_15 Štefan Rehabilitácia pre Martinku 1 000,00 € Špeciálny rehabilitačný pobyt pre dievčatko s 
detskou mozgovou obrnou a epilepsiou.

SZP20_16 Matej Pomocná ruka Terezke 1 000,00 € 
Palivová karta na dochádzanie na rehabilitáciu a 
doplatok na hyperbarickú komoru pre dievčatko 
trpiace atrofiou mozgu. 

SZP20_17 Branislav Liecba pre Filipa a Janette 990,00 € Rehabilitácie, ktoré sú nutné pre dvojčatá trpiace 
detskou mozgovou obrnou.

*pokračovanie tabuľky na nasledujúcej strane
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Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy spolu Prínos pre komunitu

SZP20_18 Ing. Ľuboš PODPORA VZDELÁVANIA 1 000,00 € 

Čiastočná úhrada nákladov na štúdium pre päť 
školopovinných detí, ktorých mama sa stará o naj-
mladšieho súrodenca s Downovým syndrómom. 
Pracuje iba otec.

SZP20_19 Nikola Podpora rodiny s chorým 
dieťaťom 993,00 € 

Príspevok na ortopedickú obuv, lieky a dezinfekč-
né prostriedky pre dievčatko trpiace onkologic-
kým ochorením.

SZP20_20 Martin, Miroslava Cvičenie pre Miu 1 000,00 € 
Špecializované rehabilitácie, ktoré prispejú k skva-
litneniu zdravotného stavu dievčatka s rázštepom 
chrbtice. 

SZP20_21 Ing. Rastislav Liečba pre syna Viktorka 800,00 € 
Čiastočná úhrada nákladov spojených s pobytom 
malého chlapca s detskou mozgovou obrnou v 
kúpeľoch.

SZP20_22 Marian Štúdium na SOŠ pre TP - 
Andrej 998,40 € 

Príspevok na nájom a cestovné náklady na ceste 
za vzdelávaním pre chlapca s poruchou autistické-
ho spektra.

SPOLU 20 656,20 € 
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*pokračovanie tabuľky z predchádzajúcej strany


