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SPRÁVA O DARCOVSKÝCH AKTIVITÁCH NADAČNÉHO FONDU 
 
Nadačný fond Adient v Nadácii Pontis v roku 2020 podporil 9 projektov v sume 30 571,85 Eur, dva projekty 
pokračujú vo svojich aktivitách aj v roku 2021. Aktivity týchto organizácií boli rôznorodé, týkali sa napr. 
podpory zdravotne znevýhodnených detí, zveľaďovania prostredia v obciach, prípadne materiálneho 
vybavenia menších lokálnych organizácií. 
 

  PREHĽAD GRANTOVÝCH PROGRAMOV V ROKU 2020 

 

Program Suma v EUR Počet žiadostí 
Počet  

neschválených 
projektov 

Počet  
schválených 

projektov 

Priama podpora 2020 30 571,85 9 0 9 

Spolu 30 571,85   0 

 

   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 2019 

30 571,85  27 601,85 2 970,00 eur1 

SPOLU 30 571,85  27 601,85 36 435,22 

 
V tomto roku sme 

v nadačnom fonde 

pracovali so sumou cez 38 

tisíc Eur, ktorá pochádzala 

z asignácie dane firiem 

Adient a Trim Leader. 

Správa fondu 

predstavovala 3 844,45 

Eur.  

 
 
 
 

                                                           
1 Do konca roka 2020 sa nestihli vyplatiť druhé splátky k projektu ADI_PP20_06 Mesto Bardejov (1 920,00 eur) a ADI_PP2P_03 
Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy bola vyplatená v januári 2021 vo výške 1 050,00 eur. 
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   NADAČNÝ FOND PODPORIL 

 
ADI_PP20_05 Skvalitnenie a rozšírenie služieb Agentúry 
osobnej asistencie Žilina pre osoby s ŤZP 

Agentúre osobnej asistencie sa podarilo zrealizovať 
osobám s ŤZP a ich osobných asistentov sériu 7 
skupinových psychologických konzultácii a 8 individuálnych 
psychologických konzultácii, ktoré vo výraznej miere 
prispeli k zlepšeniu komunikačných zručností a 
skvalitňovania vzťahov v rámci výkonu osobnej asistencie.  
 
 
 
 
 
 

ADI_PP20_07 Príspevok na nákup pomôcok pre upratanie 
znečisteného okolia a skládok v Turci  
Organizácii Upracme Slovensko sa podarilo prostredníctvom 
svojho projektu odstrániť čiernu skládku. Upratovanie odpadu v 
prírode sa uskutočnilo na vopred zvolených miestach v meste 
Martin, ktoré sa pripojilo k celoslovenskej udalosti OZ Upracme 
Slovensko. Organizácii sa podarilo zapojiť dobrovoľníkov, ktorí 
spoločne v Martine vyzbierali 1,58 ton odpadu. Odpad bol 
separovaný do zakúpených farebných vriec a následne odvezený 
na miesto, odkiaľ ho spoločnosť zaoberajúca sa recykláciou a 
likvidáciou odpadu, odviezla. 
 
 

 
 
 
ADI_PP20_09 Budúcnosť aj s autizmom 

Špeciálnej základnej škole s materskou školou v Žiline sa vďaka 
podpore Adientu zúčastnili učitelia z autistických tried workshopu, kde 
ich lektor odborným vedením a praktickými ukážkami naučil pracovať 
s platformou Visual Reading. Špeciálni pedagógovia do zakúpených 
tabletov vytvorili pre každé dieťa portál, ktorý im umožňuje rozvíjať 
komunikačné schopnosti žiaka na konkrétnej úrovni akú práve 
potrebuje. Žiaci si prácu s Visual Reading obľúbili, boli sústredenejší, 
výkonnejší. Zároveň si v rámci projektu škola zakúpila laminovačky, 
laminovacie fólie a materiálu, z ktorých učiteľky a asistentky vyrobili 
edukačné pomôcky a piktogramy na rozvoj komunikačných schopností 
detí. 
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ÚSPEŠNE UKONČENÉ PROJEKTY V ROKU 2020 
 
Priame granty 2020 
 

Číslo zmluvy Organizácia Projekt Schválená suma Popis projektu 

ADI_PP20_01 Obec Žabokreky 
Oplotenie 
work-out 

ihriska 
1 500 

Cieľom projektu bolo oplotene 
ihriska, čím sa zlepšili podmienky 

pre rozvoj pohybu a športu v obci. 

ADI_PP20_02 Svetielko nádeje 
Sme s nimi na 

ceste za 
zdravím 

2 900,79 
Cieľom projektu bolo uhradenie 

nákladov na liečbu 47 deťom. 

ADI_PP20_03 
Výcviková škola pre vodiace a 

asistenčné psy 

Adopcia a 

podpora výcviku 

psov 

 

3 500 

Cieľom projektu bolo zakúpenie 

bežeckého pásu, kynologických 

pomôcok a krmiva pre psov. 

ADI_PP20_04 
Občianske združenie na 

pomoc kriticky chorým deťom 
severného Slovenska 

Podpora 
technického 
vybavenia 
oddelenia 

7 008 
Cieľom projektu bolo zakúpenie 

technického vybavenia na oddelenie 
DKAIM Martin. 

ADI_PP20_05 
OMD v SR - Agentúra osobnej 

asistencie Žilina 

Skvalitnenie a 
rozšírenie 

služieb 
Agentúry 
osobnej 

asistencie Žilina 
pre osoby s ŤZP 

2 000 

Cieľom projektu bolo zrealizovať pre 
osoby s ŤZP a ich osobných 

asistentov sériu 7 skupinových 
psychologických konzultácii a 8 
individuálnych psychologických 

konzultácii. 

ADI_PP20_06 Mesto Bardejov 

Vybudovanie 

altánku pri 

drevenej lávke 

na nábreží rieky 

Topľa 

6 4000 

Cieľom projektu bolo vybudovanie 

Altánku pri cyklochodníku na nábreží 

rieky Topľa v Bardejove. 

ADI_PP20_07 Upracme Slovensko 

Príspevok na 

nákup pomôcok 

pre upratanie 

znečisteného 

okolia a skládok 

v Turci 

2 000 

Cieľom projektu bolo odstránenie 

čiernej skládky a upratovanie odpadu 

v prírode v meste Martin. 

ADI_PP20_08 Horská služba Veľká Fatra 

Zvýšenie úrovne 

horskej záchrany 

v pohorí Veľká 

Fatra a Lúčanská 

Malá Fatra 

3 288,06 

Prínosom projektu bolo zakúpenie 

Automatického Externého 

Defibrilátoru (ďalej AED) a kvalitnú 

resuscitačnú figurínu. 

ADI_PP20_09 
Špeciálna základná škola s 

materskou školou, Jána 
Vojtaššáka 13, Žilina 

Budúcnosť aj s 
autizmom 

1 975 

Cieľom projektu bolo uskutočnenie 
workshopu pre učiteľov 

z autistických tried, kde sa 
oboznámili s Visual Reading. 
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Dátum vypracovania: 12. 4. 2021 
 
Vypracovali:  Barbora Hullová, programová manažérka 
 E-mail: barbora.hullova@nadaciapontis.sk 
  
 
 Katarína Teglassyová, programová manažérka 
 E-mail: katarina.teglassyova@nadaciapontis.sk  
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