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keď sa začínal rok 2020 len málokto z nás 
predpokladal, aký bude ťažký pre Slovensko, 
Európu i celý svet. Tak ako mnohých, aj nás  
v Nadácii Pontis čakal rok plný zmien, pri-
spôsobovania sa situácii a zamerania sa na 
to, aby sme ju ako organizácia zvládli. 

Okrem rýchlej a čo najkvalitnejšej úpravy 
našich programov boli pre nás prioritou naši 
kolegovia a kolegyne, ich zdravie a dosiah-
nutie čo najlepších podmienok pre prácu. 
Pravidelná komunikácia, prihliadanie na in-
dividuálne potreby, ale aj dôraz na tímovosť 
a solidaritu boli pre nás kľúčové.

Veríme, že aj vďaka silnému tímu skvelých 
ľudí, ktorí tvoria našu nadáciu, môžeme rok 
2020 zhodnotiť ako úspešne zvládnutý. Po-
darilo sa nám dosiahnuť viacero pracovných 
úspechov a dôležitých míľnikov. 

Tesne pred vypuknutím koronakrízy sme 
zorganizovali prvé podujatie na podporu 
strategickej filantropie Impact Talks. Počas 
pandémie, v online prostredí, sa nám poda-
rilo zorganizovať viacero dôležitých podujatí 
ako EDUcamp a EDUakcelerátor programu 
Generácia 3.0 či odovzdávanie cien Via Bona 
Slovakia 2019. Online skúsenosť s organizá-
ciou BLF CSR Summitu bola taká pozitívna, 
že uvažujeme o aspoň čiastočnom trvalom 
presune do online prostredia. 

V septembri 2020, v čase priaznivejšej pande-
mickej situácie, sa nám podarilo zorganizovať 
aj podujatie Naše Mesto, ktorého sa zúčast-
nilo viac ako 4 000 firemných dobrovoľníkov 
a dobrovoľníčok. Sme radi, že pokračoval aj 

program Budúcnosť INAK a že sme aj vďaka 
flexibilnému a rýchlemu prispôsobeniu sa situ-
ácii dokázali pomôcť deťom z klubu v Trnave či 
už prostredníctvom online doučovania a webi-
nárov so zaujímavými hosťami alebo aj aj cez 
zapožičanie laptopov do domáceho prostredia.

Za kľúčový počin v roku 2020 považujeme 
spoločnú tvorbu vízie nadácie na ďalších  
3 až 5 rokov. Nová vízia je výsledkom spo-
ločného uvažovania, diskusií a reflexie na 
zmeny, akými prešla naša spoločnosť za po- 
sledné obdobie. Tri oblasti, ktoré vidíme ako 
dôležité pre rozvoj krajiny sú filantropia, so-
ciálne inovácie a zodpovedné podnikanie. 
Veríme, že pomocou týchto nástrojov môže-
me spoločne posunúť Slovensko vpred. Sú-
časnosť si viac ako kedykoľvek predtým vy-
žaduje spoluprácu, a preto sú do našej vízie 
vnesené míľniky založené na spolupráci ne-
ziskového, biznisového a verejného sektora. 

Aj keď sme hrdí na to, čo všetko sa nám  
v roku 2020 napriek okolnostiam podarilo, na 
záver chceme zdôrazniť iné. Slovensko má za 
sebou ťažký rok a v ňom občiansky sektor 
ukázal svoju obrovskú hodnotu. Bol chrbti-
cou spoločnosti a zasahoval rýchlo a flexi-
bilne tam, kde boli potreby najzraniteľnej-
ších akútne. Ako jedna z najväčších nadácií 
na Slovensku si uvedomujeme svoju úlohu  
v jeho podpore a veríme, že aj vďaka našim 
aktivitám a novej vízii sa nám podarí prispieť 
k jeho ďalšiemu rozvoju. Veríme, že kvalit-
ný, finančne zastabilizovaný a sebavedomý 
občiansky sektor môže významne pomôcť 
tomu, aby bolo Slovensko úspešnou, inova-
tívnou a modernou demokraciou. 

Martina Kolesárová, 
správkyňa Nadácie Pontis

Michal Kišša, 
správca Nadácie Pontis

Milé priateľky a priatelia, 
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Manažment Nadácie Pontis

Michal Kišša
Výkonný riaditeľ 
Zodpovedá za strategické vedenie tímov 
zodpovedného podnikania, nadačných fondov, 
komunity a PR tímu.

Martina Kolesárová
Výkonná riaditeľka
Zodpovedá za strategické vedenie tímov vzde-
lávania, inklúzie, Budúcnosti INAK a strategickej 
filantropie.

Slavomíra Hvizdošová
Finančná riaditeľka
Zodpovedá za efektívnosť a transparentnosť 
využívania získaných prostriedkov v súlade  
s legislatívnymi normami a príslušnými zákonmi.
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Správna rada

Dozorná rada

Lucie Schweizer
Partner v Ružička Csekes s. r. o.

Radoslav Derka
Konzultant

Šimon Šicko
Pixel Federation

Marcel Imrišek
ProRate

Lenka Surotchak
Konzultantka  
Slovak-American Foundation

Lukáš Bakoš
Maxman Consultants

Martina Králová
Konzultantka Teron Solutions

Silvia Miháliková
Slovenská akadémia vied
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PR tím

Office staff

Veronika Šoltinská
PR manažérka
Zastrešuje všetky PR aktivity pre 
tímy inklúzie, Budúcnosti INAK, 
strategickej filantropie  
a komunity.

Daniela Snyder
Office manažérka
Má na starosti zabezpečenie 
chodu kancelárie nadácie.

Tibor Krátky
Grafik
Je zodpovedný za jednotnú 
vizuálnu identitu nadácie  
a prípravu grafických podkladov 
či propagačných materiálov.

Janetta Balšanová
Office manažérka
Má na starosti zabezpečenie 
chodu kancelárie nadácie.

Zuzana Schaleková
Senior PR manažérka
Vedie PR tím, má na starosti 
komunikačnú stratégiu nadácie  
a zastrešuje všetky PR aktivity 
pre tím vzdelávania. Koordinuje  
aj onlinový magazín ZaPlotom.sk.

Lucia Víglašová
PR manažérka
Zastrešuje všetky PR aktivity pre 
tím zodpovedného podnikania. Je 
zodpovedná za onlinové komuni-
kačné kanály.

Jana Trubačová
PR manažérka
Zastrešuje všetky PR aktivity pre 
tímy inklúzie a komunity.
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Adriana Petrová
Finančná manažérka
Má na starosti finančný  
reporting projektov  
v tímoch zodpovedné  
podnikanie a komunita.

Namina Akoussahová
Finančná manažérka
Má na starosti finančný reporting 
projektov v tímoch vzdelávanie  
a transparentnosť.

Finančné oddelenie

Lucia Ružičková
Finančná manažérka
Má na starosti vedenie  
podvojného účtovníctva  
a práce na ročnej uzávierke.

Zuzana Pakanová
Finančná manažérka
Má na starosti evidenciu  
a úhrady dodávateľských 
faktúr a prevody finančných 
prostriedkov na základe 
pokynov na úhradu v rámci 
vyplácania grantov.

Ivana Mikudíková
Finančná manažérka
Spracúva, kontroluje a účtuje 
účtovné doklady, pripravuje 
podklady pre spracovanie miezd. 
Podieľa sa na účtovnej závierke.

Paulína Beňová
Finančná manažérka
Účtuje pohľadávky, personálne 
náklady a verejné zbierky. 
Zodpovedá za finančný reporting 
projektov v tíme inklúzia.

Iveta Mičuchová
Finančná manažérka/účtovníčka
Iveta má na starosti účtovanie 
pokynov na úhradu, miezd, 
bankových výpisov a neziskovky 
Pontis n. o.

Janka Encingerová
Hlavná účtovníčka
Janka v nadácii vedie  
tím účtovníčok.

Martina Vidrová
Finančná manažérka
Má na starosti finančný reporting 
projektov tímu Budúcnosť INAK.

Mária Tavačová 
Finančná manažérka/účtovníčka
Mária účtuje bankové výpisy, 
pohľadávky, spolupracuje na 
projektoch v tíme komunita vo 
finančnej oblasti a podieľa sa na 
príprave účtovnej závierky.
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Tím zodpovedného podnikania

Miroslava Gočálová
Programová manažérka
Administruje združenie Business 
Leaders Forum, organizuje BLF 
CSR Summit a podieľa sa na 
organizácii odborných podujatí 
pre členov BLF.

Ivana Vagaská
Senior programová manažérka
Ivana je výkonnou riaditeľkou 
združenia firiem Business Lea-
ders Forum. Okrem toho vedie 
tím zodpovedného podnikania 
a zodpovedá za aktivity Charty 
diverzity Slovensko, za organizá-
ciu ocenenia Via Bona Slovakia, 
konferenciu BLF CSR Summit, ako 
aj za poskytovanie individuálne-
ho CSR poradenstva firmám.

Zuzana Kováčová
Programová manažérka
Zuzana má na starosti hodno-
tiaci proces ocenenia Via Bona 
Slovakia. Okrem toho adminis-
truje Chartu diverzity Slovensko, 
komunikuje so signatármi  
a zastrešuje aktivity charty.

Beata Fekiačová
Programová manažérka
Pripravuje podujatia piliera zod-
povedného podnikania, najmä 
galavečer Via Bona Slovakia, BLF
CSR Summit a Ceny SDGs. Podieľa 
sa na organizácii odborných 
podujatí a externej komunikácii 
združenia Business Leaders 
Forum.
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Tím komunity

Jana Desiatniková
Programová manažérka
Jana má na starosti aktivity  
v rámci individuálneho fun-
draisingu. V nadácii zastrešuje 
projekt Kto pomôže Slovensku.

Fero Pauliny
Manažér pre stratégie vo filantropii
Vytvára príležitosti pre individuálnych 
filantropov. Venuje sa príprave podu-
jatí súvisiacich s rozvojom strategickej 
filantropie a pripravuje podklady pre 
podporovateľov Generácie 3.0.

Tím strategickej filantropie

Veronika Sedláčková
Programová manažérka
Veronika vedie tím komunity, 
ktorý ma na starosti najväčšie 
podujatie firemného dobrovoľ-
níctva Naše Mesto a medzi-
národný deň dobrých skutkov 
#GivingTuesday. Koordinuje tiež 
aktivity pracovnej skupiny Firmy 
komunite.

Eva Braxatorisová
Programová manažérka
Eva koordinuje program Advo-
káti Pro Bono, prostredníctvom 
ktorého rozvíja spoluprácu 
medzi advokátmi a neziskovými 
organizáciami.

Hana Hradská
Programová manažérka
Podieľa sa na príprave podujatia 
Naše Mesto a má na starosti aj 
individuálne firemné dobrovoľ-
nícke programy.

Katarína Teglassyová
Programová manažérka
Katarína sa podieľa na organizácii 
najväčšieho podujatia firemného 
dobrovoľníctva Naše Mesto  
a medzinárodného dňa dobrých 
skutkov #GivingTuesday. Venuje 
sa tiež organizácii Pro Bono 
Tréningov.

Ivana Kompasová
Programová manažérka
Ivana vedie tím strategickej 
filantropie. Rozvíja a nastavuje 
procesy a stratégie v oblasti 
individuálnej filantropie. Vytvára 
príležitosti pre individuálnych do-
norov a komunikuje s podporova-
teľmi programov Nadácie Pontis.
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Tím inklúzie

Martina Čapová
Programová manažérka
Martina má na starosti koordi-
náciu programu Srdce pre deti. 
Okrem toho sa podieľa  
na programe Budúcnosť INAK,  
Fonde Pomoc Pomáhajúcim, 
Nadačnom fonde Slovenské 
 elektrárne či Darcovskom 
programe Philip Morris.

Eva Mikolajczyková
Programová manažérka
Eva je súčasťou tímu inklúzie. 
Spravuje Nadačný fond dm 
drogerie markt, Generali a Fond 
pre podporu LGBT+ komunity. 
Zároveň koordinuje program On-
line tlmočník v rámci Nadačného 
fondu Telekom.

Jana Žišková
Projektová manažérka
Podieľa sa na realizácii mimoškol-
ského vzdelávacieho programu 
Budúcnosť INAK. Zabezpečuje 
sieťovanie lokálnych partnerov 
zapojených do programu a zastre-
šuje inštitucionálny fundraising.

Matej Palacka
Projektový manažér
Matej je manažérom programu 
spoločnosti Lidl – Od začiatku 
v dobrých rukách a manažérom 
Nadačného fondu Slovenských 
elektrární. Vypomáha tiež pri 
práci s ostatnými nadačnými 
fondmi.

Miriam Šelepová
Projektová manažérka
Miriam je súčasťou tímu inklúzie, 
kde pracuje na projekte Budúc-
nosť INAK. Je súčasťou realizácie 
pilotného ročníka mimoškolského 
klubu v Trnave, kde zabezpečuje 
obsahovú časť projektu zame-
ranú na vzdelávanie a priamu 
prácu s deťmi.

Dominika Horňáková
Senior programová manažérka
Vedie tím inklúzie, ktorý koordi-
nuje nadačné fondy zamerané 
najmä na podporu sociálne  
a zdravotne znevýhodnených 
skupín obyvateľstva. Zároveň 
spravuje Nadačný fond Telekom 
pri Nadácii Pontis.

Daniela Kellerová
Programová manažérka
Daniela pracuje na koordinácii 
inovatívneho vzdelávacieho 
programu Budúcnosť INAK. 
Popritom má na starosti Nadačný 
fond Mercedes Benz Financial, 
ktorý sa venuje sociálnej inklúzii 
ľudí na okraji.
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Tím vzdelávania

Veronika Káčerová
Programová manažérka
Veronika má v rámci programu 
Generácia 3.0 na starosti  
koordináciu EDUcampu  
a EDUakcelerátora.

Andrea Lelovics
Programová manažérka
Manažuje projekt  
Social(i) Makers.

Dominika Hroššová
Programová manažérka
Má na starosti koordináciu 
výskumníkov, zber dát a meranie 
celkového dopadu programu
Generácia 3.0. Koordinuje tiež 
EDUpointy.

Natália Ulrichová
Programová manažérka
Asistuje pri koordinácii  
projektu Social(i)Makers.

Norbert Maur
Senior programový manažér
Vedie tím, ktorý rieši zmenu  
vzdelávania na Slovensku. Má  
na starosti program Generácia 3.0,  
ktorý pomáha šíriť overené vzdeláva-
cie prístupy na Slovensku. Zodpovedá 
za odborné vedenie programu, celko-
vý manažment aktivít a koordináciu 
zapojených stakeholderov.

Tomáš Janeček
Programový manažér
Tomáš je zodpovedný za  
proces výberu inovatívnych  
vzdelávacích prístupov do  
programu Generácia 3.0. Na  
starosti má aj koordináciu  
EDUcampu a EDUakcelerátora.
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Tím nadačných fondov

Kristína Marušová
Programová manažérka
Zodpovedá za manažment Fondu 
pre transparentné Slovensko  
a tiež pripravuje každoročnú  
Správu o stave neziskového 
sektora na Slovensku. 

Pavol Pikla
Programový manažér
Spravuje Nadačný fond Bekaert 
pomáha, Nadačný fond Dell, 
Nadačný fond Embraco, Nadačný 
fond Metro, Nadačný fond 
PSA Slovakia a Nadačný fond 
Unilever.

Eva Balková
Programová manažérka
Má na starosti Nadačné fondy 
spoločností BNP Paribas,  
Continental Automotive,  
Jaguar Land Rover, LIDL,  
Mobis a PwC.

Marek Richter
Senior programový manažér
Vedie tím, ktorý sídli v Žiline. 
Zodpovedá za procesné nastave-
nie všetkých nadačných fondov, 
spravuje Nadačný fond LIDL
 a má na starosti online  
grantový systém Darca.sk.

Barbora Hullová
Programová manažérka
Má na starosti grantovú výzvu 
„Vy rozhodujete, my pomáhame“ 
nadačného fondu Tesco a po-
máha tímu pri iných nadačných 
fondoch, napríklad Accenture  
či Adient.

Naši dobrovoľníci v roku 2020

Arnold Kiss
Slávka Polgárová
Nikolas Knažík
Erik Pilo
Alena Dargajová

Alžbeta Brozmanová  
Gregorová
Alžbeta Balintová
Luigino Eckert
Tamara Fúsková

Martina Jamrichová
Miroslava Kudlová
Katarína Nováková
Michaela Tejbusová
Mária Vaľovčíková

Ivan Hrušovský
Jakub Krchlík
Jozef Šovčík
Michaela Bakajsová 
Žofia Farkašová
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podnikanie
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Do jubilejného 20. ročníka Via Bona Slovakia sa 
prihlásilo 38 malých, stredných i veľkých firiem  
s 52 príkladmi zodpovedného podnikania. Nezá-
vislé hodnotiace komisie, zložené z odborníkov  
z firemného, neziskového i verejného sektora, po-
sunuli do finále 20 nominácií a v druhom kole spo-
medzi nich vybrali víťazov v šiestich kategóriách.
 
Udelené boli aj tri špeciálne ceny – Zamestná-
vateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rov-
nosti príležitostí, ktorú Nadácia Pontis odovzdáva  
v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí  
a rodiny SR, a cena Dobre spravovaná firma, ktorú 
udeľujeme v spolupráci so Slovenskou asociáciou 
Corporate Governance. O Cene verejnosti rozhodo-
vali čitatelia denníka SME, ktorí v online ankete 
hlasovali za najinšpiratívnejší príklad zodpovedné-
ho podnikania. 

VÍŤAZI VIA BONA SLOVAKIA ZA ROK 2019

ZODPOVEDNÁ VEĽKÁ FIRMA
ESET

Hlavnými piliermi CSR stratégie spoločnosti sú 
etika v podnikaní, spokojní zamestnanci, lep-
šie Slovensko vďaka kvalitnejšiemu vzdelávaniu  
a výskumu a ochrana životného prostredia. Pri 
tvorbe technológií sa firma zameriava na inovácie 
a bezpečný digitálny svet pre každého. Vo vzťa-
hu k zamestnancom poskytuje podporu pre začí-
najúcich lídrov i rozvojové programy pre každého. 
Dvakrát ročne sa môžu zamestnanci zapojiť do 
zamestnaneckého grantového programu a majú 
možnosť zúčastňovať sa dobrovoľníckych aktivít 
aj v pracovnom čase. Cieľom spoločnosti je tiež 
popularizovať vedu a výskum na Slovensku, pre-
to prostredníctvom podujatia ESET Science Award  
v tomto roku už druhýkrát ocenila najlepších do-
mácich vedcov.

Firmy vo finále: ESET, Nestlé, TESCO STORES SR

Už po dvadsiaty raz sme ocenili firmy z celého Slovenska za ich zodpovedné 
podnikanie a firemnú filantropiu. Slávnostný galavečer sa kvôli pandemickej 
situácii konal prvýkrát online. 

Via Bona Slovakia za rok 2019

Slávnostný galavečer Via Bona Slo-
vakia 2019 sa z dôvodu pandemickej 
situácie konal po prvý raz online.
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Ocenenie v kategórii Zodpovedná veľká 
firma si odniesla spoločnosť ESET.

ZODPOVEDNÁ 
MALÁ/STREDNÁ FIRMA
Profesia

Profesia už od svojho vzniku zohľadňuje inkluzívny 
prístup a rešpektovanie diverzity vo všetkých svo-
jich hodnotách. Firma zamestnáva rovnaký počet 
mužov a žien, medzi nimi aj príslušníkov menšín  
a nezabúda ani na matky s deťmi či ľudí so zdravot-
ným znevýhodnením. Zamestnanci Profesie svoje 
skúsenosti a poznatky odovzdávajú ďalej vo forme 
expertnej pomoci – organizujú workshopy a trénin-
gy pre neziskové organizácie, vzdelávajú tiež riadi-
teľov škôl v oblasti ľudských zdrojov. V rámci progra-
mu Výpomoc so srdcom organizujú workshopy, kde 
predstavujú príklady dobrej praxe so zamestnáva-
ním zdravotne znevýhodnených ľudí.

Firmy vo finále: DeutschMann Internationale 
Spedition, LYRA Group, Profesia

KATEGÓRIA 
ZELENÁ FIRMA
JRK Slovensko

Snahou spoločnosti je zlepšovať odpadové hospo-
dárstvo, a to znižovaním množstva zmesového ko-
munálneho odpadu a zvyšovaním miery triedenia. 
Na dosiahnutie týchto cieľov vyvinula spoločnosť 
inovatívne a edukatívne riešenie, ktoré vnáša do 
riadenia odpadov transparentnosť. Spravodlivý 
systém evidencie odpadov ELWIS prináša samo-
správam prehľad o reálnych množstvách odpadu 
zo slovenských domácností a subjektov tým, že 
monitoruje zber nádob a vriec s odpadom. Ana-
lýzou týchto dát môžu mestá a obce prijímať po-
trebné opatrenia a nastaviť pre svojich občanov 
spravodlivý systém poplatkov za odpad a jeho 
lepšie triedenie.

Firmy vo finále: CILA Atelier, JRK Slovensko
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KATEGÓRIA 
SKVELÝ ZAMESTNÁVATEĽ 
Whirlpool Slovakia 

Spoločnosť Whirlpool Slovakia, jeden z najväčších 
zamestnávateľov na Slovensku, prostredníctvom 
svojich interných HR programov a nástrojov dl-
hodobo presadzuje diverzitu a inklúziu na pra-
covisku. Z celkového počtu zamestnancov tvoria  
40 % ženy, 18 % zamestnancov pochádza z margi- 
nalizovanej skupiny Rómov a 7 % zamestnancov 
tvoria zdravotne znevýhodnení. Vďaka adaptač-
nému procesu nových zamestnancov a rekvali-
fikácii súčasných vo vlastnom rekvalifikačnom  
a tréningovom centre sa spoločnosti darí znižovať 
nielen nezamestnanosť v regióne, ale aj fluktuáciu 
pracovníkov. Whirlpool Slovakia aj vďaka individu-
álnemu prístupu k zamestnancom zaznamenáva 
oveľa vyššiu kvalitu a pripravenosť zamestnancov 
na zaradenie sa do pracovného procesu, ako aj sa-
motného kolektívu.

Firmy vo finále: Slovenské elektrárne, VÚB banka, 
Whirlpool Slovakia 

V rámci tejto kategórie bola v spolupráci s Mini- 
sterstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR ude-
lená aj špeciálna cena s názvom Zamestnávateľ 
ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnos-
ti príležitostí. Získala ju spoločnosť Slovenské 
elektrárne za cielenú podporu žien v rodovo 
netradičnom odvetví energetického priemyslu.

KATEGÓRIA 
DOBRÝ PARTNER KOMUNITY
ESET 

Spoločnosť ESET si uvedomuje význam vedy  
a výskumu pre Slovensko, aby malo šancu stať sa 
modernou a úspešnou krajinou. Prostredníctvom 
Nadácie ESET zrealizovala ocenenie excelentných 
vedcov ESET SCIENCE AWARD, ktorého cieľom je 
zvyšovať spoločenské postavenie vedy a ved-
cov na Slovensku. Projektom sa firma snaží aj  
o otvorenie verejnej diskusie na tému vedy, ktorá 
je dlhodobo na okraji záujmu spoločnosti. Podpora 
vedy a výskumu je jedným z pilierov zodpoved-
ného podnikania ESETu. V grantových programoch 
každoročne podporuje projekty popularizujúce 
vedu, zapája sa do diskusií o vedných politikách  
a participuje aj na podujatí Biela noc.

Firmy vo finále: ESET, Lidl Slovenská republika, 
TESCO STORES SR

Ocenenie v kategórii Skvelý zamestnávateľ 
získala spoločnosť Whirlpool Slovakia, ktorá 
na pracovisku dlhodobo presadzuje rozmani-
tosť a prístup bez predsudkov. 
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KATEGÓRIA 
SOCIÁLNE INOVÁCIE
LETMO

Spoločnosť LETMO, ktorá poskytuje pomôcky  
a poradenstvo pre zdravotne znevýhodnených 
ľudí, narážala pri svojej činnosti na opakujúci sa 
problém – neexistovala žiadna interaktívna mapa, 
ktorá by zdravotne znevýhodneným poskytovala 
monitoring bezbariérovosti priestorov. Vytvorili 
preto unikátnu mobilnú aplikáciu VozickarMAP, 
ktorá umožňuje nájsť najbližšie bezbariérové ob-
jekty, komentovať ich stav alebo sa opýtať komu-
nity vozičkárov. V súčasnosti je v nej zaznamena-
ných 3 200 objektov, napríklad WC, reštaurácie, 
školy alebo obchody.

Firmy vo finále: LETMO, Martin Belavý, Whirlpool 
Slovakia

V kategórii Sociálne inovácie zvíťazila 
spoločnosť LETMO s riešením pre 
zdravotne znevýhodnených ľudí. 

CENA 
VEREJNOSTI
LYRA Group

Cenu verejnosti v ankete denníka SME získala 
spoločnosť LYRA, ktorá pri výrobe kvalitných čo-
kolád využíva energeticky úsporné technológie  
i ekologickú likvidáciu odpadu. Firma vytvorila tzv. 
Blockchain čokoládu, ktorá vnáša do procesu výro-
by a distribúcie čokolády transparentnosť, nielen  
z hľadiska použitých surovín, ale aj časovej vys-
topovateľnosti produktov. V Kolumbii, odkiaľ po-
chádza väčšina surovín na výrobu čokolád LYRA, 
podporuje miestnych farmárov i mladých ľudí, 
ktorí sa učia, ako využiť svoj potenciál a stať sa 
dobrým lídrom.
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Členovia hodnotiacich komisií Via Bona Slovakia za rok 2019

Zodpovedná 
veľká firma

Alena Kanabová (Accenture), Jana Riečanská (Swiss Re), Xénia Makarová (Nadácia Za-
stavme korupciu), Lucie Schweizer (Ružička and Partners), Ján Pallo (SME/Slovak Spec-
tator), Eva Nemčovská (Mesto Trnava), Elena Kohútiková (SACG), Dalimil Draganovský 
(EY), Sandra Salamonová (Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu), 
Richard Kellner (Komerční banka), Richard Ďurana (INESS)

Zodpovedná 
malá/stredná firma

Ondrej Smolár (Soitron), Marián Letovanec (Slovak Business Agency), Lukáš Fila 
(Denník N), Michal Hrabovec (ANASOFT), Andrea Ferancová (ESPIRA Investments), 
Branislav Benčat (INDEX.sme.sk), Eva Stejskalová (Microstep), Lívia Naništová 
(Novplasta), Marcela Tokošová (Kovotvar Kúty)

Zelená firma

Martin Haluš (MŽP SR, Inštitút environmentálnej politiky), Helena Windisch (Heine-
ken Slovensko), Marcel Lukačka (GO4), Pavol Szalai (Euractiv), Ivana Maleš (Inštitút 
cirkulárnej ekonomiky), Milan Chrenko (MŽP SR), Denisa Rášová (Platforma cirku-
lárnej ekonomiky)

Skvelý zamestnávateľ

Tomáš Hasala (Nexteria), Juraj Králik (Philip Morris Slovakia), Sylvia Porubänová (In-
štitút pre výskum práce a rodiny), Oľga Pietruchová (MPSVaR SR), Lucia Skraková 
(Accenture), Michal Plevka (Mindworx), Gabriela Dubcová (Ekonomická univerzita 
v Bratislave)

Dobrý partner komunity
Lucia Langová (Kaufland), Jakub Filo (SME/Slovak Spectator), Tatiana Švrčková (Slo-
vak Telekom), Pavel Hrica (Cesta von), Tatiana Sedláková (Magistrát hl. mesta Brati-
slava), Martin Provazník (attorneys in CEE), Petronela Ševčíková (Stratégie)

Sociálne inovácie

Danica Balážová ( Junior Achievement), Michal Satur (Tatra Banka), Danica Matáková 
(Kidspoint/Nosene), Andrej Salner (Basta Digital), Jakub Šimek (SlovakAid), Zuzana 
Polačková (Prognostický ústav SAV), Peter Hodál (White & Case), Arnold Kiss (Max-
man Consultants), Mária Hurajová (Slovak American Foundation)
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K 1. januáru 2020 do združenia pristúpili tri nové 
firmy – ČSOB, ING Business Shared Services a Uni-
lever Slovensko, ktorých členstvo bolo schválené 
na poslednom stretnutí platformy v decembri roku 
2019. Na tomto stretnutí bola tiež zvolená Ivana 
Vagaská za výkonnú riaditeľku Business Leaders 
Forum na funkčné obdobie 4 rokov. Obnovou pre-
šiel aj Poradný výbor BLF, ktorý pre obdobie rokov 
2020 – 2021 tvoria Martin Bača (Accenture), Tomáš 
Bezák (Lidl Slovenská republika), Zuzana Vinklero-
vá (dm drogerie markt) a Helena Windisch (HEINE-
KEN Slovensko).

V januári sa uskutočnil stakeholder dialóg  
s mestom Bratislava, na ktorom sa stretli predsta-
vitelia firemného sektora v zastúpení 12 členských 
firiem BLF s predstaviteľmi magistrátu, aby spo-
lu hľadali konkrétne spôsoby zapojenia firiem do 
„zelených riešení“ mesta Bratislava. 

V marci zasiahla Slovensko i svet pandémia ko-
ronavírusu, väčšina firiem prešla na home office,  
a tak sa aj stretnutia BLF presunuli do onlinu. Člen-
ské firmy si zvolili nového prezidenta združenia 
– stal sa ním Richard Marko zo spoločnosti ESET, 
ktorý bude túto čestnú funkciu vykonávať najbliž-
šie dva roky. Do BLF zároveň pristúpili noví členo-
via – Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, Profesia 
a ako pridružený ne-firemný člen aj Ekonomická 
univerzita v Bratislave. 

V júni sa členské firmy opäť spojili na online 
networkingovom stretnutí, ktorému dominovala 
téma domáceho násilia, špecificky na ženách, pre-
tože pandémia tento problém ešte viac zvýrazni-
la. Diskusiu odborne zastrešila Oľga Pietruchová, 
svoju skúsenosť s pomocou zamestnankyniam  
a osvetou zdieľali dm drogerie markt, Up Sloven-
sko a U. S. Steel Košice. 

Business Leaders Forum vedie od roku 2020 
Ivana Vagaská, čestnú funkciu prezidenta 
združenia zastáva Richard Marko.

Združenie firiem Business Leaders Forum aj v roku 2020 pokračovalo v napĺ-
ňaní svojho motta – Vzdelávame, prepájame, inšpirujeme. Združenie spája 
firmy, ktoré sa hlásia k zodpovednému podnikaniu a chcú svoj záväzok na-
ďalej prehlbovať. Aj napriek neštandardnej situácii súvisiacej s ochorením 
COVID-19 sa pod hlavičkou alebo s podporou BLF podarilo zorganizovať viac 
ako 20 podujatí a aktivít. 

Business Leaders Forum
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Septembrové networkingové stretnutie bolo spo-
jené s diskusiou na tému CSR v novom normále a 
možnosti spolupráce medzi firmami. Vystúpili na 
ňom Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, Kaufland a 
Lidl Slovenská republika.
 
Okrem pravidelných štvrťročných stretnutí sa  
v septembri uskutočnil aj CEO meeting – výročné 
stretnutie riaditeľov a riaditeliek členských firiem 
BLF, po prvý raz v online priestore. Na stretnutí 
odovzdal Michal Liday, CEO Tatra banka, čestnú 
funkciu prezidenta BLF Richardovi Markovi, CEO 
ESETu. Stretnutie sprevádzala diskusia na tému 
Úloha firiem v čase pandémie s hosťom Petrom 
Škodným.

Vzdelávanie nezastavila 
ani pandémia

V roku 2020 sme pre firmy zorganizovali 3 odbor-
né workshopy, tzv. BLF Štafety, na témy Employer 
Branding, Od bezodpadovej k uhlíkovo neutrál-
nej kancelárii a Meranie filantropického dopadu. 
V rámci iniciatívy Firmy komunite sa vo februári 
uskutočnil v Košiciach seminár o podpore firem-
ného dobrovoľníctva, ktorý sa zameral na to, ako 
rozbehnúť dobrovoľníctvo vo firme, vyriešiť právne 
otázky a vytvoriť systém oceňovania dobrovoľní-
kov. O svoje skúsenosti a praktické rady sa podelili 
aj členovia BLF – dm drogerie markt, U. S. Steel 
Košice a Whirlpool Slovakia. V máji a v novembri 
sa konali semináre aj v rámci iniciatívy Charta 
diverzity, ktorá vznikla v roku 2017 na pôde BLF  
a všetci členovia môžu využívať jej benefity (viac  
o seminároch nižšie).
 
Firmy pomáhali 
ľuďom v núdzi

Okrem vzdelávania mali firmy možnosť podať po-
mocnú ruku ľuďom v núdzi, a to formou zbierky 
šatstva, ktorú zastrešovala pracovná skupina Fir-
my komunite. V roku 2020 sa zbierka uskutočnila 
dvakrát – v lete sa do nej zapojilo 17 členských 
firiem BLF v 27 pobočkách, v decembri prejavilo 
záujem 15 členských firiem v 23 pobočkách. Spo-
ločne tak podporili 48 pomáhajúcich organizácií  
a pomohli 33 rodinám programu Srdce pre deti. 

Zdieľame dobrú prax

V roku 2020 sme vydali 2 praktické odporúča-
nia pre firmy. V prvých sme priniesli tipy, ako na 
bezodpadové a uhlíkovo neutrálne kancelárie,  
v druhých sme sa venovali téme Employer Bran-
dingu – na čo nezabudnúť pri jeho nastavovaní vo 
firme, ako ho budovať a prečo treba venovať po-
zornosť generačnej skupine mileniálov.
 
Členské firmy BLF každý rok odovzdávajú svoje 
skúsenosti z praxe študentom a študentkám Eko-
nomickej univerzity v Bratislave. V roku 2020 stihli 
zrealizovať 4 prednášky, následne výučbu na vyso-
kých školách prerušila pandémia.

Iniciatíva Digital Skills spustila 
Program digitálnych koordinátorov 

Jednou z úspešných iniciatív zrodených na pôde 
BLF je aj projekt expertného dobrovoľníctva Digital 
Skills, ktorý je zameraný na budovanie IT zručností 
detí a zvýšenie ich bezpečnosti v digitálnom svete. 
Z prieskumu agentúry FOCUS realizovanom medzi 
riaditeľmi základných škôl vyplynulo, že informati-
ka patrí k najdôležitejším predmetom pre budúc-
nosť žiakov. Aj napriek tomu má však slovenské 
školstvo v budovaní digitálnych zručností výrazné 
rezervy, čo žiakom znižuje šance na budúce uplat-
nenie sa na trhu práce. Platforma Digital Skills pre-
to v lete spustila pilotný program vyškolenia digi-
tálnych koordinátorov a koordinátoriek z 10 škôl.
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Členské firmy BLF k 31. decembru 2020

Accenture Kaufland Slovenská republika Tatra banka

Adient Lidl Slovenská republika Tesco Stores SR 

ANASOFT APR METRO Cash & Carry SR Tchibo

Citibank Europe plc, pobočka
zahraničnej banky Microsoft Slovakia TNT (súčasť skupiny FedEx)

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko NAY Unilever Slovensko

ČSOB Novartis Slovakia Up Slovensko

Deloitte O2 U. S. Steel Košice

Deutsche Telekom IT Solutions Orange Slovensko Veolia Energia Slovensko 

DeutschMann Internationale
Spedition Pfizer Luxembourg SARL Volkswagen Slovakia

dm drogerie markt Philip Morris Slovakia VÚB banka

DXC Technology Slovakia Plzeňský Prazdroj Slovensko VSE Holding

ESET Profesia Whirlpool Slovakia

GSK Slovak Telekom YIT Slovakia

HEINEKEN Slovensko Slovenské elektrárne Západoslovenská energetika

ING Business Shared Services SOITRON

Johnson Controls Bratislava Swiss Re 

Posledné stretnutie s osobnou účasťou signatárov 
Charty diverzity sa uskutočnilo v marci 2020, témou 
bola (ne)diskriminácia na pracovisku.
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Výročné stretnutie signatárov Charty sa konalo za-
čiatkom marca v Bratislave, hostilo ho Slovenské 
národné stredisko pre ľudské práva. Okrem pred-
stavenia aktivít Charty diverzity pre rok 2020 bolo 
súčasťou stretnutia aj zdieľanie skúseností v oblas-
ti (ne)diskriminácie. Išlo o prvé a zároveň posled-
né stretnutie signatárov v roku 2020, na ktorom 
sa mohli osobne zúčastniť – krátko na to zasiahla 
Slovensko pandémia koronavírusu a všetky aktivi-
ty Charty sa presunuli do onlinu. 

V apríli sme pre signatárov Charty diverzity zorga-
nizovali webinár na tému Ako podporiť zamestnan-
cov-rodičov na home office? Situácia s koronavírusom 
totiž ovplyvnila mnohé rodiny nielen ekonomicky, 
ale priniesla aj radikálnu zmenu pracovného a život-
ného štýlu. Lektorka a koučka Jana Olexová aj amba-
sádori Charty diverzity vyzdvihli na webinári viaceré 
inšpiratívne príklady, ako si môžu firmy aj napriek 
krízovej situácii udržať motivovaných a angažova-
ných zamestnancov a zamestnankyne. 

Už po tretí raz sme 28. mája oslávili sviatok roz-
manitosti a inklúzie na pracoviskách na Slovensku  
a zároveň 3. výročie vzniku Charty diverzity Sloven-
sko. Pri tejto príležitosti sa uskutočnil online webinár, 
v rámci ktorého sa slovenskí aj českí odborníci pode-
lili o svoje skúsenosti so zamestnávaním ľudí nad 50 
rokov. Pre signatárov Charty sme pri príležitosti Dňa 
diverzity tiež pripravili praktický katalóg, z ktorého 
mohli čerpať pri príprave interných (online) aktivít na 
oslavu rozmanitosti. 

V októbri sme v spolupráci so Slovenským národ-
ným strediskom pre ľudské práva a agentúrou 
TRIAD spustili online kampaň Za pekné pondelky, 
ktorá poukazuje na problém predsudkov v práci 
zo strany kolegov, ale aj nadriadených. Kampaň 
vznikla vďaka podpore z Programu Európskej únie 
pre práva, rovnosť a občianstvo. Jej hlavné posol-
stvá sú komunikované najmä prostredníctvom so-
ciálnych sietí – k podpore myšlienky kampane sa 
prihlásili aj známe osobnosti ako Baša Števulová, 
Kristína Tormová, Veronika Cifrová Ostrihoňová, 

Sviatok rozmanitosti a inklúzie na 
pracovisku sme si 30. mája 2019 
pripomenuli diskusiou so signatármi 
Charty diverzity. 

Charta diverzity Slovensko, ktorá vznikla v roku 2017 na pôde Business  
Leaders Forum, je už štvrtý rok samostatnou iniciatívou podporujúcou rôz-
norodosť a inkluzívne pracovné prostredie. Počet signatárov sa v roku 2020 
rozšíril o 10 zamestnávateľov z firemného i neziskového sektora. 

Charta diverzity Slovensko
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Katarína Balážiová alias Becca, aj slovenská tenistka 
Anna Karolína Schmiedlová. Súčasťou kampane je 
aj webová stránka www.zapeknepondelky.sk, ktorá 
obsahuje informácie pre zamestnancov i zamestná-
vateľov. 

V novembri sa uskutočnilo slávnostné podpisovanie 
Charty diverzity novými signatármi, ktoré v dôsledku 
pandémie prebehlo online. K presadzovaniu prin-
cípov inklúzie a rozmanitosti sa svojím podpisom 
dobrovoľne zaviazalo 10 firiem a organizácií – Charta 
diverzity tak mala ku koncu roka 2020 už 85 signa-
tárov z firemného, neziskového, verejného i akade-
mického sektora. Súčasťou podujatia bola aj diskusia 
CEOs firiem Microsoft, Philip Morris Slovakia a Tesco 
Stores SR, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti, ako 
efektívne podporovať inklúziu a diverzitu vo firme,  
a to aj v dobe COVID-u. 

Kampaň Za pekné pondelky upo-
zorňuje na problémy diskriminácie 
na pracovisku a vyzýva k búraniu 
predsudkov voči inakosti.

Kto podpísal Chartu diverzity 
v roku 2020 

Ares

Avast Software 

DHL Supply Chain Slovakia 

ESET

HSH

Innocent Store 

Komerční banka

Lean In Slovakia

Slovenské elektrárne

VELUX SLOVENSKO
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CSR Summit je najväčšie a najstaršie podujatie o zodpovednom podnikaní  
v strednej a východnej Európe, ktoré na Slovensko prináša svetových reč-
níkov, prepája expertov z oblasti CSR a otvára diskusie na najnovšie témy 
udržateľného biznisu. V roku 2020 sa uskutočnil jeho 17. ročník, ktorý bol iný 
ako ostatné – online a zadarmo pre všetkých.

Business Leaders Forum CSR Summit 
sa konal po prvý raz online a zadar-
mo pre všetkých.

V dôsledku pandémie koronavírusu a s ňou súvi-
siacich vládnych opatrení tento rok nebolo možné 
zorganizovať podujatie s osobnou účasťou 200+ 
ľudí, ako sme boli zvyknutí v minulosti. BLF CSR 
Summit, ktorý sa konal 13. októbra 2020, sme sa 
preto rozhodli prvýkrát v jeho 17-ročnej histórii 
sprístupniť všetkým prostredníctvom online pre-
nosu a navyše zadarmo. V spolupráci s agentúrou 
Creative Pro sme zabezpečili prenos konferencie  
z virtuálneho štúdia. 

Keďže sa podujatie stalo verejným, prispôsobili 
sme tomu aj štruktúru programu – prednášky na 
témy, ako napríklad Brand Purpose, striedali pane-
lové diskusie so zástupcami firiem, verejných inšti-
túcií aj médií (Mestá, firmy a spoločenská zodpo-
vednosť alebo Rodová rovnosť (nielen) v biznise). 
Nechýbali ani inšpiratívne príklady zodpovedného 
podnikania od členov Business Leaders Forum či 

krátke rozhovory s odborníkmi na kritické mysle-
nie, udržateľné cestovanie a boj proti klimatickej 
zmene. Účastníci konferencie sa zároveň mohli 
pripojiť aj na jeden z piatich diskusných stolov, 
ktoré boli príležitosťou na networking a zdieľanie 
skúseností. Súčasťou podujatia bolo aj odovzdáva-
nie Cien SDGs – ocenení za prínos v napĺňaní Cieľov 
udržateľného rozvoja. Túto časť programu otvoril 
uznávaný odborník Jeffrey Sachs, riaditeľ Centra 
pre udržateľný rozvoj na Kolumbijskej univerzite 
a zároveň ambasádor OSN pre udržateľný rozvoj. 

Na podujatí vystúpilo spolu 31 spíkrov a vďaka 
pestrému programu sa nám podarilo otvoriť cel-
kom 14 CSR tém. Nový formát podujatia verejnosť 
privítala – svedčí o tom nielen viac ako 1 200 re-
gistrovaných účastníkov, ale aj spätná väzba pro-
stredníctvom metriky Net Promoter Score s hod-
notením 75, čo vyjadruje prvotriedny výsledok. 

Business Leaders Forum CSR Summit
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Súčasťou podujatia bolo udeľovanie Cien SDGs

V rámci BLF CSR Summitu ocenila Nadácia Pontis po druhý raz organizácie, inštitúcie a jednotlivcov, 
ktorí prispievajú k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja. Udeľovanie cien prebehlo v šiestich ka-
tegóriách – novinkou oproti minulému roku bola kategória Firma. Nominovaných na ocenenie navrhla 
komisia zložená zo zástupcov biznisu, médií, občianskeho a verejného sektora, ktorá následne vybrala 
aj víťazov. 

Víťazi Cien SDGs: 

KATEGÓRIA VEREJNÝ SEKTOR
Verejná ochrankyňa práv 
Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. 

Za jej aktívny prínos v oblasti znižovania nerov-
ností, ochrany práv rómskych komunít, žien či se-
niorov, ktorí patria k najzraniteľnejším skupinám 
spoločnosti.

KATEGÓRIA MIMOVLÁDNA
NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA
Cesta von, o.z. 

Za inovatívny prístup k vzdelávaniu a odhodlanie 
v boji proti generačnej chudobe vo vylúčených 
komunitách.

KATEGÓRIA MEDIÁLNA KAMPAŇ
Kto Pomôže Slovensku

Za efektívnu mobilizačnú kampaň, ktorá priniesla 
potrebnú a rýchlu pomoc zdravotníkom a zrani-
teľným skupinám v čase pandémie koronavírusu.

KATEGÓRIA 
LÍDER/LÍDERKA
Prof. Ing. Pavol Alexy, PhD.

Za vývoj plastu z obnoviteľných zdrojov, 
ktorý je 100 % kompostovateľný.

KATEGÓRIA LÍDER/ 
LÍDERKA DO 30 ROKOV
Marek Mach 

Za výnimočné odhodlanie v boji proti extrémiz-
mu vo verejnom priestore a šírenie myšlienok 
slobody, rovnosti a právneho štátu.

FIRMA
Festival Pohoda 

Za dlhoročnú snahu, realizáciu a sprístupňovanie 
dostupnej a čistej energie na letných festivaloch 
a osvetu v téme ekológie.

Nadácia Pontis udelila Ceny SDGs po 
druhý raz. Odovzdávanie bolo súčas-
ťou podujatia BLF CSR Summit.





Komunita
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Dobrovoľníci, ktorí čistili Malý Dunaj,  
sa plavili z Vrakune až do obce Zálesie. 

Štrnásty ročník Nášho Mesta prebehol 
napriek sťaženej pandemickej situácii výborne.

Do podujatia sa zapojilo viac ako 3 500 firemných 
dobrovoľníkov na rôznych miestach po celom Slo-
vensku. Aktivity prebiehali v netradičnom jesen-
nom termíne 18. septembra za prísnych hygienic-
kých opatrení a v malých kolektívoch.

V roku 2020 pomohli firemní dobrovoľníci 97 nezis-
kovým organizáciám, nízkoprahovým centrám, ale 
aj školám či škôlkam zlepšiť ich fungovanie. Ruku 
k dielu priložili účastníci v 14 slovenských mestách 
a ich okolí.

Až 136 aktivít sa realizovalo v Bratislave, no de-
siatky ďalších prebiehali v Nitre, Žiline, Košiciach 
či Topoľčanoch.

Viac ako 20 aktivít bolo zameraných na čistenie 
prírody, keďže povedomie o tejto oblasti narastá. 
Spoločnými silami sa nám podarilo vyzbierať neu-
veriteľných 720 vriec odpadu.

Analýza odpadu 
aj čistenie z kanoe

Jednou z najzaujímavejších aktivít z tejto kategó-
rie bolo čistenie Malého Dunaja. Účastníci Náš-
ho Mesta nasadli do kanoe a vyťahovali z vody  
a z konárov zachytené nečistoty. Iní dobrovoľníci 
zase pomohli pri likvidácii nelegálnych skládok 
odpadu v bratislavskom Lamači.

Úplnou novinkou bola aktivita zameraná na ana-
lýzu triedeného zberu v Senci, ktorú organizoval 
Inštitút cirkulárnej ekonomiky. Tieto analýzy po-
máhajú zistiť, ako obyvatelia Slovenska triedia 
odpad a či ho triedia správne. Dobrovoľníci sa po-
čas Nášho Mesta zamerali na analýzu modrých a 
žltých nádob, aby zistili, aká je kvalita triedeného 
zberu v meste.

Zachraňovali pamiatky

Vďaka Nášmu Mestu dostalo potrebnú pomoc aj 
viacero pamiatok. Dobrovoľníci priložili ruku k die-
lu pri záchrane hradov pri Prešove a Košiciach aj 
v okolí Žiliny.

Naše Mesto
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Takto pomáhali dobrovoľníci čistiť  
exponáty v Múzeu dopravy. 

V roku 2020 portál DokraKrajina.sk ukončil činnosť.

Zastavovanie projektu Dobrá krajina bolo postup-
né, preto sme v roku 2020 ešte dokázali podporiť 
dokopy 50 projektov a organizácií, ktoré bojujú 
proti chudobe i korupcii, zlepšujú vzdelávanie či 
život zdravotne znevýhodnených, ale aj projek-
ty budujúce silnejšie komunity. Do októbrového 
ukončenia Dobrej krajiny prispeli darcovia vlani 
sumou 45 000 eur. 

Celkovo skončila Dobrá krajina s výbornými vý-
sledkami. Za viac ako 10 rokov svojej existencie 
pomohla 119 organizáciám sumou 1 029 630 eur.

Dobrá krajina

Názov Stav k 1. 1. 2020 Príjem Výdaj Stav k 31. 12. 2020 Poznámka

Fond verejná zbierka Dobrá Krajina
07. 11. 2018 – 30. 09. 2019  42 027,35 €  - €  42 027,35 €  - €  z verejnej zbierky 

Fond verejná zbierka Dobrá Krajina
01. 10. 2019 – 31. 12. 2019  53 426,51 € -18 537,64 €  34 888,87 €  - €  z verejnej zbierky 

Fond verejná zbierka Dobrá Krajina
01. 01. 2020 – 30. 11. 2020  - €  43 296,26 €  31 542,06 €  11 754,20 €  z verejnej zbierky 

Fond Dobrá Krajina 
mimo verejných zbierok  20 126,62 €  - €  - €  20 126,62 €  mimo VZ 

Spolu  115 580,48 €  24 758,62 €  108 458,28 €  31 880,82 € 

Verejná zbierka Dobrá krajina 
v roku 2020 – prehľad (v eur)
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Najviac finančných prostriedkov sa podarilo vy-
zbierať prostredníctvom portálov Darujme.sk a 
LudiaLudom.sk, cez ktoré poslali ľudia na podporu 
dobrých projektov viac ako 38-tisíc eur z celkovej 
sumy. Zvyšok tvorili zaregistrované firemné dary.

V roku 2020 sa do #GivingTuesday prihlásilo 167 
občianskych organizácií, čo je nárast o viac ako 50 
percent oproti minulému roku. Obdobie koronakrí-
zy spôsobilo zo strany organizácií zvýšený dopyt 
po podpore – finančnej, ale aj nefinančnej. Viac 
ako tretina neziskoviek totiž žiadala aj o materi-
álne dary, dobrovoľníkov alebo o zdieľanie know-
how.

Dôležitým rozmerom #GivingTuesday je prepája-
nie neziskoviek s firmami. Do iniciatívy sa v roku 
2020 zapojilo až 47 spoločností. Mnohé organizo-
vali väčší počet aktivít, no najpopulárnejšou akti-
vitou bola zbierka materiálnych vecí.

Do #GivingTuesday sa zapájali i samosprávy. Dob-
ré skutky sa diali v 46 mestách a obciach po celom 
Slovensku. Najpopulárnejšou aktivitou samospráv 
boli rovnako zbierky šatstva, potravín a hygienic-
kých potrieb.

#GivingTuesday podporilo v roku 2020 viacero zná-
mych osobností ako Táňa Pauhofová, Kristína Tor-
mová, Gabriela Marcinková, Tomáš Hudák, Franti-
šek Kovár, športovci Anna Karolína Schmiedlová, 
Ján Volko, Maroš Molnár, komik Števo Martinovič, 
instagrameri ako Blue Grandma, Moma, Expl0ited, 
fotograf Patrik Paulínyi, foodblogeri Čoje a Surová 
dcérka, ale aj poradca prezidentky SR Peter Bátor. 
Osobnosti vyzývali ľudí, aby nehľadeli na rozdiely 
a pomohli tým, ktorí to potrebujú.

#GivingTuesday
Sviatok štedrosti a darovania #GivingTuesday prekonal napriek koronakríze 
všetky očakávania. Na dobročinné projekty sa 1. decembra 2020 podarilo 
vyzbierať bezmála 47 600 eur. #GivingTuesday sa na Slovensku konal už 
štvrtýkrát.

Do kampane ku #GivingTuesday 2020 sa 
zapojilo 22 osobností.
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Za 24 hodín sa prostredníctvom darcovského ma-
ratónu podarilo vyzbierať viac než 25 000 eur. 
Organizácia, ktorá počas maratónu vyzbierala 
najviac darov cez portály Darujme.sk alebo Dobra-
Krajina.sk, získala navyše bonus vo výške 500 eur. 

Počas špeciálneho darovacieho utorka 
#GivingTuesdayNow rezonovala aj #vyzva55.  
S odkazom na dátum 5. 5. mohli Slováci podporiť 
neziskové iniciatívy aj inak ako finančne. Podsta-
tou výzvy bolo vymyslieť si aktivitu, ktorá odkazu-
je na číslo 55 alebo 5,5.

Ľudia vystúpili zo svojej komfortnej zóny a spra-
vili prekvapivé veci, aby tak upozornili na dobré 
projekty. Nacvičili si napríklad 55 taktov koncertu, 
poskladali 55 ochranných štítov pre zdravotníkov 
alebo sa naučili 55 posunkov z posunkového jazy-
ka. Počet zdieľaných príspevkov, v ktorých mohli 
ľudia v rámci výzvy upozorniť na dobročinné pro-
jekty, prevýšil na Instagrame číslo 600.

Čo sa podarilo počas #GivingTuesdayNow.

#GivingTuesdayNow
Ľudia na Slovensku mali 5. mája 2020 možnosť vyjadriť solidaritu prostred-
níctvom globálnej iniciatívy #GivingTuesdayNow, ktorá vznikla ako reakcia 
na situáciu spôsobenú ochorením COVID-19. Jej cieľom bolo poukázať na dob-
ročinné projekty, ktoré koronakríza ohrozuje. 

Do výzvy 55 sa dalo zapojiť rôzne. Napríklad aj 55 minútami behu.
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Letná zbierka 
šatstva a iných potrieb

Jarná zbierka sa pre vypuknutie pandémie presu-
nula na leto. V auguste 2020 sa do nej zapojilo 
26 firiem v 34 pobočkách, ktoré podporili 31 rodín 
programu Srdce pre deti a 25 organizácií pomáha-
júcich ľuďom v núdzi i zmierňujúcich dopady odev-
ného priemyslu na životné prostredie. Zbierka 
prebehla so sprísnenými pravidlami, bola zavede-
ná 48-hodinová karanténa vyzbieraných vecí a za-
mestnanci pracujúci z domu mali možnosť zaniesť 
veci priamo do organizácie. Vyzbieralo sa viac ako 
300 vriec šatstva, topánok a iných potrieb.

Jesenná zbierka 
šatstva a iných potrieb

Do jesennej zbierky šatstva, ktorá prebiehala od 
30. novembra do 4. decembra, sa zapojilo 23 fi-
riem v 33 pobočkách. Zapojené firmy podporili 
23 pomáhajúcich organizácií a 3 rodiny programu 
Srdce pre deti.

Jesenná zbierka sa aj v roku 2020 konala v rám-

ci svetového dňa darovania #GivingTuesday, do 
ktorého sa zapájajú milióny ľudí na celom svete. 
Štedrí ľudia počas zbierky darovali viac ako 600 
vriec oblečenia a ďalších potrieb. Medzi darovaný-
mi vecami sa našli aj vianočné stromčeky, kočíky, 
kuchynské potreby či nepoužívaný tovar ako USB 
kľúče i repráky.

Firmy komunite
Pracovná skupina Firmy komunite spája firmy, ktoré sa rozhodli podporovať 
komunity cez konkrétne aktivity.

Vyzbierané veci bolo treba pred  
odovzdaním pretriediť. 

Firmy združené v pracovnej 
skupine v roku 2020

Allen & Overy Bratislava

Erste Group IT International

Foxconn Slovakia

IBM International Services Centre

KPMG Slovensko

PricewaterhouseCoopers

Ďalšie firmy združené v Business Leaders Forum 

Advokátske spoločnosti 
združené v programe Advokáti Pro Bono
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Seminár Podpora 
firemného dobrovoľníctva

Ako rozbehnúť firemné dobrovoľníctvo, vyrie-
šiť právne otázky a vytvoriť systém oceňovania? 
Tieto a mnohé ďalšie otázky týkajúce sa firemnej 
filantropie sme zodpovedali na seminári Podpora 
firemného dobrovoľníctva, ktorý sme organizovali 
vo februári 2020 v Košiciach. O svoje skúsenosti  
a praktické rady sa podelili dm drogerie markt,  
U. S. Steel Košice a Whirlpool Slovakia.

Celkovo sa podarilo v roku 2020 zorganizovať 10 
tréningov vo forme online webinárov, ktorých sa 
zúčastnilo 364 účastníkov zo 166 mimovládnych 
organizácií.

• Máj: Praktické využitie Excelu – začiatočník/
pokročilý

• Jún: Motivácia zamestnancov a leadership
• Október: Krízová komunikácia a Facebook 

Business Manager
• Október: Závierkové operácie a zostavenie 

účtovnej závierky neziskových účtovných 
jednotiek

• Október: Poznámky účtovnej závierky nezis-
kových účtovných jednotiek

• November: Mimovládne organizácie z pohľa-
du dane z príjmov

• November: Ako na projektový manažment
• November: Ako uspieť v online svete I & II
• December: Efektívna práca s Wordom

Pro Bono Tréningy
S konceptom bezplatných tréningov pre občianske organizácie sme pokračo-
vali aj v roku 2020. 

Zapojené firmy

Accace

Accenture

ESET

Tatra banka

Google

Digitálni anjeli
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Pomoc v čase koronakrízy

V roku 2020 sme vzhľadom na prepuknutie pan-
démie priebežne riešili aktuálne potreby celého 
neziskového sektora. Boli sme nápomocní hlavne 
pri riešení otázok spojených s výpadkom príjmov 
a nemožnosti využívať prostriedky z podielu dane 
či iných zdrojov v dôsledku obmedzení, ktoré sa 
prijali na zabránenie šírenia koronavírusu. Aktívne 
sme sa podieľali na komunikácii potrieb sektora  
a riešení otázok spojených s právnou úpravou tý-
kajúcou sa asignácie a čerpania podielu dane. 

Pomáhali sme aj pri riešení právnych otázok spo-
jených s občianskymi aktivitami v rámci pomoci 
ľuďom postihnutým pandémiou (napr. psycholo-
gická pomoc, ale aj nezákonné odňatie malole-
tých od rodičov a i.).

Okrem toho sme sprostredkovali právnu pomoc 
v rámci individuálnych problémov neziskových or-

ganizácií, ktoré sa týkali ich vnútorných pomerov 
alebo zmluvných vzťahov.

Diskusie a eventy

Vo februári sme poskytli výklad právnych otá-
zok spojených s firemným dobrovoľníctvom na 
stretnutí platformy Firmy komunite v Košiciach 
a začali spoluprácu so zástupcami neziskového 
sektora pri riešení zmeny legislatívy týkajúcej sa 
dobrovoľníctva. 

V apríli sme sa zúčastnili aj prostredníctvom zástup-
cov viacerých členov (Stentors, bnt, Squire Patton 
Bogs) podujatia Hack the crisis, ktorého cieľom bolo 
priniesť inovácie pri riešení pandémie. Právna po-
moc sa sústredila najmä na otázky GDPR.

V júli sme sa zapojili v rámci členstva v PILnet do 
ideatonu pre študentov V4 – súťaž pre eseje, multi-
mediálne projekty a iné so zameraním na riešenie 

Advokáti Pro Bono
Program Advokáti Pro Bono (APB) je iniciatíva advokátskych kancelárií a fi-
riem, ktorá zvyšuje dostupnosť právnej pomoci pre občiansky sektor. Vďaka 
sprostredkovaniu bezplatných právnych služieb pomáhame nielen profesio-
nalizovať činnosť občianskych organizácií, ale meníme aj legislatívu a prax, 
čím napomáhame k pozitívnym spoločenským zmenám. 

Naša právna expertka Eva Braxatorisová 
prednáša na seminári v Košiciach.
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environmentálnych, sociálnych a ekonomických 
problémov.

Nadácia Pontis sa v rámci programu Advokáti Pro 
Bono zapojila tiež do Európskeho týždňa pro bono 
diskusiou o témach, ktoré priniesla koronakríza,  
s názvom Ako prispieva spolupráca právneho a ne-
ziskového sektora k riešeniu pandémie. Na online 
podujatí, ktoré sa konalo 24. novembra 2020, sme 
diskutovali o tom, ako sa prijímali predpisy počas 
pandémie, koho sa kríza dotkla najviac či nedo-
statku zdravotníkov na Slovensku. Do diskusie sa 
zapojilo 18 expertov vrátane Verejnej ochrankyne 
práv Márie Patakyovej a splnomocnenca vlády pre 
mimovládny sektor Martina Giertla. Celkovo disku-
siu sledovalo 50 účastníkov.

Právna klinika neziskového sektora 

Predmet Klinika neziskového sektora sme zaviedli 
ešte v roku 2011 ako jeden z prvých predmetov 
klinického právneho vzdelávania na Právnickej 
fakulte UK v Bratislave. Študenti pod vedením 
právnikov z praxe v rámci neho riešia zadania  
a prípady občianskych organizácií. Okrem získania 
praktických skúseností a zručností tak študentom 
umožňujeme nadobudnúť špecifickú skúsenosť  
a pohľad na závažné spoločenské problémy, ktorý-
mi sa zaoberá občiansky sektor.

V roku 2020 sme predmet viedli aj v spolupráci so 
spoločnosťou Accenture, Dell a advokátskou kan-

celáriou bnt attorneys-at-law, s. r. o. v letnom aj 
zimnom semestri. Študenti vyriešili prípady a po-
mohli 6 organizáciám a neziskovým platformám.

Členovia programu: 

Accace Legal, o. z. 

Accenture, s.r.o. 

Advokátska kancelária Prachová & Partners, s. r. o.

Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o. 

Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

bnt attorneys-at-law, s. r. o.

Dell s. r. o. 

Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka 

DLA PIPER WEISS-TESSBACH 
Rechtsanwälte GmbH, organizačná zložka 

Hamala Kluch Víglaský s. r. o. 

Kinstellar, s. r. o. 

Krivak & Co, s. r. o. 

MARKECHOVA JMJ LEGAL, advokátska kancelária s.r.o.

Schönherr Rechtsanwälte GmbH, organizačná zložka 

Squire Patton Boggs s. r. o. 

White & Case s. r. o.
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Medzi iniciátorov #KtoPomozeSlovensku patria 
manželia Lucia a Šimon Šickovci, zakladatelia spo-
ločnosti Pixel Federation, Lucia Pašková, zaklada-
teľka CURADEN Slovakia či influencer Demotivácia.

V prvej vlne pandémie vyzbierala iniciatíva 1,3 mi-
lióna eur. Pomoc prišla od viac ako 10-tisíc darcov 
a smerovala do 322 miest a obcí pre zdravotnícke 
zariadenia či domovy sociálnych služieb na nákup 
ochranných pomôcok, prístrojov a inej potrebnej 
pomoci. 

Aplikácia Kto pomôže Slovensku

Iniciatíva pokračovala vo svojej činnosti aj po skon-
čení prvej vlny pandémie, a to vo forme aplikácie, 
ktorá spája požiadavky na materiálnu pomoc s po-
tenciálnymi darcami vo všetkých regiónoch. Hlavná 
časť pomoci sa sústredila na zraniteľné a marginali-
zované skupiny, ale aj zdravotnícke zariadenia a do-

movy sociálnych služieb. Správu aplikácie na adrese 
http://kps.solved.fi mala na starosti Nadácia Pontis. 

V druhej vlne podporila iniciatíva týmto spôsobom 
organizácie a zariadenia z 258 miest a obcí na 
celom Slovensku v hodnote 172-tisíc eur. Pomoc 
pozostávala z dodania ochranných pomôcok, de-
zinfekcie, ale aj potravín a hygienických či škol-
ských pomôcok.

#ZaockujemSa

Iniciatíva #KtoPomozeSlovensku spojila počas 
druhej vlny pandémie sily aj s iniciatívou Veda 
pomáha. Obe platformy spoločne rozbehli infor-
mačnú kampaň #ZaockujemSa, ktorá mala za cieľ 
poskytnúť verejnosti overené informácie k téme 
očkovania proti ochoreniu COVID-19 a zdieľať dô-
vody, ktoré k očkovaniu motivujú bežných aj zná-
mych Slovákov. 

Kto pomôže Slovensku
Iniciatíva #KtoPomozeSlovensku vznikla v marci 2020 a okamžite vyvolala 
na Slovensku obrovskú vlnu solidarity a vzájomnej pomoci. Vďaka finanč-
nej podpore a dobrovoľníctvu ľudí a firiem z celého Slovenska sa za pár 
mesiacov podarilo zabezpečiť ochranné pomôcky pre tisícky zdravotníkov  
a pracovníkov v prvej línii, čo Slovensku výrazne pomohlo zvládnuť prvú vlnu 
pandémie COVID-19.

Prvé rozvozy pomôcok 
vyzerali takto.
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Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity 
prevzal 10-tisíc látkových rúšok, ktoré pomohli v margina- 
lizovaných a sociálne znevýhodnených komunitách.

Príprava 100 potravinových balíčkov pre seniorov  
v Bratislave. Balíčky obsahovali trvanlivé potraviny 
a hygienické potreby. 





Vzdelávanie
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Organizáciam zapokojeným do projektu 
Generácia 3.0 pomáhali pro bono 
odborníci z biznisu a vzdelávania.

Pandémia ochorenia COVID-19 ovplyvnila aj akceleračný program Generácia 
3.0. Takmer všetky stretnutia, tréningy, podujatia, konzultácie sme boli nú-
tení presunúť do online priestoru. Zorganizovali sme takto 6-dňový online 
EDUcamp a takisto 3-mesačný EDUakcelerátor.

Do programu Generácia 3.0 
sa prihlásilo 23 projektov

V januári sme vyhlásili výzvu na prihlásenie sa do 
programu Generácia 3.0 pre rok 2020. Do 4. roč-
níka programu sa prihlásilo 23 projektov. Najviac 
prihlášok prišlo od občianskych organizácií (16), no 
prihlásili sa aj základné (5), stredné (1) a materské 
školy (1). Do užšieho výberu nakoniec postúpilo 14 
škôl a organizácií.

EDUcamp prebehol online

EDUcamp, na ktorom vybrané projekty prepájame 
s odborníkmi a odborníčkami z biznisu a školstva, 
prebehol online. Formát EDUcampu sme upravili 
vzhľadom na opatrenia v súvislosti s ochorením 
COVID-19. Trinásť organizácií a súkromná materská 
škola absolvovali dovedna 56 hodín konzultácií.
Od 27. mája do 3. júna si účastníci EDUcampu 
vypracovali Teóriu zmeny. Svoje projekty konzul-
tovali s vybranými mentormi, mentorkami a vý-

skumníkmi či výskumníčkami na sledovanie dopa-
du. V závere podujatia predstavili svoje plány pre 
šírenie vzdelávacích prístupov na školy.

Za pro bono konzultácie ďakujeme mentorkám 
a mentorom, menovite: Jana Bernaťáková (Koru 
Academia); Andrea Ferancová Bartoňová (ESPIRA 
Investments); Alena Kanabová (Accenture); Roma-
na Kanovská (Národný ústav certifikovaných me-
raní vzdelávania); Martina Králová (SVÄG TO GO); 
Martin Kuruc (Pedagogická fakulta UK); Heliodor 
Macko (SEAK Energetics); Simona Oľhová (Ostrav-
ská univerzita); Michal Rehúš (Inštitút vzdelávacej 
politiky); Lenka Surotchak (Správna rada Nadácie 
Pontis); Martin Šanta (nezávislý konzultant); Lucia 
Šicková (Pixel Federation); Vladimíra Tomášiková 
(Asseco Central Europe); Jana Vlašičová (Slovenská 
sporiteľňa).

Generácia 3.0
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Kategória Predkladateľ Názov projektu
Osobnosť pripravená 
na zmeny Centrum inkluzívneho vzdelávania Vzdelávacie centrum C. Rogersa

Technologické 
a prírodovedné znalosti

FLL Slovensko o.z. FIRST LEGO League
Greenpower To Schools Greenpower Slovensko
OpenLab, o. z. OpenLab

Kariérne a podnikateľské 
zručnosti

I AMbitious I AMbitious Leadership Academy
Karpatská nadácia MyMachine Slovakia
Nadácia Milana Šimečku Rozmanité školy

Sociálne a občianske
kompetencie

Súkromná materská škola,  
Vavilovova 18 Encourage | Empower | Engage

V.I.A.C. – Inštitút pre podporu 
a rozvoj mládeže Nezlomní mladí

Zmudri Zmudri

Inovácie v systéme
vzdelávanie

Človek v ohrození, n.o.
Jeden svet na školách – dokumentár-
ne filmy ako nástroj vzdelávania  
o ľudských právach na Slovensku

Vytvorme si vlastný svet OZ EDUSTEPS

LIVING MEMORY
Totalitné režimy v 20. st. na Sloven-
sku – kľúč k modernému občianske-
mu vzdelávaniu

Mirabilis

Vzdelávacie workshopy pre pedagó-
gov: Ako vzdelávať žiakov so špeciál-
nymi výchovno-vzdelávacími potre-
bami inkluzívne a zmysluplne

EDUcamp prebehol celý v online prostredí.  
Počas šiestich dní pracovali účastníci a lektori  
na vypracovaní dokumentu Teória zmeny. Účastníci EDUcampu 2020
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EDUakcelerátor poskytol 
pomoc 5 organizáciám

Z účastníkov EDUcampu, sme vybrali 5 organizácií 
s najväčším potenciálom dopadu a šírenia do škôl 
po celom Slovensku, ktoré postúpili do EDUakce-
lerátora. Jeho model je inšpirovaný startupovým 
svetom. Každý z 5 vybraných projektov získal 
svojho osobného mentora, ktorý mu pomohol 
nastaviť projekt čo najefektívnejšie a dosiahnuť 
stanovené ciele. Okrem toho získali prístup k od-
borným školeniam, vzdelávacím aktivitám podľa 
individuálnych potrieb, konzultáciám na mieru, 
networkingu a finančnej pomoci.

EDUakcelerátor 2020 
absolvovali tieto organizácie:

Rozmanité školy
Nadácia Milana Šimečku

Nadácia Milana Šimečku pracovala na viditeľnosti 
a rozpoznateľnosti aktivít projektu Rozmanité ško-
ly prípravou portálu www.vedietnestaci.sk, ktorý 
zároveň posilní šírenie prístupu o online prostredie 
a zvýši dopad zasiahnutím vyššieho počtu škôl. Or-
ganizácia pripravovala a testovala aj biznis model, 
ktorý obsahuje ponuky pre cieľové skupiny škôl  
a firemných partnerov. Ako individuálna mentorka 
ich sprevádzala Martina Králová z Teron Solutions.

OpenLab
OpenLab, o. z. 

OpenLab chcel rozšíriť vzdelávací nástroj OpenAcademy 
medzi učiteľov stredných odborných škôl a gym-
názií so zameraním na technologické predmety  
a informatiku. Počas akcelerátora identifikova-
li prepojenia medzi OpenAcademy a štátnym 
vzdelávacím programom, pripravili komunikačnú 
kampaň pre učiteľov či zrealizovali prvé školenia 
učiteľov pre vývoj aplikácií a hier. Ako individuálny 
mentor im pomáhal Michal Rehúš z Inštitútu vzde-
lávacej politiky.

MyMachine Slovakia
Karpatská nadácia

Karpatská nadácia chcela posilniť šíriteľnosť 
programu MyMachine zapojením študentov pe-
dagogiky. V EDUakcelerátore testovali a vyhodno-
covali Model spolupráce s pedagogickými fakulta-
mi. V oblasti udržateľnosti organizácie spracovali  
a otestovali ponuky partnerstiev pre školy a firmy, 
ktoré zabezpečia stabilnejšie financovanie progra-
mu. Procesom ich sprevádzal individuálny mentor 
Ondrej Smolár zo Soitronu.

I AMbitious Leadership Academy 
I AMbitious

I AMbitious sa počas troch mesiacov akcelerátora za-
merali na tvorbu finančného a business plánu s cie-

V septembri sa mentorom a účastníkom 
EDUakcelerátora podarilo stretnúť osobne. 
Následná spolupráca prebiehala online.
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ľom dosiahnuť udržateľný model financovania. Rov-
nako plánovali, ako dostať svoj program k väčšiemu 
počtu študentov a zabezpečiť v budúcnosti expanziu 
do všetkých ôsmich krajov na Slovensku. Ich indivi-
duálnym mentorom bol Michal Csonga z RonixLab.

FIRST LEGO League
FLL Slovensko o.z.

FLL Slovensko malo v pláne rozširovať počet tí-
mov v ich programe FIRST LEGO League Challen-
ge (veková kategória 10 – 16 rokov) aj v programe 
FIRST LEGO League Explore (veková kategória 6 – 
10 rokov). So svojou mentorkou Dášou Juríkovou 
zo Slovenskej sporiteľne pracovali aj na nastave-
ní komunikačnej stratégie vrátane rebrandingu 
súťaže a organizátora. Cieľom počas trvania akce-
lerátora bolo aj nastavenie nového biznis modelu 
na zlepšenie finančnej stability združenia.

Absolvovaním cyklu G3.0 sa organizácie od sep-
tembra 2019 zaraďujú do alumni klubu. Člen-
stvom v tejto skupine získavajú prístup k širším 
aktivitám Nadácie Pontis, školeniam, tréningom, 
ako aj k príležitosti ďalšieho sieťovania a užšej 
spolupráce s inými aktérmi nielen v oblasti vzde-
lávania, ale aj z biznisu a iných profesií.

Okrem individuálnych mentorov a mentoriek 
patrí vďaka aj ďalším expertom, ktorí boli súčas-
ťou EDUakcelerátora 2020

Účastníci EDUakcelerátora získali 
mentora na základe vopred identi-
fikovaných potrieb.

Výskumníci a výskumníčky, ktorí organizáciám 
pomáhali s nastavením sledovania dopadu

Iveta Juricová (Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity)

Romana Kanovská (NÚCEM)

Soňa Koreňová (Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej 
republiky pre rómske komunity)

Martin Kuruc (Pedagogická fakulta UK)

Radomír Masaryk
(Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK)
Dominika Vajdová
(Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK)
Senior experti z rôznych oblastí, ktorí 
poskytli konzultácie v odborných témach:

Martin Martinkovč (IBM)

Branislav Ondrášik (ESET)

Miroslava Remenárová ( Jaguar Land Rover Slovakia)

Zuzana Schaleková (Nadácia Pontis)

Lucia Víglašová (Nadácia Pontis)

Gabika Zúbriková (Nadácia pre deti Slovenska)

Lektori vzdelávacích workshopov:

Juraj Kováč (Rozbehni sa!)

Michal Laco (Civitta)

Norbert Maur (Nadácia Pontis)

Fero Paulíny (Nadácia Pontis)
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EDUpointy pomáhali v prechode 
na dištančné vzdelávanie

EDUpointy sú miesta, kde sa stretávajú učitelia, 
riaditelia, študenti pedagogiky či rodičia. Program 
sa skladá z workshopov, diskusií, ukážkových ho-
dín a riešení problémov z praxe, ale aj z praktické-
ho učenia sa inovatívnych metód, ktoré rozvíjajú 
zručnosti potrebné pre 21. storočie. Pre situáciu 
s pandémiou ochorenia COVID-19 sme do online 
sme presunuli aj toto vzdelávanie pre učiteľky  
a učiteľov. Pozitívne na tom bolo to, že sme  
v porovnaní s minulým rokom dokázali osloviť 
raz toľko učiteliek a učiteľov ako offline. Tiež sa 
ukázala výborná flexibilita EDUpointov – promptne 
reagovali na aktuálne výzvy, ktoré riešili školy,  
a organizovali webináre napríklad o tom, ako vy-
užiť technológie na dištančné učenie, ako zvládať 
výučbu na diaľku, či ako získať pozornosť žiakov.

Celkovo sme v spolupráci s lokálnymi koordinátor-
mi zorganizovali 14 offline a 25 online stretnutí, 
ktorých sa zúčastnilo 1 923 učiteľov a učiteliek.

Podpísali sme memorandum 
o spolupráci s NÚCEM a FLL

Spolu s Národným ústavom certifikovaných me-
raní vzdelávania a občianskym združením FLL Slo-
vensko, ktoré organizuje vzdelávaciu súťaž First 
Lego League, sme podpísali memorandum o vzá-
jomnej spolupráci. 

Signatári memoranda – riaditeľka Nadácie Pon-
tis Martina Kolesárová, riaditeľka Národné-
ho ústavu certifikovaných meraní vzdelávania 
(NÚCEM) Romana Kanovská a Ondrej Macko za 
FLL. Slovensko v memorande potvrdili, že budú 
spoločne podporovať zavádzanie inovatívnych 
vzdelávacích programov do škôl. Ich spolupráca 
sa bude tiež zameriavať na hodnotenie dopa-
dov a výsledkov programov či súťaží na ško-
lách, ktoré organizuje združenie FLL Slovensko. 
K nadviazaniu spolupráce medzi FLL a NÚCEM, 
ktorej cieľom je sledovať dopad súťaže na vzdelá-
vanie na Slovensku, došlo vďaka EDUakcelerátoru.

Zľava: Ondrej Macko, Martina Kolesárová 
a Romana Kánovská podpisujú memo-
randum o spolupráci.
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Nadnárodnú súťaž Be Social, Be Maker, ktorú sme 
organizovali na jeseň 2019, vyhralo Fórum centrum 
pre regionálny rozvoj. Vďaka tomu v máji realizova-
lo školenie a súťaž inovatívnych nápadov pre stre-
doškolákov. Online modul Aktívne občianstvo Aka-
démie sociálnych inovácií, ktorý pripravila Nadácia 
Pontis, tak absolvovalo viac ako 280 študentov.

Do študentskej súťaže sa prihlásilo deväť tímov  
z ôsmich škôl. Tímy sa zameriavali na inovatív-
ne riešenia na svojich školách napríklad v oblasti 
ochrany životného prostredia, služieb pre študen-
tov alebo podpory kritického myslenia.

Prieskum verejnej mienky

Na zistenie toho, do akej miery poznajú obyvatelia 
Slovenska sociálne inovácie a sociálne podnikanie, 
sme v máji 2020, v spolupráci s agentúrou FOCUS, 
realizovali reprezentatívny prieskum na vzorke 1 011 
respondentov. Oblasť sociálnych inovácií je pre ľudí na 
Slovensku stále nefanou a nejasnou témou. Až štyri 
pätiny respondentov (81 %) nepoznajú žiadnu sociál-
nu inováciu, či už na Slovensku alebo v zahraničí.

Ľudia na Slovensku sa zhodujú, že sociálne inovácie 
by mal v rozhodujúcej miere robiť štát a miestna 
samospráva (mestá a obce). Na škále od 0 (určite 
nemá robiť sociálne inovácie) po 10 (určite má robiť 
sociálne inovácie) bola štátu pridelená priemerná 
známka až 8,1 a mestám, obciam priemerná znám-
ka 7,6. Vysoké očakávania sú aj voči veľkým podni-
kom (7,1), podobne ako voči univerzitám a vedec-
kým inštitúciám (6,6), občianskym organizáciám 
(6,5) a malým a stredným podnikom (6,5).

Za najdôležitejšie oblasti, ktoré potrebujú inovácie, 
považujú opýtaní zdravotníctvo (63 %), ekonomiku 
a hospodárstvo (43 %), ďalej vzdelávanie (34 %), 
sociálne rozdiely (29 %) a životné prostredie (25 %).

Až 95 % respondentov nepozná žiadny sociálny 
podnik, či už na Slovensku alebo v zahraničí, resp. 
sa nevie vyjadriť k ich existencii.

Cieľom projektu Social(i)Makers bolo zlepšiť kapacity sociálnych inovácií tým, 
že poskytne know-how podnikateľom, donorom, tvorcom politík, akademi-
kom aj občanom o tom, ako je možné realizovať sociálne inovácie v praxi.

Social(i) Makers

Social(i)Makers
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Tlačová konferencia o sociálnych 
inováciách a pilotnom projekte 
Budúcnosť INAK

Na Slovensku už dnes poznáme projekty, ktoré no-
vátorsky zlepšujú život rôznym, nielen znevýhod-
neným, skupinám obyvateľstva a majú aj pozitívny 
vplyv na ekonomiku. To bolo hlavným posolstvom 
mediálnych raňajok, ktoré sme usporiadali 23. júna 
v Klube pod lampou, aby sme novinárom predsta-
vili čo sú sociálne inovácie a na čo ich potrebujeme. 
Zámerom bolo tiež prezentovať výsledky priesku-
mu agentúry FOCUS o sociálnych inováciách a soci-
álnom podnikaní, ako aj dať do pozornosti príklad 
sociálnej inovácie Nadácie Pontis – program Budúc-
nosť INAK. Počas raňajok vystúpili Sylvia Šumšalo-
vá, projektová manažérka agentúry FOCUS, Marti-
na Kolesárová, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis,  
a Daniela Kellerová, projektová manažérka Budúc-
nosti INAK. 

Záverečné medzinárodné 
stretnutia a plánovanie 
udržateľnosti výsledkov projektu

Udržateľnosť výsledkov projektu Social(i)Makers je 
dôležitá pre celé projektové partnerstvo. Na pre-
lome mája a júna sme sa zúčastnili online work-
shopov zameraných na medzinárodnú výmenu skú-
seností. Vďaka aktivite, ktorú organizovala rakúska 
partnerská organizácia ZSI, sa vytvoril nadnárodný 
akčný plán na podporu sociálnych inovácií v regió-
ne. Akčný plán na budovanie ekosystému sociál-
nych inovácií a sociálneho podnikania na Slovensku 
sme vytvorili aj na základe výsledkov fokusovej 
skupiny expertov, ktorú sme organizovali 25. júna.
Vo štvrtok 9. júna sme prezentovali výsledky troj-
ročného projektu Social(i)Makers na medzinárodnej 
online konferencii Boosting Change through Social 
Innovation.

3-ročný projekt Social(i)Makers sme uzatvorili v júli 
2021.

Na tlačovej konferencii sme predstavili 
médiám čo sú inovácie a na čo ich 
potrebujeme. 
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Pandémia ovplyvnila aj fungovanie nášho online magazínu ZaPlotom.sk.  
V marci sme jeho činnosť pozastavili. 

ZaPlotom.sk

Rubriky

• Dobrý človek – sociálny inovátor, ktorý  
prináša pozitívne zmeny (zväčša rozhovor)

• Dobrý projekt – organizácie občianskej spo-
ločnosti alebo štátne organizácie, ktoré robia 
výnimočné projekty

• Dobrá firma – firmy, ktoré na Slovensku pod-
nikajú zodpovedne, s ohľadom na spoločnosť

• Príbehy – zaujímavé príbehy ľudí, na ktorých 
dokresľujeme, že žiť dobre nie je abstraktný 
pojem

• Medzi nami – názory a komentáre viac  
či menej známej osobnosti 

• Rozum do vrecka – praktické rady a tipy, 
ako meniť svoje okolie v danej téme

Január
Duševné 
zdravie

Február
Plytvanie 

potravinami

Marec
Koronakríza

Od januára do marca sme 
na portáli spracovali 3 témy:





Inklúzia
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Projekt Budúcnosť INAK sme spustili v roku 2019. Ide  
o mimoškolský vzdelávací program pre žiakov a žiač-
ky vo veku 11 až 15 rokov, ktorý im umožňuje zažiť svet 
nepoznaných inovácií a technológií a získať zručnosti 
a schopnosti, ktoré ich pripravia na lepšiu budúcnosť. 

Našou víziou je byť prítomní v regiónoch a menších 
komunitách a zvýšiť tak šance na lepšiu budúcnosť 
detí tam, kde je to potrebné. Prvý klub programu  
Budúcnosti INAK funguje pri ZŠ s MŠ Maxima Gorkého 
v Trnave. 

Unikátnosť programu spočíva v podpore spolupráce 
mladých ľudí. Jeho podstatou je posilniť u detí digitál-
ne zručnosti, tvorivosť a podnikavosť a motivovať ich k 
ďalšiemu sebarozvoju či zlepšeniu si výsledkov v ško-
le. V rámci 3-ročného programu smerujeme deti, pod 
dohľadom mentorov a mentoriek, k práci na vlastnom 
nápade, ktorý rieši sociálny problém v ich okolí. Pro-
cesom ich sprevádzajú aj lídri z oblasti slovenského 
biznisu, vedy, kultúry a rôznych inštitúcií. 

Výlety a návštevy

Kým to situácia dovoľovala, absolvovali sme s na-
šimi účastníkmi viacero inšpiratívnych návštev. 
Pozreli sme sa napríklad do centrály Profesie  
v Bratislave a počas návštevy sme hľadali, čím by 
sa deti v budúcnosti chceli stať. Absolvovali sme 
tiež dve zaujímavé návštevy organizácií v Trnave  
(Trnavská arcidiecézna charita a komunitné cen-
trum Kubik), ktoré im predstavili hodnotu a dôleži-
tosť dobrovoľníctva. Centrum ešte v januári navští-
vila aj veľvyslankyňa USA na Slovensku Bridget 
Brink. Naši účastníci sa veľmi živo zaujímali o jej 
prácu diplomatky. 

V dôsledku pandémie spôsobenej vírusovým ocho-
rením COVID-19 sme všetky ďalšie aktivity presu-
nuli do online priestoru – realizovali sme online 
doučovanie, mentoring a webináre. Mladým účast-
níkom sme poskytli laptopy, aby sa vedeli pripojiť 
aj z domu.

V roku 2020 sme ukončili prvý pilotný ročník 3-ročného vzdelávacieho progra-
mu Budúcnosť INAK s prvými 20 účastníkmi a v septembri sme otvorili vzde-
lávanie pre druhú skupinu s 30 deťmi. Spolu sa tak v programe vzdeláva už 
do 50 účastníkov a účastníčok.

Budúcnosť INAK

Návšteva centrály spoločnosti Profesia  
v Bratislave. Stretnutie viedol šéf  
marketingu značky Martin Menšík.
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• Doučovanie predmetov a pomoc s domácimi 
úlohami, ktoré deti dostali počas dištančného 
vyučovania,

• spolupráca s LEAF Academy – 3 dobrovoľníčky 
spomedzi študentiek akadémie doučovali 
účastníkov angličtinu hravou formou,

• webinár s astrobiologičkou Miškou Musilovou, 
ktorá vedie simulované misie na Mars pre 
NASA,

• webinár o udržateľnosti s Martinom Tóčikom, 
ktorý pracuje pre OZ Slatinka,

• webinár o hologramoch a inováciách 
so spoločnosťou Matsuko,

• webinár o vytrvalosti so spisovateľom  
Danielom Hevierom,

• webinár o rozvoji tvorivosti s CEO kníhkupec-
tiev Martinus Michalom Meškom.

Okrem toho sme sa v programe venovali príprave na 
nastavenie merania dopadu Budúcnosti INAK a kon-
ceptu ďalšieho šírenia regionálnych centier. Vylepšili 
sme tiež našu metodológiu a aktualizovali brífing  
expertov a hostí. Nastavili sme nanovo aj vzdelávanie 
mentorov (vysokoškolských študentov).

Naši účastníci a účastníčky pri 
návšteve kreatívneho centra 
Kubik na trnavskom Nádvorí. 

Najdôležitejšie 
a najzaujímavejšie aktivity
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Daniel Hevier deťom rozprával 
o svojej ceste spisovateľa  
a prízvukoval im, že niekedy  
je nutné robiť veci, ktoré  
nás nebavia a ich výsledky 
neprichádzajú hneď, no aj tie  
sú súčasťou cesty k cieľu.

Spolupráca 
s univerzitami

Vďaka spolupráci s katedrami Trnavskej univerzity 
umožňujeme študentom vybraných smerov absolvo-
vať v centre Budúcnosť INAK pedagogickú prax. Na jar 
sme pripravili sériu online webinárov pre študentov 
sociálnej pedagogiky na témy, s ktorými sa stretnú 
nielen počas praxe v centre Budúcnosť INAK, ale aj 
neskôr pri práci s mládežou. Išlo o tieto oblasti:

• Neformálne vzdelávanie  
s koordinátorkou centra Miriam Šelepovou.

• Inovácie vo vzdelávaní s Martinom Kurucom  
a Ondrejom Mikulášom z organizácie Indícia.

• Inklúzia v praxi s koordinátorom  
Inklucentra Viktorom Križom.

Rovnaký cyklus sme absolvovali s ďalšími študentami 
a študentkami na jeseň. Možnosť zapojiť sa dostali už 
aj študenti programu Sociálna práca a programu Roz-
voj dieťaťa a štúdium rodiny.

Prednáška pre študentov  
a študentky Trnavskej univerzity. 
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Srdce pre deti neposkytuje financie rodinám pria-
mo, ale formou nefinančnej pomoci. V roku 2019 
sa v projekte menila stratégia. Projekt sa tak už 
dva roky venuje vzdelávaniu a podpore talentu 
či už zdravotne znevýhodnených detí, alebo detí 
pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného 
prostredia. Najčastejšie ide o nákup špeciálnych 
pomôcok alternatívnej a augmentatívnej komu-
nikácie alebo zabezpečenie špeciálnych progra-
mov a školení pre vzdelávacie inštitúcie, ktoré sa 
venujú predovšetkým inkluzívnemu vzdelávaniu.

V roku 2020 sme navyše našu pomoc rozšírili  
o podporu rodín a organizácií, ktoré existenčne 
zasiahla koronakríza. V programe Srdce pre deti 
bolo schválených 17 žiadostí rodín v celkovej 
výške viac ako 27-tisíc eur. Najviac z nich bolo  
z Nitrianskeho kraja. Popri priamej podpore rodín 
sme v roku 2020 pomohli aj viacerým organizá-
ciám, ktoré prinášajú riešenia v oblasti inkluzív-
neho vzdelávania, alebo sa venujú dôsledkom 
pandémie. Bolo ich spolu 10 a prispeli sme im 
sumou viac ako 22-tisíc eur. 

Srdce pre deti 
Charitatívny projekt vydavateľstva Ringier Axel Springer, Srdce pre deti, ktorý 
už desiaty rok spravujeme v Nadácii Pontis, pomáha deťom so zdravotným  
a sociálnym znevýhodnením. V roku 2020 pokračoval hlavne v podpore in-
kluzívneho vzdelávania. 

Päťročná Viki stratila vo svojich dvoch rokoch 
zrak. Rodinu navyše významne postihla  
koronakríza, preto sme im prispeli na kúpu 
vzdelávacích pomôcok a vybavenie domácnosti. 

Názov Stav k 1. 1. 2020 Príjem Výdaj Stav k 31. 12. 2020 Poznámka

Fond verejná zbierka Srdce pre deti 
01. 8. 2019 – 30. 06. 2020  17 068,36 €  29 075,75 €  35 374,82 €  10 769,29 €  z verejnej zbierky 

Fond verejná zbierka Srdce pre deti 
01. 07. 2020 – 31. 05. 2021  - €  32 428,86 €  1 400,00 €  31 028,86 €  z verejnej zbierky 

Fond verejná zbierka Srdce pre deti 
01. 09. 2018 – 31. 07. 2019  12 565,48 €  - €  12 565,48 €  - €  z verejnej zbierky 

Spolu  29 633,84 €  61 504,61 €  49 340,30 €  41 798,15 € 

Verejná zbierka Srdce pre 
deti v roku 2020 – prehľad (v eur)
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V programe spoločnosti Billa s názvom 
Chlebodarca sme aj v roku 2020 po-
kračovali v podpore rodín a jednotliv-
cov v núdzi.

Podstatou platformy Birell Nezasta-
viteľní je spájať ľudí bez zdravotného 
znevýhodnenia s osobami so zdravot-
ným znevýhodnením a spoločne tak 
vytvárať podmienky, v ktorých môže 
športovať každý bez rozdielu.

Chlebodarca Birell 
Nezastaviteľní

V programe Birell – Nezastaviteľní sme sa venovali 
vytváraniu manuálov pre športovcov so zdravotným 
znevýhodnením aj bez neho, ktorí v rámci projek-
tu, ak to situácia dovolila, športovali spolu. Zorgani-
zovali sme niekoľko okrúhlych stolov s expertmi na 
témy rôznych zdravotných znevýhodnení. Odborníci 
nám ochotne poradili, čo by manuály mali obsahovať  
a akým smerom sa v projekte uberať. 

Pomohli sme ľuďom so zdravotným znevýhodnením, 
ako aj tým, ktorí pochádzali zo sociálne znevýhodne-
ného prostredia, alebo sa dostali do náročnej situácie 
v dôsledku koronakrízy. Program nemal vekové ob-
medzenie a spolu v roku 2020 pomohol 16 rodinám  
z rôznych regiónov Slovenska.

Rodinám sa poskytla pomoc vo forme zabezpečenia 
základných životných potrieb, či už to bola podpora 
možností dopravy zdravotne znevýhodnených detí 
prostredníctvom príspevku na osobný automobil, ale-
bo pomoc v podobe rehabilitácií či rôznych zdravotníc-
kych pomôcok. Okrem toho sme podporili aj rodiny, 
v ktorých sa o deti starajú starí rodičia, či rodiny len  
s jedným rodičom. Pomohli sme napríklad zaplatením 
nájomného v náročných časoch koronakrízy alebo 
poskytnutím špeciálnych edukačných pomôcok urče-
ných na domáce vzdelávanie. Celková suma podpory 
bola 31 992,97 eura. 
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Pomoc putovala aj Maximkovi zo Žarnovice  
a jeho rodičom na rehabilitačný pobyt v špecia- 
lizovanom centre, pomôcky a pohonné hmoty.

Do projektu Od začiatku v dobrých rukách sa môžu 
zapojiť rodiny, v ktorých sú deti vo veku od 0 do 3 
rokov trpiace vážnymi ochoreniami. V roku 2020 bolo 
v rámci projektu podporených 52 detí v tejto vekovej 
kategórii. Najväčší počet žiadostí (17 %) pochádzal  
z Košického kraja a následne z Nitrianskeho a Prešov-
ského kraja (po 15 %).

Pomoc tvorili predovšetkým príspevky na rehabilitá-
cie a terapie pre deti s poruchami centrálnej nervovej 
sústavy a zdravotnícke pomôcky, ako sú senzorické 
hračky, vozíčky, chodítka či logopedické pomôcky.  
V rámci projektu sme pomohli aj sluchovo znevýhod-
neným deťom, ktoré ocenili načúvacie aparáty a prís-
lušenstvo k nim. Viacerým rodinám sme poskytli prí-
spevok na benzín. Celková suma pomoci bola takmer 
133 200 eur.

Spoločnosť Lidl venovala svoju pozornosť tým najmenším aj v roku 2020. 
Včasná intervencia u detí, ktoré trpia vážnym zdravotným znevýhodnením, 
je nesmierne dôležitá a významne ovplyvňuje ich život v budúcnosti. 

Od začiatku v dobrých rukách 





Strategická
filantropia
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V Nadácii Pontis sme presvedčení, že pomáhanie 
nezávisí od bohatstva či spoločenského postavenia. 
Filantropom je každý, komu nie je ľahostajné svo-
je okolie a chce sa podieľať na jeho pretváraní. Ak 
však má byť pomoc efektívna, je dôležité, aby ne-

bola iba vecou srdca a intuície, ale vedela sa oprieť 
aj o dáta a strategický plán. Rovnako je dôležité, 
aby sa nesústredila iba na zmierňovanie následkov, 
ale aj na odstraňovanie príčin.

Rozvoj strategickej filantropie považujeme pri premene Slovenska z montáž-
nej dielne na krajinu s víziou pre život v 21. storočí za kľúčový. Dôraz na túto 
tému sme kládli aj v roku 2020. 

„Klasické nastavenie, v ktorom štát a súkromný sektor riešia svoje záu-
jmy a občiansky sektor pláta diery, nie je trvalo udržateľné,“ vysvetľuje 
Martina Kolesárová, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis, na Impact talks.

Impact 
talks

Rodinná 
filantropia 

Začiatkom marca 2020 sme pripravili prvý zo sé-
rie neformálnych diskusno-interaktívnych večerov  
o filantropických príbehoch, investovaní s dopadom 
a sociálnych inováciách. 

O svoj osobný príbeh sa s nami na Impact talks po-
delili Silke Horáková z Tilia Impact Ventures – prvého 
fondu v ČR, ktorý sa zameriava na podporu zodpoved-
ného podnikania, a Jozef Šovčík, ktorý kedysi vybu-
doval úspešnú IT firmu Visicom a dnes pomáha rásť 
inovatívnym občianskym projektom.

Rodinné firmy tvoria u nás tri štvrtiny všetkých ma-
lých a stredných podnikov. Dostupné štúdie nám 
ukazujú, že iba 30 % z nich prežije po 2. generáciu. 
Na Slovensku v tomto čase práve dochádza v mno-
hých rodinných firmách k historicky prvej generač-
nej výmene. Práve filantropia môže slúžiť ako tmel, 
ktorý drží pohromade nielen príbuzných, ale aj fir-
mu. Sme preto radi, že sme krátkou kapitolou o hľa-
daní rodinnej filantropickej stratégie mohli prispieť 
do jedinečnej publikácie Generačná výmena krok 
za krokom, ktorú vydal Inštitút rodinného biznisu. 
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Krátko pred Vianocami sme priniesli aj online dis-
kusiu so psychologičkou Martinou Vagačovou, vý-
tvarníčkou Ivanou Šátekovou a riaditeľom ekono-
mického think tanku INESS Richardom Ďuranom. 
Spoločne sme hľadali odpovede na otázky, či je po-
máhanie iba vecou dospelých a ako v deťoch pod-
porovať vnímavosť voči krajine či prírode. Na našu 
diskusiu Filantropia v detskej izbe, ktorú moderoval 
Milan Junior Zimnýkoval, zavítalo 50 divákov.

Na online diskusii Filantropia v detskej izbe sa 
rozoberala tematika darovania a vedenia k dobru 
od útleho detstva.

Filantropia 
v detskej izbe 





Nadačné
 fondy
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Nadačný fond Accenture
v Nadácii Pontis 

Nadačný fond Accenture v Nadácii Pontis je 
zriadený od roku 2004. Cieľom fondu je podpo-
ra vzdelávania, vedy, kultúry, športu, ochrana  
životného prostredia, podpora zdravia a rozvoja 
sociálnej sféry spoločnosti.

V roku 2020 bolo podporených 6 strategických 
projektov na rozvoj IT zručností a vzdelávania  
a taktiež bol vyhlásený zamestnanecký grantový 
program Skills to Succeed, kde bolo vybraných  
15 organizácií, ktorých projekty boli zamerané 
na podporu zamestnanosti, vzdelávania a pod-
nikania.

Nadačný fond Adient 
v Nadácii Pontis

Nadačný fond Adient v Nadácii Pontis bol zalo-
žený v roku 2017. Cieľom fondu a jeho zamestna-
neckého grantového programu je podpora mno- 

hých organizácií, ktoré sa venujú rôznemu spek-
tru potrieb spoločnosti, od podpory zdravotne 
znevýhodnených detí, cez zveľaďovanie priesto-
ru slovenských miest a obcí až po rozvoj športo-
vých aktivít klubov. 

V roku 2020 získalo finančné prostriedky na rea-
lizáciu svojich aktivít na základe návrhu zamest-
nancov 9 organizácií.

Nadačný fond ARRIVA 
v Nadácii Pontis

Nadačný fond ARRIVA v Nadácii Pontis vznikol 
v roku 2016. Podobne ako každý rok, aj v roku 
2020 bola podpora zameraná najmä na aktivity 
spojené s komunitným rozvojom, rozvojom špor-
tových možností a alternatívnych foriem dopravy 
s cieľom ochrany životného prostredia v meste 
Komárno. 

Nadačný fond Accenture podporil aj 
organizáciu Eduma, ktorá sa venuje 
projektom na podporu inklúzie.

V roku 2020 sme spravovali 29 nadačných fondov firiem a tri špeciálne fondy, 
v ktorých sa spájajú viaceré firmy na podporu transparentnejšieho Slovenska, 
pomáhajúcich organizácií či LGBT+ komunity.

Nadačné fondy
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Nadačný fond AXA 
v Nadácii Pontis

Nadačný fond AXA v Nadácii Pontis vznikol v roku 
2017. Cieľom fondu je podpora v oblasti vzdeláva-
nia, prírodných či humanitných vied. V roku 2020 
AXA zamerala svoje aktivity na zmenu vzdelá-
vania zdola.

Fond tak pomohol v rámci programu Generácia 
3.0 vyhľadať inovatívne vzdelávacie prístupy, 
prepájať ich so vzdelávacou komunitou, pomôcť 
im s efektívnym nastavením stratégií a podporiť 
ich pri šírení do škôl po celom Slovensku. Vďaka 
podpore nadačného fondu bol v roku 2020 zre-
alizovaný prvý online EDUcamp, na ktorom vy-
braným projektom radili odborníci a odborníčky 
z biznisu, vzdelávania a na sledovania dopadu. 

Nadačný fond 
Bekeart pomáha

Nadačný fond bol zriadený v roku 2017. 

Z fondu boli v roku 2020 podporené projekty 
zamerané na zlepšenie zdravia, zvýšenie po-
vedomia o bezpečnosti a projekty na podporu 
vzdelávania so zameraním na inovatívne formy 
a spôsoby vyučovania.

Nadačný fond BNP PARIBAS
v Nadácii Pontis

Nadačný fond BNP PARIBAS v Nadácii Pontis 
vznikol v roku 2017. Svoje aktivity zameriava 
hlavne na podporu vzdelávania mladých ľudí. 

V roku 2020 nebolo vyhlásená žiadna 
výzva a nepodporil sa žiadny projekt. 

Nadačný fond Continental 
Automotive v Nadácii Pontis

Nadačný fond Continental Automotive v Nadácii 
Pontis bol zriadený v máji 2018.

V roku 2020 bolo podporených 7 projektov mi-
movládnych neziskových organizácií a spolu- 
financoval sa nákup gastroskopu do Zvolenskej 
nemocnice. 

Nadačný fond Dell 
v Nadácii Pontis

Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis sa od roku 
2009 strategicky zameriava na podporu vzdelá-
vania mládeže v oblasti informačných technoló-
gií. Orientuje sa aj na podporu komunity a rozvoj 
dobrovoľníckych aktivít.

Fond podporoval v roku 2020 verejnoprospeš-
né aktivity, ale aj angažovanosť zamestnancov  
a ich zapojenie sa do aktivít neziskových organi-
zácií a samosprávy v oblastiach ako je ochrana  
a podpora zdravia, poskytovanie sociálnej pomo-
ci, zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora vzde-
lávania a ochrany životného prostredia. 

Nadačný fond dm drogerie markt 
v Nadácii Pontis 

Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pon-
tis poskytuje každý rok časť finančných prostried-
kov prostredníctvom priamej podpory.

V roku 2020 boli priamo podporené 2 organizácie 
a to CEEV Živica a Divé maky. 

Vklad firmy do nadačného fondu je každoročne 
prerozdelený prostredníctvom individuálnej pod-
pory a zamestnaneckej grantovej výzvy Chceme 
si pomáhať, v rámci ktorej finančne pomáha 
svojim zamestnancom v núdzi. V roku 2020 bolo 
takýchto žiadostí podporených 20 – šesť v rámci 
individuálnej podpory a štrnásť v rámci grantovej 
výzvy.

Nadačný fond Embraco 
v Nadácii Pontis

Nadačný fond Embraco v Nadácii Pontis bol zalo-
žený v roku 2015. V rámci svojich aktivít zlepšuje 
podnikateľské zručnosti a podporuje inovatívne 
myslenie študentov stredných škôl. Nadačný 
fond formou priamej podpory podporuje orga-
nizácie v okrese Spišská Nová Ves, venujúce sa 
športovým aktivitám, vzdelávaniu, zdraviu a ži-
votnému prostrediu.

Zo zdrojov nadačného fondu sme v roku 2020 
podporili vzdelávanie k podnikavosti a násled-
ne aj inovatívne nápady študentov a študentiek 
stredných a vysokých škôl. Cieľom bolo pripraviť 
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mladých ľudí na to, aby dokázali aj po skončení 
školy sami vytvárať pracovné miesta a nečakať 
na ponuky na trhu práce.

Nadačný fond Generali 
v Nadácii Pontis 

Nadačný fond Generali poskytuje každý rok finanč-
né prostriedky prostredníctvom priamej podpory. 

V rámci Priamej podpory 2020 sme poskytli po-
moc Únii materských centier s projektom Uče-
nie pre život. Projekt je určený znevýhodneným  
a sociálne slabým rodinám s deťmi vo veku 0 – 6 
rokov. Realizuje sa už od roku 2018. 

Okrem toho fond podporil aj Slovenskú horskú 
záchrannú službu, vďaka ktorej vznikla aj na 
Slovensku mobilná aplikácia, ktorá umožní bez-
pečný pohyb v horách. Fond podporil tiež Bio-
medicínske centrum SAV a ich modelový systém 
umožňujúci celoživotné využívanie pravidelnej 
pohybovej aktivity na zlepšenie zdravia.

Nadačný fond Jaguár 
Land Rover v Nadácii Pontis 

Nadačný fond Jaguar Land Rover v Nadácii Pontis 
vznikol v roku 2018. Podporuje širokú škálu zau-
jímavých aktivít najmä v oblasti ochrany životné-
ho prostredia, kultúry či vzdelávania.

Z nadačného fondu bol v roku 2020 podporený 
nákup ochranných pomôcok v súvislosti s pande-
mickou situáciou a taktiež výstavba športoviska 
v Centre pre rodiny Nitra.

Nadačný fond JCI 
v Nadácii Pontis 

Nadačný fond podporuje aktivity v oblasti vzde-
lávania, výchovy detí a mladých ľudí a sociálnej 
inklúzie. Firma zo svojich prostriedkov v nadač-
nom fonde priamo podporuje neziskové organi-
zácie a navyše sa aj aktívne zapája do dobrovoľ-
níckeho podujatia Naše Mesto či Giving Tuesday. 
Od roku 2018 strategicky podporuje projekt Život 
mladých pod kontrolou – Škola rodinných finan-
cií v detských domovoch Nadácie pre deti Slo-
venska. Projekt rieši finančnú gramotnosť detí  
z detských domovov, ktoré majú málo praktic-
kých informácií o financiách a často nevedia, ako 
správne hospodáriť s peniazmi v bežnom živote. 
Od roku 2019 ide podpora aj na program Výpo-
moc so srdcom. Odborné učilištia, kde študujú 
žiaci s intelektuálnym znevýhodnením, majú 
často problém nájsť im platenú odbornú prax 
mimo školy. Projekt v spolupráci s Johnson Con-
trols významne ovplyvnil ich prípravu na otvore-
ný trh práce. 

V roku 2020 bol podporený aj projekt Omama
organizácie Cesta von. 

Projekt Omama znižuje rozdiely medzi 
bežnými deťmi a deťmi z marginalizo-
vaných komunít.
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Fond pre podporu 
LGBT+ komunity

Hlavným cieľom fondu je podpora rozmanitosti, 
férovej spoločnosti a osvety v LGBT+ téme. 

Fond v roku 2020 podporil štyri organizácie, ktoré 
sa tejto téme venujú (Iniciatíva Inakosť, Dúhový 
PRIDE Bratislava, Mladí, o.z., Saplinq, o.z.) a jed-
nu menšiu iniciatívu jednotlivca vyrobiť a distri-
buovať leták o LGBT ľuďoch v rómskom jazyku. 

Nadačný fond Kia 
v Nadácii Pontis

Nadačný fond Kia v Nadácii Pontis vznikol v júni 
2019 na základe zmluvy o zriadení nadačného 
fondu. Účelom fondu je podpora rozvoja športu, 
výchovy a vzdelávania, zachovania kultúrnych 
hodnôt, ochrana životného prostredia, vedy a vý-
skumu, sprostredkovanie dobrovoľníckej činnos-
ti, ochrana a podpora zdravia a sociálnej pomoci.

Zo zdrojov nadačného fondu boli podporené pro-
jekty zamerané na pomoc a zmierňovanie pan-
démie ochorenia COVID-19, podpora vzdelávania, 
škôl, domovov sociálnych služieb, samospráv  
a neziskových organizácií a tiež podpora ďalších 
organizácií prostredníctvom 2 zamestnaneckých 
grantových programov Dobrovoľníctvo a Šport  
v regióne.

Nadačný fond Lidl 
v Nadácii Pontis

Nadačný fond Lidl v Nadácii Pontis vznikol v máji 
2013 na základe zmluvy o zriadení nadačného 
fondu. Jeho účelom je podpora verejnoprospeš-
ných aktivít, primárne sa zameriava na podporu 
projektov v oblasti zdravia, vzdelávania a rozvoja 
mladých ľudí.

Nadačný fond Kia zveľaďuje Žilinský 
kraj napríklad aj podporou výstavby 
cyklotrás.

Nadačný fond Lidl podporil aj pra-
covníkov Červeného keíža, ktorí boli  
v krízovom období v prvej línii.
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V roku 2020 sme z nadačného fondu podporili 
nákup 4 kusov infusomatov pre Východoslo-
venský onkologický ústav v Košiciach, ktorých 
primárnym účelom je zvýšenie ochrany a bez-
pečnosti pacienta a obsluhujúceho personálu. 
Zakúpili sme prístrojové vybavenie (3 ks moni-
toru na monitorovanie dvojičiek a 1 ks centrálnej 
monitorovacej stanice) pre Univerzitnú nemoc-
nicu Bratislava, ktoré umožní lepšiu dostupnosť  
a kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivos-
ti na II. Gynekologicko-pôrodníckej klinike LFUK  
a UNB. Za účelom zmiernenia následkov ochorenia  
COVID-19 sme poskytli grant aj pre Slovenský 
Červený kríž, ktorý vďaka nemu zakúpil ochran-
né pomôcky, dezinfekciu a materiálne vybavenie 
pre svojich pracovníkov a dobrovoľníkov a čias-
točne pokryl aj aj personálne náklady SČK.

Nadačný fond Mercedes-Benz 
Financial v Nadácii Pontis 

Nadačný fond MBF sa aj v roku 2020 venoval pre-
dovšetkým podpore projektov organizácií, ktoré 
pomáhajú ľudom bez domova či ľuďom ohroze-
ným stratou domova, ako aj organizácií, ktoré sa 
podieľajú na zvyšovaní transparentnosti a sociál-
nej inklúzie na Slovensku. 

MBF sa podporou zo svojho nadačného fondu, 
ktorú rozdeľujú zamestnanci v hlasovaní, venuje 
odvážnej téme sociálnej inklúzie v Bratislavskom 
kraji. V roku 2020 putovala na realizáciu projek-
tov takmer 50-tisíc eur. 

Nadačný fond Metro
v Nadácii Pontis

Nadačný fond METRO v Nadácii Pontis vznikol 
v roku 2018. Od začiatku podporuje aktivity za-
merané na ochranu životného prostredia a taktiež 
podporuje sociálne znevýhodnených obyvateľov.

V roku 2020 sme z fondu podporili organizáciu, 
ktorá sa venuje podpore rodín a mladých v zloži-
tej životnej situácii. 

Darcovský program 
Philip Morris International

Darcovský program Philip Morris aj v roku 2020 
podporil projekty zamerané na podporu sociálnej 
inklúzie. 

Menovite poskytol program pomoc organizácii 
Black white horse na projekt Terapeutickej jazdiar-
ne; Nadácii Cvernovka na projekt Viac možností 
pre talentované mamičky či Divadlu bez domova. 
Z programu čerpala podporu i organizácia OZ Va-
gus a program Budúcnosť INAK Nadácie Pontis. 

Nadačný fond Mobis 
v Nadácii Pontis

Nadačný fond Mobis v Nadácii Pontis sa od roku 
2009 zameriava na rôzne oblasti podpory ko-
munít v rámci Žilinského kraja, ako aj na podporu 
nemocníc.

V roku 2020 bolo okrem iného podporených  
5 nemocníc v žilinskom a trenčianskom kraji za-
kúpením osobných ochranných a zdravotníckych 
pomôcok na ochranu proti ochoreniu COVID-19. 
V rámci prevencie bola zakúpená aj dezinfekčná 
brána pre Kysuckú nemocnicu v Čadci.

Nadačný fond Pixel 
Federation v Nadácii Pontis

Nadačný fond Pixel Federation v Nadácii Pontis 
vznikol v roku 2016. Účelom fondu je podpora ve-
rejnoprospešných aktivít realizáciou grantových 
programov a podporou komunitných projektov. 

V roku 2020 nebola vyhlásená žiadna 
výzva a nepodporil sa žiadny projekt.

Dezinfekčná brána pre Kysuckú  
nemocnicu bola zakúpená vďaka 
Nadačnému fondu Mobis.
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Nadačný fond Pricewaterhouse 
Coopers v Nadácii Pontis

V roku 2010 spoločnosť PwC založila nadačný fond 
ako iniciatívu podporovať správne veci vo svojom 
okolí, ktoré môžu podporiť zamestnanci PwC.

Prostredníctvom programu Pomocná ruka sme 
z fondu podporili iniciatívy zamestnancov PwC, 
ktorí chcú pomáhať okolitej komunite a ktorí sa 
zapájajú do aktivít rôznych organizácií. 

Fond Pomoc pomáhajúcim 
v Nadácii Pontis 

Koronakríza a jej dôsledky vplývali významným 
spôsobom aj na mnoho subjektov neziskového 
sektora. V spolupráci s Asociáciou firemných na-
dácií sme vytvorili fond na podporu organizácií, 
ktoré zápasili s existenčnými problémami spôso-
benými práve prebiehajúcou pandémiou. 

Podarilo sa podporiť štyri subjekty; medzi nimi 
organizáciu venujúcu sa ľuďom bez domova, krí-
zové centrum pre matky s deťmi, divadlo zdru-
žujúce ľudí bez domova a osoby so zdravotným 
znevýhodnením a organizáciu, ktorá sa venuje 
rodinám, v ktorých je len jeden rodič. 

Pomohli sme im príspevkom na zabezpečenie 
zdroja tepla, dezinfekčných prostriedkov, príspev-
kom na mzdy hercov či na zabezpečenie elektro-

nického registračného systému pre klientov. Cel-
ková výška podpory bol viac ako 13-tisíc eur.

Nadačný fond PSA Slovakia 
v Nadácii Pontis

Nadačný fond PSA Slovakia 
v Nadácii Pontis bol založený v roku 2015.

V rámci fondu bol podporený projekt zameraný 
na transfer a výmenu znalostí, ale tiež na pod-
poru networkingu, brainstormingu, vzájomné 
podporovanie, ponúkal inšpirácie a vytváral kre-
atívne prostredie.

Nadačný fond Slovenských 
elektrární v Nadácii Pontis 

Nadačný fond Slovenských elektrární v roku 
2020 realizoval filantropické aktivity zamerané 
na podporu zamestnancov a komunít, v ktorých 
žijú, na vytváranie vzťahov s dôležitými partner-
mi, ale aj na podporu zmysluplných projektov, 
ktoré pozitívne menia celé Slovensko. 

Granty s verejnoprospešným účelom poskytol 
fond projektom v rámci programu Špeciálneho 
zamestnaneckého programu. Celkovo sa tak pre-
rozdelilo viac ako 20-tisíc eur na 21 projektov. 

Podpora v rámci Fondu Pomoc 
pomáhajúcim putovala napríklad 
Divadlu bez domova.
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Nadačný fond Tesco 
v Nadácii Pontis

Nadačný fond Tesco v Nadácii Pontis vznikol
 v roku 2020.

V 7. edícii grantovej výzvy Vy rozhodujete, my 
pomáhame podporil 231 projektov. Aktivity tých-
to organizácií boli rôznorodé, týkali sa napr. pod-
pory vzdelávania, zdravia, podpory športových 
aktivít, záchrany kultúrnych pamiatok a podpory 
žien v núdzi a znevýhodnených detí, zveľaďova-
nia prostredia v obciach či materiálneho vybave-
nia menších lokálnych organizácií či škôl.

Nadačný fond Strabag 
v Nadácii Pontis

Fond bol založený v roku 2016. Účelom fondu je 
podpora verejnoprospešných aktivít realizáciou 
grantových programov a podporou komunitných 
projektov. 

V roku 2020 nebola vyhlásená žiadna 
výzva a nepodporil sa žiadny projekt.

Nadačný fond Telekom 
pri Nadácii Pontis

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis v roku 
2020 pokračoval v programoch zameraných na 
rozvoj digitálnych zručností v oblasti vzdelávania 
so špecifickým dôrazom na zraniteľné skupiny 
obyvateľstva. 

V spolupráci s partnermi sa nám podarilo spustiť 
vlajkový program ENTER, ktorý umožňuje ško-
lám využívať najnovšie inovácie vo vyučovaní 
informatiky. Program im poskytuje materiálnu 
pomoc, zabezpečuje praktické návody a učebné 
materiály pre žiakov i rodičov a učiteľom dáva 
možnosť získať potrebné zručnosti a skúsenosti. 

Cez grantový program ST Digitálna generácia 
sme v pilotnom ročníku programu podporili až 
243 základných a stredných škôl, ktorým sme 
prerozdelili sumu 229-tisíc eur. Cieľom grantové-
ho programu bolo sprístupniť žiakom a žiačkam 
druhého stupňa základných škôl a študentom  
a študentkám stredných škôl svet digitálnych 

technológií prostredníctvom micro:bitov. Tieto 
pomôcky na výučbu programovania pritom môžu 
byť využité nielen na hodinách informatiky, ale aj 
na rôznych iných predmetoch.

Zároveň sme pokračovali v podpore riešení  
a programov, ktoré prinášajú pozitívne zmeny 
v oblasti boja proti korupcii, zvyšovania trans-
parentnosti či tvorenia inkluzívnej spoločnosti. 
Podporili sme napríklad CEE Živica s projektom 
Komenského inštitút, ktorý sa sústredí na vytvá-
ranie inšpiratívneho priestoru pre rozvoj pedago-
gických lídrov, projekt COrvus, ktorý sa sústredí 
na sprístupnenie dotykových smartfónov nevi-
diacim či organizáciu VIA IURIS. Nadačný fond 
Telekom bol tiež hlavným partnerom programu 
Budúcnosť INAK Nadácie Pontis.

Nadačný fond Unilever

Nadačný fond Unilever v Nadácii Pontis vznikol 
v roku 2017.

Fond podporil najväčšiu konferenciu o zodpo-
vednom podnikaní na Slovensku s dôrazom na 
aktuálne trendy, inšpiratívne domáce príklady  
a s oceňovaním tých, ktorí prispievajú k napĺňa-
niu Cieľov udržateľného rozvoja.

Nadačný fond 
Vrba – Wetzler 

Poslaním Nadačného fondu Vrbu a Wetzlera, 
ktorý vznikol v roku 2017, je šírenie povedomia 
o hrdinskom skutku dvoch väzňov niekdajšieho 
koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, kto-
rí utiekli, aby odovzdali správu svetu o realite 
masového vraždenia a na podporu aktivít, ktoré 
budú slúžiť ako prevencia pred nárastom nená-
visti a antisemitizmu.

V roku 2020 bol z fondu podporený jeden projekt.
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Názov Stav k 
1. 1. 2020 Príjem Výdaj Stav k  

31. 12. 2020 Poznámka

Fond Pomoc pomáhajúcim v Nadácii Pontis  - €  15 000,00 €  12 449,12 €  2 550,88 €  z 2% aj z darov 

Nadačný fond PCA Slovakia v Nadácii Pontis  4 000,00 €  - €  4 000,00 €  - €  z 2% 

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis  425 918,17 €  1 012 200,19 €  491 015,45 €  947 102,91 € aj z 2% aj 
z daru spoločn. 

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii 
Pontis  1 098,01 €  300 865,12 €  19 688,59 €  282 274,54 € aj z 2% aj  

z daru spoločn. 

Nadačný fond Lidl v Nadácii Pontis  598 524,49 €  594 273,00 €  63 892,91 €  1 128 904,58 € aj z 2% aj  
z daru spoločn. 

Nadačný fond Arriva v Nadácii Pontis  15 266,81 €  - €  11 071,77 €  4 195,04 € z 2% aj  
z darov 

Nadačný fond Adient v Nadácii Pontis  18 190,30 €  30 136,17 €  29 758,36 €  18 568,11 €  z 2% 

Nadačný fond Mercedes v Nadácii Pontis  35 906,48 €  42 088,54 €  49 630,65 €  28 364,37 € aj z 2% aj z 
daru spoločn.

Nadačný fond Tesco v Nadácii Pontis  11 650,00 €  167 500,00 €  176 770,00 €  2 380,00 €  z darov 

Nadačný Fond Accenture v Nadácii Pontis  119 627,89 €  115 215,12 €  153 099,87 €  81 743,14 € aj z 2% aj  
z daru spoločn. 

Fond pre transparentné Slovensko  89 124,25 €  120 000,00 €  160 232,78 €  48 891,47 € z 2% aj z darov 

Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis  36 893,14 €  23 555,24 €  33 070,39 €  27 377,99 € z 2% 

Nadačný fond Embraco v Nadácii Pontis  58 958,89 €  106 904,81 €  38 354,09 €  127 509,61 € z 2% 

Nadačný fond PwC v Nadácii Pontis  33 719,39 €  31 103,29 €  32 039,40 €  32 783,28 € z 2% 

Nadačný fond dm drogerie markt v Nadácii Pontis  9 461,48 €  64 222,87 €  46 827,05 €  26 857,30 € z 2% aj z darov

Nadačný fond KIA v Nadácii Pontis  952 656,21 € -32 440,00 €  897 176,80 €  23 039,41 € z 2% 

Nadačný fond Mobis v Nadácii Pontis  136 505,14 €  118 441,43 €  135 258,99 €  119 687,58 € z 2% 

Nadačný fond Axa v Nadácii Pontis  16 131,64 €  6 752,95 €  16 131,64 €  6 752,95 € aj z 2% aj  
z daru spoločn. 

Nadačný fond Bekaert v Nadácii Pontis  103 282,05 €  52 755,18 €  81 257,58 €  74 779,65 € aj z 2% aj  
z daru spoločn. 

Nadačný fond Johnson Controls v Nadácii Pontis  52 041,40 €  - €  52 041,40 €  - € aj z 2% aj  
z daru spoločn. 

Nadačný fond Unilever v Nadácii Pontis  3 557,06 €  9 734,75 €  9 734,75 €  3 557,06 € z 2% 

Nadačný fond Metro v Nadácii Pontis  50 780,97 €  11 403,00 €  1 554,86 €  60 629,11 € aj z 2% aj  
z daru spoločn. 

Nadačný fond Vrba Wetzler v Nadácii Pontis  420,00 €  208,85 €  440,00 €  188,85 € z daru spoločn. 

Nadačný fond poisťovne Generali v Nadácii Pontis  63 337,06 €  - €  63 306,72 €  30,34 € z 2% 

Nadačný fond BNP Paribas v Nadácii Pontis  856,81 €  3 068,00 €  856,81 €  3 068,00 € z 2% 

Nadačný fond Continental v Nadácii Pontis  31 836,86 €  14 030,89 €  28 692,17 €  17 175,58 € z 2% 

Nadačný fond Jaguar Land Rover v Nadácii Pontis  19 500,87 €  19 900,67 €  8 699,62 €  30 701,92 € z 2% 

Fond pre podporu pre podporu LGBT+ komunity  
v Nadácii Pontis  1 500,00 €  23 700,00 €  19 383,90 €  5 816,10 € z 2% aj  

z darov

Spolu  2 890 745,37 €  2 850 620,07 €  2 636 435,67 €  3 104 929,77 € 

Nadačné fondy v roku 2020 – prehľad (v eur)





Financie
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Výrok audítora
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Výrok audítora
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Výrok audítora
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Súvaha k 31. 12. 2020 (v Eur)

Strana aktív
Bežné účtovné obdobie Bezprostr. predchádz. 

účt. obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU 743 124,23 439 311,42  303 812,81     317 465,06    

1. DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK 245 803,85 203 666,55   42 137,30     47 484,72    

Softvér 244 243,85 202 106,55  42 137,30     47 484,72    

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok  1 560,00     1 560,00     -     -    

2. DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK  497 320,38     235 644,87     261 675,51     269 980,34    

Stavby  414 736,75     162 431,59     252 305,16     262 673,52    

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnut. vecí  16 445,40     7 075,05     9 370,35     7 306,82    

Drobný dlhodobý hmotný majetok  66 138,23     66 138,23     -    -    

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU  3 953 012,50     3 953 012,50     3 661 797,82    

2. DLHODOBÉ POHĽADÁVKY  231 637,13     231 637,13     80 000,00    

Ostatné pohľadávky  231 637,13     231 637,13     80 000,00    

3. KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY  100 350,09     100 350,09     449 338,20    

Pohľadávky z obchodného styku  23 736,32     23 736,32     31 845,12    

Ostatné pohľadávky  76 613,77     76 613,77     417 460,19    

Iné pohľadávky  -    -    32,90    

4. FINANČNÉ ÚČTY  3 621 025,28     3 621 025,28     3 132 459,61    

Pokladnica  2 637,90     2 637,90     2 123,96    

Bankové účty  3 618 387,38     3 618 387,38     3 130 335,65    

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU  4 752,84     4 752,84     5 850,39    

1. Náklady budúcich období  4 752,84     4 752,84     5 850,39    

MAJETOK celkom 4 700 889,57 439 311,42  4 261 578,15     3 985 113,27    

Strana pasív Bežné účtovné obdobie Bezprostr. predchádz. účt. obdobie

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU  3 392 969,80     3 204 350,13    

1. Imanie a peňažné fondy  3 333 636,41     3 190 987,36    

Základné imanie  155 027,67     155 027,67    

Peň. fondy tvorené podľa osob. predpisu  3 178 608,74     3 035 959,78    

3. Neyvsporiadaný výsledok hospodár. min.rokov  13 362,77     690,82    

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie  45 970,62     12 671,95    

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU  25 745,56     30 788,49    

1. REZERVY  8 274,03     7 787,08    

Krátkodobé rezervy  8 274,03     7 787,08    

2. DLHODOBÉ ZÁVÄZKY  1 452,77     1 492,97    

Záväzky zo sociálneho fondu  1 452,77     1 492,97    

3. KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY  16 018,76     21 508,44    

Záväzky z obchodného styku  1 609,14     13 972,26    

Záväzky voči zamestnancom  

Zúčtovanie s inštitúciami soc. zabezpeč. -57,90     -    

Daňové záväzky 14 212,62 7 536,18

Ostatné záväzky  254,9  - 

4. BANKOVÉ VÝPOMOCI A PÔŽIČKY  

Bežné bankové úvery  

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU  842 862,79     749 974,65    

Výnosy budúcich období  842 862,79     749 974,65    

VLASTNÉ A CUDZIE ZDROJE SPOLU  4 261 578,15     3 985 113,27    
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Výkaz ziskov a strát k 31. 12. 2020 (v Eur)

Číslo 
účtu Náklady

Činnosť Bezprostr. predchádz. 
účt. obdobieHlavná nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

501 Spotreba materiálu                     43 555,11    1 684,89  45 240,95     48 832,86    

502 Spotreba energie                       2 612,70     2 612,70     2 862,34    

511 Opravy a udržiavanie                  4 626,33     4 626,33     2 303,13    

512 Cestovné                                1 730,35     1 730,35     15 171,51    

513 Náklady na reprezentáciu                7 970,57     7 970,57     48 573,56    

518 Ostatné služby   617 721,78    248 554,31  866 276,09     1 040 195,19    

521 Mzdové náklady    255 865,15     255 865,15     267 410,44    

524 Zákonné sociálne a zdravotné poistenie  86 253,40     86 253,40     91 648,99    

527 Zákonné sociálne náklady        7 662,17     7 662,17     7 067,17    

528 Ostatné sociálne náklady  -     -     272,37    

538 Ostatné dane a poplatky         1 039,81     1 039,81     3 464,48    

541 Zmluvné pokuty a penále          -     -     -    

542 Ostatné pokuty a penále          -     -     6,00    

543 Odpísané pohľadávky  -      -     5 149,05    

544 Úroky                                          0,21      0,21     -    

545 Kurzové straty          2 299,43     2 299,43     2 136,74    

546 Dary  16 305,30     16 305,30     1 466,22    

548 Manká a škody        2 325,00     2 325,00     -    

549 Iné ostatné náklady       3 766,90     3 766,90     5 180,92    

551 Odpisy DNM a DHM        38 361,80     38 361,80     57 664,31    

556 Tvorba fondov  86 263,23     86 263,23     200 589,94    

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek  -      -     -    

562 Poskytnuté prísp. iným účt.jednotkám       809 717,69     809 717,69     519 168,75    

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám    -     -     -    

565 Poskytnuté prísp. z podielu zaplat.dane  1 744 738,89     1 744 738,89     1 930 294,94    

567 Poskytnuté prísp. z verejnej zbierky  157 755,51     157 755,51     255 218,92    

Účtovná trieda 5 celkom, spolu náklady  3 890 572,30    250 239,20  4 140 811,50     4 504 677,83    

Číslo 
účtu Výnosy

Činnosť Bezprostr. predchádz. 
účt. obdobieHlavná nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

644 Úroky                                  -     -     -     -    

645 Kurzové zisky                      1 294,90     -     1 294,90     221,73    

646 Prijaté dary  18 468,04     -     18 468,04     7 225,00    

649 Iné ostatné výnosy              140 047,70     300 301,80     440 349,50     419 985,62    

651 Tržby z predaja dlhod.hmot.majetku -     11,00     11,00     -    

656 Výnosy z použitia fondu  465 351,27     -     465 351,27     686 400,43    

662 Prijaté príspevky od iných organizácií  1 172 973,62     -     1 172 973,62     1 019 326,65    

663 Prijaté príspevky od fyzických osôb  160 274,07     -     160 274,07     105 616,71    

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane      1 852 311,69     -     1 852 311,69     2 081 456,87    

667 Prijaté príspevky z verejnej zbierky  86 263,23     -     86 263,23     200 589,94    

Účtová trieda 6 celkom, spolu výnosy  3 896 984,52     300 312,80     4 197 297,32     4 520 822,95    

Výsledok hospodárenia pred zdanením  6 412,22     50 073,60     56 485,82     16 145,12    

591 Daň z príjmov  -     10 515,20     10 515,20     3 473,17    

595 Dodatočné odvody dane z príjmov  -     -     -     -    

Výsledok hospodárenia po zdanení  6 412,22     39 558,40     45 970,62     12 671,95    
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Prehľad o nákladoch v členení podľa druhu a činnosti nadácie

 Grantový program 2020 v %

Grantové programy z Fondov, ostatné granty / Inklúzia  627 785,93 € 15%

Grantové programy z Fondov, ostatné granty / Transparentnosť  186 463,30 € 5%

Grantové programy z Fondov, ostatné granty / Vzdelávanie  292 138,65 € 7%

Grantové programy z Fondov, ostatné granty / Komunita  1 252 559,00 € 30%

Granty deťom v rámci projektu Srdce pre deti  49 340,30 € 1%

Granty slovenským MVO / projekt Dobrá Krajina  118 296,06 € 3%

Granty na šírenie inovatívnych prístupov vo vzdelávaní / Generácia 3.0  76 246,50 € 2%

Granty v rámci projektov Od začiatku v dobrých rukách a Chlebodarca  156 535,29 € 4%

Granty slovenským MVO / Naše Mesto a dobrovoľnícke eventy  19 955,58 € 0%

 Priame programové náklady 

Konferencia o zodpovednom podnikaní - CEE CSR Summit  45 311,58 € 1%

Via Bona Slovakia  46 927,50 € 1%

Business Leaders Forum - správa, web, ost. aktivity, fir. dobrovoľníctvo  80 373,67 € 2%

Charta Diverzity a CSR vzdelávanie  57 175,22 € 1%

Naše Mesto  55 195,75 € 1%

Dobrá krajina Verejná zbierka - tvorba fondov/zákonný účtovný predpis  24 538,62 € 1%

Programy Dobrá krajina, Giving Tuesday a Advokáti Pro Bono  96 738,69 € 2%

Správa, monitoring, rozvoj / Komunita  76 164,40 € 2%

Fond pre Transparentné Slovensko  31 971,85 € 1%

CSO Sustainability Index  12 487,37 € 0%

Grantové programy - správa, monitoring, rozvoj / Transparentnosť  20,00 € 0%

Generácia 3.0  130 657,65 € 3%

Sociálne Inovácie  101 688,12 € 2%

Grantové programy - správa, monitoring, rozvoj / Vzdelávanie  45 726,73 € 1%

Srdce pre deti VZ - tvorba fondov/zákonný účtovný predpis  61 504,61 € 1%

Program Budúcnosť INAK  137 052,00 € 3%

Grantové programy - správa, monitoring, rozvoj / Inklúzia  89 524,46 € 2%

Administratívne náklady 

Administratívne a rozvojové náklady  268 432,67 € 6%

 Spolu  4 140 811,50 € 100%

Spoločenská zodpovednosť  229 787,97 € 6%

Komunita  1 643 448,10 € 40%

Transparentnosť  230 942,52 € 6%

Admin  268 432,67 € 6%

Vzdelávanie  646 457,65 € 16%

Inklúzia  1 121 742,59 € 27%

  4 140 811,50 € 100,00%
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Prijatý podiel dane "2%" - použité na projekty a granty 2020 2019 v %

Podiel zaplatenej dane z príjmov FO a PO - 2%  1 852 311,69 €  2 081 456,87 € 44,1%

Prijaté príspevky - granty, dary od organizácií a jednotlivcov

Prijaté príspevky do nadačných firemných fondov v Nadácii Pontis 
zo zdrojov mimo 2% použité na projekty a granty  369 113,40 €  277 326,37 € 8,8%

Grant z Interreg Central Europe na projekt Vzdelávania  51 523,93 €  159 800,77 € 1,2%

Prijaté príspevky na projekt Generácia 3.0  
(granty, dary od firiem a fyzických osôb)  199 737,99 €  291 280,64 € 4,8%

Granty zo Slovak Aid - SAMRS na projekty  
Globálneho rozvojového vzdelávania  - €  11 629,01 € 0,0%

Grant z Operačného programu EÚ Ľudské zdroje  38 236,23 €  - € 0,9%

Prijaté príspevky do Fondu pre Transparentné Slovensko  237 660,49 €  102 702,08 € 5,7%

Prijaté príspevky na projekty,  
správu fondov a ostatné aktivity Inklúzie  255 839,92 €  174 955,12 € 6,1%

Prijaté príspevky na projekty Zodpovedného podnikania,  
Via Bona Slovakia, CSR summit, Charta Diverzity  102 225,60 €  59 456,77 € 2,4%

Prijaté príspevky na projekty a ostatné  
aktivity Komunity a Naše Mesto  78 910,13 € 55 017,60 € 1,9%

Prijaté vecné dary použité na granty a projekty  18 468,04 €  - € 0,4%

Výnosy z činnosti:

Výnosy z aktivít: príspevky na BLF, CSR Summit, CSR vzdelávanie, 
Firemné dobrovoľníctvo, Naše Mesto, Advokátov Pro Bono  320 301,80 €  348 863,67 € 7,6%

Výnosy z aktivít: administrácia fondov, AsFin  120 047,70 €  71 101,95 € 2,9%

Výnosy z aktivít: iné ostatné  - €  20,00 € 0,0%

Ostatné výnosy z činnosti

Úroky bankové - bežné účty  - €  - € 0,0%

Kurzové zisky  1 294,90 €  221,73 € 0,0%

Tržby z predaja hmotného majetku 11,00 €  - € 0,0%

Výnosy z použitia fondov:

Admin z fondov z podielu zaplatenej dane - 2%  156 654,03 €  262 822,93 € 3,7%

Admin z fondov tvorených z darov  35 456,99 €  48 809,52 € 0,8%

Projekty z fondov z podielu zaplatenej dane - 2%  87 476,29 €  106 107,26 € 2,1%

Projekty z fondov tvorených z darov  8 737,89 €  - € 0,2%

Povinné účtovanie Verejných zbierok výnosy použitie fondov  177 026,07 €  268 660,72 € 4,2%

Prijaté príspevky - do verejnej zbierky

Prijaté príspevky na projekty Darcovského portálu Dobrá krajina  24 758,62 € 148 780,22 € 0,6%

Prijaté príspevky Darcovský projekt Srdce pre deti  61 504,61 €  51 809,72 € 1,5%

SPOLU výnosy 4 197 297,32 €  4 520 822,95 € 100,0%

Prehľad o výnosoch v členení 
podľa druhu rok 2020
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Prehľad o výnosoch v členení podľa druhu za rok 2020

Prehľad o nákladoch v členení podľa druhu za rok 2020

Prehľad o nákladoch v členení podľa činnosti za rok 2020

Spoločenská zodpovednosť

Administratívne náklady

Prijaté príspevky z podielu dane

50 %

7 %

5 %

40 %

6 % 6 %

16 %

27 %

67 %

26 %

10 %

40 %

Komunita

Grantová činnosť

Prijaté príspevky z grantov a darov

Transparentnosť

Programy Nadácie Pontis

Výnosy z činnosti a ostatné výnosy

Admin

Vzdelávanie

Inklúzia
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Prehľad darcov v roku 2020 – právnické osoby

Academy for the Development Hillbridges, s.r.o. Philip Morris Slovakia s.r.o.  
a Philip Morris International

Accenture, s.r.o., Accenture Technology 
Solutions – Slovakia, s.r.o., 
Accenture Services, s.r.o.

Holandské veľvyslanectvo na Slovensku Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.

Adient Slovakia s.r.o.  
a Adient Seating Slovakia s.r.o. HORNBACH - Baumarkt Profesia, spol. s r.o.

Accounting ATLAS s. r. o. ING Bank N.V. pobočka zahr.banky SAS Slovakia, s.r.o.

Allen & Overy Bratislava, s.r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Signify Slovakia s.r.o

ARKON, a.s. Kaufland Slovenská republika v.o.s Slovak Telekom, a.s. 

Adient Slovakia s.r.o. a Adient Seating Slovakia 
s.r.o.

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej 
banky Slovenské elektrárne, a.s. 

Allergan SK s. r. o. International Giving Foundation Slovnaft, a.s.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Lidl Slovenská republika, v.o.s. Slovenská sporiteľňa, a.s.

Bekaert Hlohovec, a.s. Magna PT s.r.o. Squire Patton Boggs s.r.o.

Biogen foundation- CAF A Martinus, s.r.o. STRABAG Pozemné  
a inžinierske staviteľstvo s. r. o.

British Council, Bratislava McDonald´s Slovakia spol. S r.o. TATRA BANKA a.s. 

ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o. Mercedes-Benz Financial  
Services Slovakia s.r.o. TaylorWessing advokáti s.r.o.

Československá obchodná banka, a.s. Mesto Trnava TESCO STORES SR, a.s.

DHL Logistics (Slovakia) METRO Cash&Carry SR s.r.o. vacuumlabs s. r. o.

Dell s.r.o MICROSOFT Slovakia s.r.o. Velux Slovensko a.s. 

Dentons Europe CS LLP, organizačná zložka Nadácia ESET Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických

DM Drogerie Markt s.r.o. Nadácia Orange Veľvyslanectvo Spojeného  
kráľovstva Veľkej Británie

DXC Technology Slovakia s.r.o. Nadácia Slovenskej Sporiteľne Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Ebay Nadácia TESCO Vesely Očná Klinika s.r.o.

ESET, spol. s r.o. Nestlé Slovensko s.r.o. Webmanium s. r. o 

European Commission / Európska komisia O2 Slovakia, s.r.o. Websupport, s.r.o.

Faurecia Automotive Slovakia s.r.o. Orange Slovensko, a.s. White & Case s.r.o.

FHI 360 (Family Health International) OZ BILLA ľuďom 

Global Giving Pfizer Luxembourg SARL, org. Zložka
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Prijatý podiel dane
v roku 2020

Prehľad darcov v roku 2020 – fyzické osoby

Accenture, s.r.o., Accenture Technology Solutions – 
Slovakia, s.r.o., Accenture Services, s.r.o. Heineken Slovensko, a.s. Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Adient Seating Slovakia, s.r.o, Adient Slovakia s.r.o. IBM International Services Centre s.r.o. PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. 

Autobazar.EU portál s. r. o. Východoslovenská energetika Holding a.s. PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o. 

AXA inv.společnost a.s. a AXA živ.pojišťovna, AXA 
Management Services s.r.o., AXA Life Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. PricewaterhouseCoopers Advisory, s.r.o. 

Bekaert Hlohovec, a. s. Johnson-Controls Bratislava, s.r.o. PricewaterhouseCoopers Tax, s.r.o. 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA Johnson Controls Lučenec, s.r.o. RealSoft s.r.o.

Colonnade Insurance LIDL a.s. Slovak Telekom, a.s. 

Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. Mercedes-Benz Financial  
Services Slovakia s.r.o. Slovenské elektrárne, a.s

DELL s.r.o. Mobis s.r.o. Top reality

DM Drogerie Markt s.r.o. Mondelez European  
Buseness Services Centre s.r.o. Trim Leader, a.s.

DXC Technology Slovakia s. r. o. NARKS - INFOSERVIS a.s. United Classifieds s.r.o.

Elgas k.s. O2 Slovakia, s.r.o. Unilever Slovensko s.r.o.

Embraco Slovakia, s. r. o Patria Armatury, s.r.o. ZKW Slovakia s.r.o.

Foxconn Slovakia, spol. s r.o Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.

• Ďakujeme za finančnú podporu programu Generácie 3.0. Márii a Ondrejovi Smolárovým a ďalším 
individuálnym darcom.

• Ďakujeme všetkým darcom, ktorí prispeli do zbierok Dobrá krajina a Srdce pre deti. 

• Ďakujeme za finančnú podporu programov Nadácie Pontis Martinovi Kerekáčovi a ďalším individu-
álnym darcom.

• Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhali v rámci našich správnych a dozorných rád, 
poradných výborov, hodnotiacich komisií alebo sa dobrovoľnícky zapojili do niektorého z projektov 
Nadácie.

• Ďakujeme všetkým ďalším jednotlivcom a firmám, ktorí Nadácii Pontis poukázali v roku 2020 svoj 
podiel dane a podporili nás tak v našej činnosti.
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Čl. I
Všeobecné údaje

(1) Obchodné meno a sídlo spoločnosti, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.

Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

Nadácia Pontis (ďalej ako ,,Nadácia“) bola založená 27. októbra 1997 a zapísaná v registri MV SR pod 
registračným č. 203/Na-96/463 dňa 27. októbra 1997. 

(2) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zria-
ďovateľom účtovnej jednotky.

Zakladateľom Nadácie je The Foundation for a Civil Society so sídlom 25 East End Ave, 1B,  
100 28 New York, Spojené Štáty Americké. 

(3) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

Členovia správnej rady Nadácie:

JUDr. Lucie Schweizer, (SCHWEIZER LEGAL, s.r.o.) predsedníčka správnej rady,
Martina Králová (Teron Solutions),
Lenka Surotchak (Slovak American Foundation),
Šimon Šicko (Pixel Federation),
Lukáš Bakoš (Maxmann Consultants),

Dozorná rada Nadácie

Marcel Imrišek (ProRate s.r.o.),
Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. (Sociologický ústav SAV), 
Radoslav Derka (konzultant),

Správca a štatutárny zástupca Nadácie:
Mgr. Martina Kolesárová - správkyňa
Mgr. Michal Kišša - správca

(4) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, 
ak ju účtovná jednotka vykonáva. Hlavnou činnosťou Nadácie je:

• posilňovanie účasti občanov v procese demokratického rozhodovania podporovaním občianskej 
zodpovednosti, uplatňovaním občianskych práv a podporou spolupráce medzi tromi sektormi (verej-
ným, podnikateľským a neziskovým),

• organizovanie kurzov, školení a iných vzdelávacích podujatí,
• organizovanie a spoluorganizovanie, realizácia a podpora konferencií, diskusií za okrúhlym stolom, 

diskusných klubov v elektronických sieťach a všestranné šírenie informácií, ktoré môžu vzdelávať 
občanov o ich právach a občianskej zodpovednosti, v rámci občianskeho vzdelávania,

Poznámky

Poznámky (Úč NUJ 3 – 01) IČO     /SID3 1 7 8 4 8 2 8

platné od 8.12.2014
členstvo vzniklo od 1.1.2019

členstvo vzniklo od 30.9.2019
členstvo vzniklo od 13.6.2016
členstvo vzniklo od 13.6.2016

členstvo vzniklo od 1. 9. 2019
členstvo vzniklo od 2. 4. 2019
členstvo vzniklo od 13.6.2016
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• rozvíjanie a podpora aktivít a projektov, ktoré budú podporovať zvyšovanie kapacity mimovládnych 
organizácií na dosiahnutie ich poslania a programových cieľov,

• podpora programov vzdelávania občanov o význame komunitných aktivít, budovanie prostredia 
podporujúceho firemné občianstvo, individuálnu filantropiu a vzdelávanie občanov motivujúce jed-
notlivcov poskytnúť svoje služby a čas prostredníctvom programov dobrovoľníctva,

• organizovanie, spoluorganizovanie, realizácia, a podpora aktivít, ktoré podporujú rozvoj modelu 
komunitnej nadácie, ktorá slúži ako prostriedok pre občanov aktívne sa podieľať na identifikácii  
a riešení problémov vo svojej komunite,

• rozvíjanie duchovných hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, 
ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt a vzdelávania,

• podpora a ochrana zdravia, prevencia, liečba a resocializácia drogovo závislých, podpora športu detí, 
mládeže a občanov zdravotne postihnutých, poskytovanie sociálnej pomoci,

• vytváranie špecifických nadačných fondov na podporu plnenia účelu nadácie,
• realizácia samofinancujúcich aktivít na podporu plnenia účelu nadácie,
• realizácia a podpora aktivít zameraných na rozvoj firemnej filantropie a spoločenskej zodpovednosti 

firiem.

Nástrojmi plnenia účelu Nadácie sú: 

• udeľovanie a poskytovanie finančných prostriedkov na podporu plnenia účelu nadácie,
• udeľovanie a poskytovanie nefinančnej podpory, napr. vo forme vecných darov, alebo darovania 

času – dobrovoľníckej pomoci na podporu plnenia účelu nadácie.

(5) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jed-
notky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdo-
bie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou 
jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas 
bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia. 

(6) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky. 
Nadácia je zriaďovateľom neziskovej organizácie Pontis n.o., Zelinárska 2, 821 08 Bratislava, IČO 37 925 121.

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude 
nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. 

Účtovná závierka Nadácie bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so 
zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike (č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) 
a Opatrenia MF SR č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania  
a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania  
v znení neskorších predpisov.

Účtovníctvo Spoločnosť vedie na základe dodržania časovej a vecnej súvislosti nákladov a výnosov. Za 

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 13 12

Z toho počet vedúcich zamestnancov 1 1

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou 0 25

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť 
pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia 23 44
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základ sa berú všetky náklady a výnosy, ktoré sa vzťahujú na účtovné obdobie bez ohľadu na dátum 
ich platenia.

Peňažné údaje v účtovnej závierke sú uvedené v celých EUR, pokiaľ nie je určené inak.

(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením 
ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia úč-
tovnej jednotky.

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na

dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe pred-
pokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. 
Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia majetku do používania. Nehmotný majetok, ktorého obstará-
vacia cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 2 399,99 EUR a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, 
sa zaraďuje na účty dlhodobého majetku a odpisuje sa jednorazovo na účet 518,300 pri uvedení do 
používania.

dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
Nadácia neobstarala dlhodobý nehmotný majetok vlastnou činnosťou ani neviedla takýto majetok  
v evidencii.

dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom, 
Nadácia neobstarala dlhodobý nehmotný majetok iným spôsobom ani neviedla takýto majetok v evi-
dencii.

dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe pred-
pokladanej doby jeho používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. 
Odpisovať sa začína v mesiaci uvedenia majetku do používania. Hmotný majetok, ktorého obstarávacia 
cena (resp. vlastné náklady) neprevýši 1 700 EUR a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, sa zaúč-
tuje na účty 501 ako spotreba materiálu V prípade prechodného zníženia úžitkovej hodnoty dlhodobého 
majetku, ktorá bola zistená pri inventarizácii a je výrazne nižšia ako jeho ocenenie v účtovníctve po 
odpočítaní oprávok, je vytvorená opravná položka na úroveň jeho zistenej úžitkovej hodnoty.

dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
Nadácia neobstarala dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou ani neviedla takýto majetok v evi-
dencii.

dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
Nadácia neobstarala dlhodobý hmotný majetok iným spôsobom ani neviedla takýto majetok v evidencii.

dlhodobý finančný majetok,
Nadácia nemá dlhodobý finančný majetok ani neviedla takýto majetok v evidencii.

zásoby obstarané kúpou,
Zásoby obstarané kúpou sa účtujú spôsobom A. Zásoby typu zásob určených sa priamu spotrebu (napr. 
kancelárske potreby, pohonné hmoty, ochranné pomôcky, reflexné prvky) sa účtujú priamo do spotreby. 
Nespotrebované zásoby k 31.12. sa účtujú ako materiál na sklade. Nadácia k 31.12. 2020 nevykázala na 
účte zásob žiadne nespotrebované zásoby.

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 
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zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
Nadácia nevytvárala zásoby vlastnou činnosťou.

zásoby obstarané iným spôsobom,
Nadácia neobstarávala zásoby iným spôsobom.

pohľadávky,
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Opravná položka sa vytvára k pochybným 
a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok.

krátkodobý finančný majetok,
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje 
opravnou položkou.

časové rozlíšenie na strane aktív,
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa oceňujú ich menovitou výškou, pričom sa vyka-
zujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík 
alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Nadácia vytvára rezervy na nevyčerpa-
né dovolenky zamestnancov a k nim súvisiace odvody na zdravotné a sociálne poistenie zamestnancov. 
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou 
cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväz-
ky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. 

časové rozlíšenie na strane pasív,
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa oceňujú ich menovitou výškou, pričom sa vyka-
zujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

deriváty,
Nadácia neeviduje deriváty. 

majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.
Nadácia neeviduje majetok a záväzky zabezpečené derivátmi. 

výnosy
Vystavené faktúry za vlastné výkony a tovar obsahujú daň z pridanej hodnoty, v prípade, ak ide o plne-
nia, na ktoré sa vzťahuje zákon o DPH č. 222/2004 Z.z. – podľa §2 - sú to najmä služby majúce povahu 
reklamy, propagácie alebo iných služieb poskytnutých za protihodnotu. V prípade ostatných výnosov 
– darov a príjmov z podielu dane (tzv. 2% z daní) – tieto nie sú predmetom DPH podľa zákona o DPH č. 
222/2004 Z.z., prípadne sú od nej oslobodené podľa § 31 a § 32.

Výnosy Nadácie tvoria najmä prijaté príspevky od iných organizácií, prijaté príspevky od fyzických osôb, 
príspevky z podielu zaplatenej dane, výnosy z použitia fondu a iné ostatné výnosy.

Účtovanie prijatých a poskytnutých grantov
Na základe podpísanej zmluvy o darovaní (prijatie financií) Nadácia zaúčtuje grant na ťarchu finančných 
účtov pohľadávok a v prospech účtu výnosov. Prijatie prostriedkov na bankový účet na základe podpísa-
nej zmluvy o darovaní (prijatie) na bankový účet, nadácia zaúčtuje na ťarchu finančných účtov pohľadá-
vok a v prospech účtu banky. Zostatok prijatých prostriedkov, ktoré budú spotrebované v nasledujúcom 
období sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtuje v prospech účtu Výnosy budúcich 
období. 

i) 

j) 

k) 

l) 

o) 

p) 

r) 

s) 

t) 

m) 

n) 
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Pri poskytovaní prostriedkov na základe podpísanej zmluvy o darovaní a obdržaného pokynu na úhradu 
príslušnej splátky (poskytnutie financií) Nadácia zaúčtuje grant na ťarchu účtu nákladov a v prospech 
účtu záväzkov voči prijímateľovi grantu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa účtuje na 
ťarchu účtu nákladov a v prospech účtu záväzkov voči prijímateľovi grantu len schválená a zároveň aj 
vyplatená (vyreportovaná) časť prostriedkov grantu, v čiastke určenej pokynom na úhradu. 

V prípade, že je v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov nám, zo strany donora zadefinovaná 
povinnosť poskytnúť konkrétnemu projektovému partnerovi určitú časť celej sumy grantu, o tejto časti 
grantu účtujeme ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka aj na strane pohľadávky voči dono-
rovi a VBO a rovnako aj na strane záväzku voči zmluvnému partnerovi (grantistovi) a NBO.

Fondy na prevádzku
Pri vzniku nákladovej položky Nadácia zaúčtuje náklad na ťarchu príslušného nákladového účtu a v pros-
pech účtu záväzkov. Zároveň zaúčtuje sumu v rovnakej výške na ťarchu účtu fondov na prevádzkové 
náklady a v prospech účtu výnosov.

Príspevky prijaté ako percento zo zaplatenej dane z príjmov
V súlade s opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-
74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, 
ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania, Nadácia účtuje príspevky prijaté ako percen-
to zo zaplatenej dane z príjmov na ťarchu účtov v bankách a v prospech účtu výnosov. Zostatok príspevku 
z podielu zaplatenej dane, ktorý bude spotrebovaný v nasledujúcom období sa ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka, účtuje v prospech účtu Výnosy budúcich období. V prípade príspevku z po-
dielu zaplatenej dane od spoločností, s ktorými je uzavretá zmluva o nadačnom fonde, sa takýto nespot-
rebovaný zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, účtuje v prospech účtu Peňažné 
fondy tvorené podľa osobitného predpisu.
 

(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dl-
hodobého nehmotného majetku. Predpokladaná doba používania pre dlhodobý nehmotný majetok, 
metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

u) 

v) 

Predpokladaná doba 
používania v rokoch Metóda odpisovania Ročná odpisová sadzba v %

Softvér 3, 4, 5 lineárna 33,33; 25; 20

Predpokladaná doba 
používania v rokoch Metóda odpisovania Ročná odpisová sadzba v %

Stavby 40 lineárna 2,5

Stroje, prístroje a zariadenia 4, 6 lineárna 25; 16,66

Dopravné prostriedky 4 lineárna 25

Predpokladaná doba používania pre dlhodobý hmotný majetok, metóda odpisovania a odpisová  
sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:



Výročná správa 2020 | strana 94 

(5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje  
opravné položky a rezervy.

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti ak je opodstatnené predpokladať, že došlo 
k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume 
opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné  
obdobie, a to

prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; 

prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto 
majetku v členení podľa položiek súvahy; 

prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia  
a na konci bežného účtovného obdobia.

Dlhodobý nehmotný majetok

Bežné účtovné obdobie

Nehmotné 
výsledky  

z vývojovej 
a obdobnej 

činnosti

Softvér Oceniteľné 
práva

Ostatný 
dlhodobý 
nehmotný 
majetok

Obstaranie 
dlhodobého 

nehmot-
ného 

majetku

Poskytnuté 
preddavky 

na dlhodobý 
nehmotný 
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie        

Stav na začiatku účt. obdobia 0 224 254,30 0 1 560,00 0 0 225 814,30

Prírastky 0 19 989,55 0 0  0 19 989,55

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0

Presuny 0 0 0 0 0 0 0

Stav na konci účtov. obdobia 0 244 243,85 0 1 560,00 0 0 245 803,85

Oprávky        

Stav na začiatku účt. obdobia 0 176 769,58 0 1 560,00 0 0 178 329,58

Prírastky 0 25 336,97 0 0 0 0 25 336,97

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0,00

Stav na konci účtov. obdobia 0 202 106,55 0 1 560,00 0 0 203 666,55

Opravné položky  0 0 0 0 0 0

Stav na začiatku účt. obdobia 0 0 0 0 0 0 0

Prírastky 0 0 0 0 0 0 0

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0

Stav na konci účtov. obdobia 0 0 0 0 0 0 0

Zostatková hodnota        

Stav na začiatku účt. obdobia 0 47 484,72 0 0 0 0 47 484,72

Stav na konci účtov. obdobia 0  42 137,30 0 0 0 0 42 137,30

a) 

b) 

c) 
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Dlhodobý 
hmotný majetok

Bežné účtovné obdobie

Pozemky Stavby

Samostatné 
hnuteľné 

veci a súbory 
-prístroje, 
zariadenia

Dopravné 
prostriedky

Pestovateľské 
celky trvalých 

porastov

Stádo a ťažné 
zvieratá

Ostatný 
dlhodobý 
majetok

Obstaranie 
dlhodobého 
hmotného 
majetku

Poskytnuté 
preddavky 

na dlhodobý 
hmotný 
majetok

Spolu

Prvotné ocenenie

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 0 414 736,75 11 725,40 0 0 0 72 523,70 0 0 498 985,85

Prírastky 0  4 720,00 0 0 0 0  4 720,0 0,00 9 440,0

Úbytky 0 0 0 0 0 0 6 385,47 4 720,0 0,00 11 105,47

Presuny 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

Stav na konci 
účtovného obdobia 0 414 736,75 16 445,40 0 0 0 66 138,23 0 0 497 320,38

Oprávky

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 0 152 063,23 4 418,58 0 0 0 72 523,70 0 0 229 005,51

Prírastky 0 10 368,36 2 656,47 0 13 024,83

Úbytky 0      6 385,47   6 385,47

Stav na konci 
účtovného obdobia 0 162 431,59 7 075,05 0 0 0 66 138,23 0 0 235 644,87

Opravné položky

Stav na konci 
účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prírastky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Úbytky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stav na konci 
účtovného obdobia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zostatková hodnota 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia 0 262 673,52 7 306,82 0 0 0 0 0 0 269 980,34

Stav na konci 
účtovného obdobia 0 252 305,16 9 370,35 0 0 0 0 0 0 261 675,51

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom 
má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.

Nadácia neeviduje žiadny majetok so záložným právom.

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného 
majetku. 

Majetok Nadácie je poistený do nasledovnej výšky poistnej sumy:

Oblasť poistenia Budovy Garáž Súbory hnuteľných vecí

Živelná pohroma 386 700 33 200 66 000

Vandalizmus 50 000 10 000 10 000

Krádež 0 0 13 200

Nadácia uzatvorila zmluvu na všeobecnú zodpovednosť za škodu do výšky poistnej sumy 166 000 EUR. 
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(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie 
v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného 
obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku.

Nadácia neúčtovala o dlhodobom finančnom majetku.

(5) Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému 
majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.

Nadácia neúčtovala o opravných položkách k dlhodobému finančnému majetku.

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého 
finančného majetku reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa 
uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky. Informácie o finanč-
ných účtoch sú uvedené nižšie: 

Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách. Účtami v bankách môže Nadácia 
voľne disponovať. 

(7) Prehľad opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného 
obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia  
a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných 
položiek k zásobám.

Nadácia neúčtovala o opravných položkách k zásobám.

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy. Pohľadávky v lehote splatnosti zahŕňajú:

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne 
predchádzajúce účtovné obdobie

Pokladnica, ceniny 2 637,90 2 123,96

Bežné bankové účty 3 618 387,38 3 130 335,65

Bežné bankové účty s dobou viazanosti dlhš;ou ako jeden rok 0 0

Peniaze na ceste 0 0

Spolu 3 621 025,28 3 132 459,61

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie

Pohľadávka voči partnerovi –  
MŠ SR/ OPĽZ (315,6314) –tím INKLÚZIA 136 436,16 0,00

Pohľadávka voči partnerovi –  
INTERREG Central Europe (315,83) – tím VZDELÁVANIE 80 200,97 257 987,17

Pohľadávka voči partnerovi – Európska komisia CR tím (315,300) 44 857,43 1 000,00

Pohľadávka voči darcom –tím INKLÚZIA (315,25) 17 829,86 61 507,74

Odberateľské faktúry v lehote splatnosti (311,000) 16 759,92 24 708,12

Pohľadávka voči darcom – Generácia 3.0. (315,22) 10 000,00 80 000,00

Pohľadávka voči darcom Fondu pre Transp. Slov. (315,24) 7 755,48 34 074,28

Pohľadávka voči darcom – VIA BONA (315,20) 6 000,00 0,00
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Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie

Pohľadávka voči darcom –tím KOMUNITA (315,95) 5 171,00 10 750,00

Poskytnuté prevádzkové preddavky (314,00 + 314,01) 386,00 493,80

Pohľadávka voči darcom – VZDELÁVANIE (315,27) 0,00 35 010,00

Pohľadávka voči darcom – Dobrá krajina (315,21) 0,00 12 000,00

Ostatné pohľadávky (378; 315,10; 315,11) 0,00 5 163,90

Spolu 325 396,82 522 695,01

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie

Odberateľské faktúry po lehote splatnosti 6 590,40 6 643,20

Spolu 6 590,40 6 643,20

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce  
účtovné obdobie

Pohľadávky v lehote splatnosti 325 396,82 522 695,01

Pohľadávky po lehote splatnosti 6 590,40 6 643,20

Spolu 331 987,22 529 338,21

Pohľadávky po lehote splatnosti sú nasledovné:

(9) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného úč-
tovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného 
obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania 
opravných položiek k pohľadávkam.

Nadácia neeviduje pohľadávky po lehote splatnosti, ku ktorým by mala podľa zákona vytvárať opravné 
položky.

(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

 Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce  
účtovné obdobie

Náklady budúcich období 4 752,84 5 850,39

Spolu 4 752,84 5 850,39

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich 
období.



Výročná správa 2020 | strana 98 

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa po-
ložiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to 

opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zria-
ďovateľov, prioritný majetok v nezisk. organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, 
prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne,

prehľad pohybu vlastného imania v priebehu účtovného obdobia uvedený v nasledujúcej tabuľke:

opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného 
obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia. 

Prehľad analytických položiek – Fondy tvorené podľa osobitného predpisu (účet 412) je uvedený  
v nasledujúcej tabuľke. 

Prírastky na účtoch fondov 412 sú tvorené z 2% prijatej dane (účet 665) a vkladov do fondov mimo 
2% (účet 662). 

a) 

b) 

c) 

Položka vlastného imania

Stav na 
začiatku 

účtovného 
obdobia

Prírastky Úbytky Presuny
Stav na konci 

účtovného 
obdobia

Základné imanie: 155 027,67 0 0 0 155 027,67

nadačné imanie v nadácii 16 597,00 0 0 0 16 597,00

fond na zvýšenie základného imania 138 430,67 0 0 0 138 430,67

vklady zakladateľov 0 0 0 0 0

prioritný majetok 0 0 0 0 0

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu 3 035 959,69 2 936 883,30 2 794 234,25 0 3 178 608,74

Fond reprodukcie 0 0 0 0 0

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 0 0 0 0 0

Fondy zo zisku: 13 362,77 45 970,62 0 0 59 333,39

Rezervný fond 0 0 0 0 0

Fondy tvorené zo zisku 0 0 0 0 0

Ostatné fondy 0 0 0 0 0

Nevysporiadaný výsledok hosp. minul. rokov 690,82 0 0 12 671,95 13 362,77

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 12 671,95 45 970,62 0 -12 671,95 45 970,62

Spolu imanie a fondy 3 204 350,13 2 982 853,92 2 794 234,25 0 3 392 969,80
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Úbytky na účte fondu 412 predstavujú použitie financií z fondov na poskytnuté granty (účty 562  
a 565) a na správu Nadácie (účet 656), prípadne iné použitie fondov v súlade s účelom fondu (ostatné 
nákladové účty).

Prehľad fondov a verejných zbierok vykázaných v položke Fondy tvorené podľa osobitného 
predpisu (účet 412):

Fond názov

Stav na zači-
atku bežného 

účtovného 
obdobia 

Prírastky Úbytky 

Stav na 
konci bežného 

účtovného 
obdobia 

Fond ARRIVA 2% 19/20 (412,012) 15 166,81 0,00 11 071,77 4 095,04

Fond ARRIVA dar (412,013) 100,00 0,00 0,00 100,00

Fond TESCO dar (412,014) 11 650,00 167 500,00 176 770,00 2 380,00

Fond ADIENT 2% 20/21 (412,021) 0,00 30 136,17 11 568,06 18 568,11

Fond ADIENT 2% 19/20 (412,022) 18 190,30 0,00 18 190,30 0,00

Fond MERCEDES dar (412,025) 8 100,00 8 500,00 16 600,00 0,00

Fond MERCEDES 2% 19/20 (412,026) 27 806,48 0,00 27 806,48 0,00

Fond MERCEDES 2% 20/21 (412,027) 0,00 33 588,54 5 224,17 28 364,37

Fond METRO dar (412,035) 15 683,61 11 403,00 0,00 27 086,61

Fond METRO 2% 19/20 (412,037) 35 097,36 0,00 1 554,86 33 542,50

Fond VRBA WETZLER dar (412,040) 420,00 208,85 440,00 188,85

Fond poisťovne Generali 2% 19/20 (412,045) 63 337,06 0,00 63 306,72 30,34

Fond BNP Paribas 2% 19/20 (412,100) 856,81 0,00 856,81 0,00

Fond BNP Paribas 2% 20/21 (412,110) 0,00 3 068,00 0,00 3 068,00

Fond JCI dar (412,140) 10 933,49 0,00 10 933,49 0,00

Fond JCI 2% 19/20 (412,160) 41 107,91 0,00 41 107,91 0,00

Fond Unilever 2% 19/20 (412,170) 3 557,06 0,00 0,00 3 557,06

Fond Unilever 2% 20/21 (412,180) 0,00 9 734,75 9 734,75 0,00

Fond KIA 2% 19/20 (412,220) 952 656,21 -32 440,00 897 176,80 23 039,41

Fond Jaguar Land Rover 2% 19/20 (412,230) 19 500,87 0,00 8 699,62 10 801,25

Fond Jaguar Land Rover 2% 20/21 (412,231) 0,00 19 900,67 0,00 19 900,67

Fond Transp. Slovensko 2% 19/20 (412,260) 33 000,00 10 000,00 43 000,00 0,00

Fond Transp. Slovensko 2% 20/21 (412,270) 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00

Fond Transp. Slovensko mimo 2% (412,280) 56 124,25 80 000,00 117 232,78 18 891,47

Fond Slovak Telecom 2% 19/20 (412,300) 317 617,40 0,00 317 617,40 0,00

Fond Slovak Telecom 2% 20/21 (412,310) 0,00 807 187,99 151 898,05 655 289,94

Fond Slovak Telecom DAR (412,320) 108 300,77 205 012,20 21 500,00 291 812,97

Fond PSA Slovakia 2% 19/20 (412,350) 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00

Fond CONTINENTAL 2% 20/21 (412,370) 0,00 14 030,89 39,00 13 991,89

Fond CONTINENTAL 2% 19/20 (412,390) 31 836,86 0,00 28 653,17 3 183,69

Fond EMBRACO 2% 19/20 (412,400) 58 958,89 0,00 38 354,09 20 604,80

Fond EMBRACO 2% 20/21 (412,410) 0,00 106 904,81 0,00 106 904,81

Fond AXA 2% 19/20 (412,450) 16 017,47 0,00 16 017,47 0,00

Fond AXA DAR (412,460) 114,17 0,00 114,17 0,00

Fond AXA 2% 20/21 (412,470) 0,00 6 752,95 0,00 6 752,95

Fond ACCENTURE DAR (412,500) 109 493,92 90 440,00 118 701,92 81 232,00

Fond ACCENTURE 2% 19/20 (412,510) 10 133,97 0,00 10 133,97 0,00

Fond ACCENTURE 2% 20/21 (412,520) 0,00 24 775,12 24 263,98 511,14

Fond Ver.zbierka Srdce pre deti 1.8.19-30.6.20 (412,550) 17 068,36 29 075,75 35 374,82 10 769,29
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Fond názov

Stav na zači-
atku bežného 

účtovného 
obdobia 

Prírastky Úbytky 

Stav na 
konci bežného 

účtovného 
obdobia 

Fond Ver.zbierka Srdce pre deti 1.07.20-31.5.21 (412,560) 0,00 32 428,86 1 400,00 31 028,86

Fond Ver. zbierka Srdce pre deti 1.9.18-31.7.19 (412,590) 12 565,48 0,00 12 565,48 0,00

Fond DM Drogerie Markt 2% 19/20 (412,600) 5 157,91 0,00 5 157,91 0,00

Fond DM Drogerie Markt 2% 20/21 (412,610) 0,00 38 235,61 22 999,40 15 236,21

Fond DM Drogerie Markt DAR (412,620) 4 303,57 25 987,26 18 669,74 11 621,09

Fond Ver. zbierka Dobrá Krajina 1.1.-30.11.20 (412,60) 0,00 43 296,26 31 542,06 11 754,20

Fond DK mimo VZ (412,661) 20 126,62 0,00 0,00 20 126,62

Fond Ver. zbierka Dobrá Krajina 1.10.-31.12.19 (412,670) 53 426,51 -18 537,64 34 888,87 0,00

Fond Ver. zbierka Dobrá Kraj. 7.11.18-30.9.19 (412,681) 42 027,35 0,00 42 027,35 0,00

Fond LIDL 2% 20/21 (412,740) 0,00 473 273,00 0,00 473 273,00

Fond LIDL DAR (412,750) 121 331,41 121 000,00 35 530,96 206 800,45

Fond LIDL 2% 19/20 (412,760) 477 193,08 0,00 28 361,95 448 831,13

Fond pre podp. LGBT+ KOM dar (412,770) 1 500,00 21 500,00 19 383,90 3 616,10

Fond pre podp. LGBT+ KOM 2% 20/21 (412,780) 0,00 2 200,00 0,00 2 200,00

Fond Mobis 2% 20/21 (412,800) 0,00 118 441,43 0,00 118 441,43

Fond Mobis 2% 19/20 (412,810) 136 505,14 0,00 135 258,99 1 246,15

Fond BEKAERT dar (412,820) 25 484,01 12 000,00 5 662,85 31 821,16

Fond BEKAERT 2% 19/20 (412,830) 77 798,04 0,00 75 594,73 2 203,31

Fond BEKAERT 2% 20/21 (412,840) 0,00 40 755,18 0,00 40 755,18

Fond ENEL 2% 20/21 (412,910) 0,00 255 865,12 0,00 255 865,12

Fond ENEL DAR (412,920) 1 098,01 45 000,00 19 688,59 26 409,42

Fond pomoc pomáhajúcim 2% 19/20 (412,9301) 0,00 10 000,00 7 449,12 2 550,88

Fond pomoc pomáhajúcim dary (412,9303) 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00

Fond DELL 2% 19/20 (412,950) 36 893,14 0,00 33 070,39 3 822,75

Fond DELL 2% 20/21 (412,960) 0,00 23 555,24 0,00 23 555,24

Fond PWC 2% 19/20 (412,970) 33 719,39 0,00 32 039,40 1 679,99

Fond PWC 2% 20/21 (412,990) 0,00 31 103,29 0,00 31 103,29

Spolu 3 035 959,69 2 936 883,30 2 794 234,25 3 178 608,74

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých 
účtovných obdobiach.

Účtovný zisk za rok 2019 vo výške  12 671,95  EUR  bol vysporiadaný nasledovne:
Správna rada Nadácie Pontis schválila na svojom zasadnutí dňa 8. júna 2020 preúčtovať výsledok 
hospodárenia za účtovné obdobie k 31. decembru 2019 na výsledok hospodárenia minulých období. 

Názov položky Bežné účtovné obdobie

Účtovný zisk 12 671,95

Rozdelenie účtovného zisku: 

Prevod do nerozdeleného výsledku hospodárenia minulých rokov 12 671,95

Prídel do základného imania 0

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu 0

Prídel do fondu reprodukcie 0

Prídel do rezervného fondu 0
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O rozdelení účtovného zisku za účtovné obdobie k 31. decembru 2020 vo výške 45 970,62 EUR správna 
rada Nadácie do dňa zostavenia účtovnej závierky nerozhodla. Štatutárny orgán navrhuje správnej 
rade Nadácie previesť výsledok hospodárenia za účtovné obdobie k 31. decembru 2020 na výsledok 
hospodárenia minulých rokov. 

Stav na začiatku 
účtovného obdobia Prírastky Úbytky

Stav na konci 
účtovného 

obdobia

Ostatné záväzky 1 031,19 2 646 604,46 2 647 135,65 500,00

Granty pre MVO poskytnuté (325,10) -104,51 2 526 543,06 2 526 438,55 0,00

Ostatné záväzky (325,00+325,30+325,70) 586,38 57 341,41 57 927,79 0,00

Záväzky voči partnerom v zahraničí (325,40) 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatné záväzky – platby kartou (325,55+325,56) 0,00 16 413,21 16 413,21 0,00

Zmluvy o dielo – ZOD (325,60+325,61) 549,32 39 443,24 39 492,56 500,00

Ostatné záväzky – správca budovy (325,80) 0,00 6 863,54 6 863,54 0,00 

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to

údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka. Prehľad rezerv je uvedený  
v nasledujúcej tabuľke:

údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky.

a) 

b) 

Názov položky

Bežné účtovné obdobie

Stav na začiatku 
účtovného obdobia Tvorba Použitie Zrušenie Stav na konci 

účtovného obdobia

Dlhodobé rezervy, z toho: 0

Zákonné dlhodobé rezervy 0

Ostatné dlhodobé rezervy 0

Krátkodobé rezervy, z toho: 7 787,08 5 758,56 5 271,61 8 274,03

Zákonné krátkodobé rezervy, z toho: 7 787,08 5 758,56 5 271,61 8 274,03

Rezerva na nevyčerpanú dovolenku 
vrátane sociálneho zabezpečenia 7 785,88 5 757,36 5 270,41 8 272,83

Rezerva na audit 1,20 1,20 1,20 1,20

Ostatné krátkodobé rezervy

Rezervy spolu 7 787,08 5 758,56 5 271,61 8 274,03

Názov položky Bežné účtovné obdobie

Prídel do fondu tvoreného zo zisku 0

Prídel do ostatných fondov 0

Úhrada straty minulých období 0

Prevod do sociálneho fondu 0
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prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, 
v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka:.

Nadácia nečerpá bankové úvery. Ako bežný úver v banke je evidované povolené prečerpanie ban-
kového účtu.

Druh záväzkov

Stav na konci

bežného účtovného obdobia bezprostredne predchádzajúce-
ho účtovného obdobia

Záväzky po lehote splatnosti 111,48 4 528,92

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka 16 018,76 16 979,52

Krátkodobé záväzky spolu 16 130,24 21 508,44

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane 1 452,77 1 492,97

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov 0 0

Dlhodobé záväzky spolu 1 452,77 1 492,97

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 17 583,01 23 001,41

prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy 

1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,

prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu.

d) 

e) 

f) 

Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce  
účtovné obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia 1 492,97 956,68

Tvorba na ťarchu nákladov 1 123,30 1041,91

Tvorba zo zisku 0 0

Čerpanie 1 163,50 505,62

Stav k 31. Decembru 1 452,77 1 492,97

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie

Daňové záväzky 14 212,62 7 536,18

Záväzky voči zamestnancom, ZP a SP -57,90 0

Dodávateľské faktúry (321+326) 1 109,14 8 412,15

Záväzky voči zmluvným partnerom v zahraničí (325,40+325,41) 0,00 0

Granty pre MVO poskytnuté z fondov (účet 325,10) 0,00        -104,51

Ostatné záväzky (účet 325,20+325,30+325,70+379) 254,90 586,38

Zmluvy o dielo - ZOD (325,60+61) 500,00 549,32

Krátkodobé záväzky celkom 16 018,76 16 979,52

prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.

Krátkodobé záväzky v lehote splatnosti zahŕňajú:

Dlhodobé záväzky zahŕňajú záväzky zo sociálneho fondu – ich detailný prehľad je v odseku e)

c) 
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Stav na začiatku 
účtovného 
obdobia

Prírastky Úbytky
Stav na konci 

účtovného 
obdobia

Položky výnosov budúcich období z dôvodu: 749 974,65 730 208,66 637 320,52 842 862,79

Zost.hodnota bezodplatne nadobud. dlhodobého majetku 0,00 0,00 0,00 0,00

Zost.hodnota dlhodobého majetku obstaraného z dotácie 0,00 0,00 0,00 0,00

Zost.hodnota dlhodobého majetku obstaraného z podielu dane (384,01) 18 706,39 0,00 817,50 17 888,89

Zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu a zostatok nepoužitej časti podielu 
zaplatenej dane, v tom:

-Granty, dary, príspevky zmluvné VZDELÁVANIE (384,11)  327 453,04 102 075,20  303 053,50 126 474,74

-Granty, dary, príspevky zmluvné INKLÚZIA (384,12) 124 451,70  414 282,41 120 276,85 418 457,26

-Granty, dary, príspevky zmluvné CR (384,30) 11 971,38 41 590,49 11 971,38 41 590,49

-Granty, dary, príspevky zmluvné KOMUNITA (384,31+384,2) 28 346,20 36 150,39 22 180,80 42 315,79

-Granty, dary, príspevky zmluvné KOMUNITA prenosy do nasl. roka (384,311) 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00

-Granty, dary, príspevky zmluvné TRANSPARENTNOSŤ (384,32) 94 118,82 0,00 94 118,82 0,00

-Prenos 2% na použitie v r. 2021 (384,121) 0,00 3773,44 0,00 3 773,44

-VBO ostatné (384,60) 50 038,00 0,00 0,00 50 038,00

-VBO podiel dane všeobecný (384,80) 82 889,12 132 336,73 72 901,67 142 324,18

(16) Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, a to

Nadácia si neprenajímala majetok formou finančného prenájmu.

Nadácia uzavrela zmluvu o prenájme osobného vozidla KIA CEED formou operatívneho prenájmu s fir-
mou Business Lease Slovakia. Výška mesačnej splátky pre rok 2020 je v zmluve dohodnutá na 369,48€ 
mesačne a nájom trvá 48 mesiacov od septembra 2018 do septembra 2022. 

Prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období

Na analytických účtoch k syntetickému účtu 384 - Výnosy budúcich období sa účtuje o výške prijatého 
podielu dane z príjmov a príspevkov od iných organizácií. V súvislosti s použitím finančného daru ako 
aj príspevku dane z príjmov sa hodnota použitých finančných prostriedkov zúčtováva do výnosov. 
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(17) Nadácia Pontis má k 31. decembru 2020 uzavreté zmluvy, ktorých plnenie sa bude realizovať  
rokoch 2021 a neskôr:

INT 4012018 Ministerstvo životného prostredia SR | účet 315,20
Celková suma projektu: 6 000,00 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2020 6 000,00 EUR

7700143 Ondrej a Mária Smolároví | účet 315,22
Celková suma projektu: 50 000,00 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2020 10 000,00 EUR

7000097 FHI 360 (Family Healh International) | účet 315,24
Celková suma projektu: 12 689 USD, Neuhradený zostatok k 31.12.2020 7 755,48 EUR

7900039 Arkon, a.s. (69003) | účet 315,25
Celková suma projektu: 30 000,00 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2020 10 000,00 EUR

7000001 Arkon, a.s. | účet 315,25
Celková suma projektu: 5 000,00 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2020 5 000,00 EUR

7000028 Veľvyslanectvo USA v SR | účet 315,25
Celková suma projektu: 8 988,76 EUR Neuhradený zostatok k 31.12.2020 1 629,86 EUR

7000079 Individuálny darca | účet 315,25
Celková suma projektu: 1500 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2020 1 200,00 EUR

7000046 European Commission (Európska komisia) | účet 315,30
Celková suma projektu: 59810,43 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.200 44 857,43 EUR

7000054 Ministerstvo školstva vedy a výskumu SR, | účet 315,6314
Celková suma projektu: 199 436,16 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2020 136 436,16 EUR

7700152 Interreg CENTRAL EUROPE (58504) | účet 315,83
Celková suma projektu: 360 972,00 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2020 80 200,97 EUR

7000072 ČECHOVÁ & PARTNERS s.r.o. | účet 315,95
Celková suma projektu: 171,00 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.202 171,00 EUR

7000100 Nestlé Slovensko s.r.o. | účet 315,95
Celková suma projektu: 5 000,00 EUR, Neuhradený zostatok k 31.12.2020   5 000,00 EUR
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Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce  
účtovné obdobie

Prijaté príspevky od právnických osôb 662 1 172 973,62 1 019 326,65

Prijaté príspevky od fyzických osôb 663 160 274,07 105 616,71

(3) Štruktúra príspevkov prijatých fyzických osôb (663) je uvedená v nasledujúcom prehľade:

(4) Štruktúra príspevkov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia na účet 662:

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce  
účtovné obdobie

Prijaté príspevky na Generáciu 3.0 159 726,99 65 216,21

Ostatné príspevky jednotlivcov na činnosť Nadácie Pontis 547,08 40 400,50

Spolu 160 274,07 105 616,71

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce  
účtovné obdobie

Príspevky pre program Generácia 3.0 (662,53) 35 000,00 181 663,93

Ostatné dary od firiem a MVO na aktivity (662,88+662,89) 253 652,89 174 455,12

Interreg Central Europe (662,01) 51 523,93 159 800,77

OPĹZ Ministerstvo školstva program pre Budúcnosť inak (662,6314) 38 236,23 0,00

Tesco do fondu mimo 2% (662,14) 176 770,00 157 750,00

Accenture - príspevok do fondu mimo 2% (662,500) 59 800,00 54 220,95

Prijaté príspevky od firiem a MVO pre TRANSP (662,96+662,97) 89 570,77 37 328,42

Ostatné dary od firiem a MVO na CSR aktivity (662,70+662,71+662,92) 76 225,60 36 956,77

Príspevky firiem do Fondu pre transparentné Slovensko (662,95) 96 775,12 32 952,20

Prijaté príspevky od MVO na vzdelávanie (662,81) 51 314,60 32 421,46

Ostatné dary od firiem a MVO na aktivity KOMUNITY (662,72+662,73) 73 910,13 27 792,60

Prijaté príspevky do fondov mimo 2% (662,47+662,48+662,49) 17 049,50 22 800,62

Ostatné dary od firiem na Via Bona (662,30) 26 000,00 22 500,00

Metro(2019), JCI, Mercedes do fondov mimo 2% (662,035+662,44+662,52) 16 535,61 20 722,70

Ostatné dary od firiem a MVO na DK aktivity (662,60+662,61) 5 000,00 20 000,00

Slovak Telekom do fondu mimo 2% (662,46) 18 500,00 18 047,36

SAMRS (Slovak Aid) a Ministerstvo zahr. vecí SR (662,100) 0,00 11 629,01

Dary firiem PSA, Philip Morris, Slov.elektrárne na EDU projekty (662,80) 5 000,00 4 000,00

Príspevky firiem do Fondu BEKAERT (662,82) 5 662,85 2 100,00

Slovenské elektrárne do fondu mimo 2% (662,40) 18 590,58 1 684,74

Prijaté príspevky na admin nadácie (662,94) 1 630,95 500,00

Prijaté príspevky LIDL do fondu mimo 2% (662,51) 35 530,96 0,00

Prijaté príspevky ostatné (662,0000+662,093+662,094) 16 193,90 0,00

Prijaté príspevky - Pomoc pomáhajúcim (662,19) 4 500,00 0,00

Spolu 1 172 973,62 1 019 326,65

Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jed-
notlivých hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

Nadácia negeneruje tržby za vlastné výkony a tovar.

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných 
poplatkov a iných ostatných výnosov: 
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(5) Štruktúra ostatných výnosov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

(6) Štruktúra príspevkov prijatých z podielu zaplatenej dane na účtoch 656 v bežnom a bezprostredne 
predchádzajúcom období a minutých za rok 2020 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce  
účtovné obdobie

Príspevky na činnosť Business Leaders Forum 649,10 176 370,00 137 743,00

Správa grantových programov a meranie  
efektivity darcovstva/filantropie 649,45 + 649,46 120 047,70 71 101,95

Naše mesto - účastnícky poplatok 649,80 44 431,80 91 550,00

CSR zdaniteľná charitatívna reklama 649,21 70 500,00 51 500,00

CSR charitatívna reklama do limitu  
20 tis. eur oslobodená od dane 649,41 20 000,00 20 000,00

CSR ostatné zdaniteľné 649,30 + 649,31  
CR zdaniteľné char. reklama VBS  0,00 31 492,67

CSR konferencia – zdaniteľné 649,20 5 000,00 6 228,00

Príspevky na Firmy komunite 649,70 4 000,00 4 000,00

Advokáti Pro Bono - nezdaniteľné o 649,65 0,00 5 750,00

Ostatné zdaniteľné 649,60 0,00 600,00

Iné výnosy nezdaniteľné 649,95 0,00 20,00

Tržby z predaja hmotného majetku 651 11,00 0,00

Spolu 440 360,50 419 985,62

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce  
účtovné obdobie

Slovak Telekom, a.s. 2% aj DAR 80 874,56 118 822,15

KIA 2% 71 770,00 0,00

Firmy cez vklady do Fondu pre Transp. Slovensko mimo 2% 20 477,66 29 640,00

Accenture, s.r.o 2% aj DAR 18 333,07 9 272,80

AXA 2% 16 131,64 2 709,71

Mobis 2% 15 110,99 12 568,49

Výn.z použ.fondu JCI/ 2% 11 255,79 27 536,02

Unilever 2% 9 734,75 5 877,02

Bekaert 2% aj DAR 7 779,80 24 514,62

Generali 2% 7 333,71 3 250,00

DM Drogerie Markt 2% aj DAR 4 917,55 4 049,34

Mercedes 2% aj DAR 4 630,65 5 274,96

DELL s.r.o. 2% 3 689,31 1 684,34

Arriva 2% 1 516,68 0,00

BNP Paribas 2% 856,81 7 711,33

EMBRACO 2% 834,15 6 846,54

Continental 2% 342,00 5 780,00

Tesco 2% 0,00 107 151,79

LIDL a.s. 2% 0,00 19 051,89

Metro 2% aj DAR 0,00 7 840,84

PSA 2% 0,00 7 303,00
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Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce  
účtovné obdobie

PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o. 2% 0,00 3 852,68

Výn.z použ.fondu iné 0,00 3 740,26

Pixel 2% 0,00 2 243,18

Výn.z použ.fondu SE/2%projekty 0,00 901,99

Lenovo 2% 0,00 116,76

Spolu 275 589,12 417 739,71

(7) Štruktúra príspevkov prijatých z podielu zaplatenej dane na účtoch 665 v bežnom a bezprostredne 
predchádzajúcom období a minutých v roku 2020 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce  
účtovné obdobie

KIA 857 846,80 0,00

Slovak Telekom, a.s. 368 784,40 567 326,04

MOBIS a.s. 120 148,00 125 662,17

Bekaert Hlohovec, a.s. 67 814,93 104 631,59

Generali Poisťovňa, a.s. 55 973,01 30 598,30

Firmy do Fondu pre Transparentné Slovensko 43 000,00 30 500,00

Embraco a.s. 37 519,94 43 253,87

Johnson Controls International spol. s r.o. 35 000,00 59 645,70

Mercedes-Benz Finncial Services Slovakia s.r.o. 30 250,00 30 374,62

DELL s.r.o. 29 381,08 14 409,07

PWC 28 387,46 0,00

LIDL a.s. 28 361,95 418 283,18

Continental 28 350,17 48 220,00

Accenture, s.r.o. 27 966,80 56 185,17

Trim Leader, Adient 27 601,85 36 059,40

DM Drogerie Markt 19 860,00 32 550,25

ARRIVA Slovakia a.s. 9 555,09 0,00

Jaguar Land Rover 8 000,00 8 700,00

Príspevky, neminuté 2% z 2019 7 880,04 2 794,50

Firmy do fondu Pomoc pomáhajúcim 6 197,00 0,00

Firmy do programov Inklúzie 5 000,00 0,00

PCA Peugeot Slovensko a.s. 4 000,00 21 000,00

Firmy do programov Komunita 1 854,60 25 672,76

Metro Cash & Carry SR s.r.o. 1 554,86 14 094,42

Odpis 1/40 z časti 2% použité na kúpu nehnuteľnosti 1 117,50 764,50

Firmy príspevky do SPD 520,41 0,00

Firmy do programu Naše Mesto 380,00 13 042,18

Firmy do programu Generácia 5,80 0,00

Tesco, a.s. 0,00 278 606,70

PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o. 0,00 37 474,11
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(8) Opis a suma významných položiek finančných výnosov.

(9) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných 
nákladov a iných ostatných nákladov. 

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce  
účtovné obdobie

Finančné výnosy, z toho: 1 294,90 221,73

Kurzové zisky, z toho: 1 294,90 221,73

kurzové zisky ku dňu účtovnej závierky 0,00 0,00

Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho: 0,00 0,00

Úroky 0,00 0,00

Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce  
účtovné obdobie

Náklady za poskytnuté služby, z toho: 880 603,34 1 106 243,39

Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho: 1,20 1 501,20

Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky 1,20 1,20

Súvisiace audítorské služby 0,00 1 500,00

Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z 
toho: 880 602,14 1 104 742,19

Sprostredkovanie - zmluvní živnostníci 535 994,14 555 098,05

Sprostredkované cestovné, ubytovanie, diéty a poistenie 1 644,67 23 489,76

Odborné programové konzultácie 15 255,00 24 199,99

Propagácia programov (grafika, inzercia, PR, tlač) 92 138,94 78 129,73

Konferencie - prenájom, eventové náklady 38 997,60 102 288,60

Náklady na reprezentáciu 7 970,57 48 573,56

Preklady 18 253,57 21 878,24

Ostatné služby (vrátane kopírovania) 19 930,23 60 193,29

Operatívny leasing Peugeot 4 853,49 4 368,80

Autorské honoráre 30 863,93 50 712,18

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce  
účtovné obdobie

AXA a.s. 0,00 27 649,00

Pixel 0,00 20 188,63

Slovenské elektrárne, a.s. 0,00 20 162,72

Firmy na programy Zodpovedného podnikania 0,00 5 000,00

Lenovo 0,00 4 219,26

Firmy do programu Firemné dobrovoľníctvo 0,00 2 353,42

Firmy do programu Charta diverzity 0,00 1 285,31

Firmy do programu Advokáti Pro Bono 0,00 750,00

Spolu 1 852 311,69 2 081 456,87
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Názov položky Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce  
účtovné obdobie

Telefóny, internet a poštovné 14 916,83 17 104,23

Cestovné 1 730,35 15 171,51

Opravy a udržiavanie 4 626,33 2 303,13

Účtovníctvo 41 633,25 30 905,00

Služby webstránky 22 240,50 23 161,90

Školenia, konferencie, semináre 3 874,65 12 567,28

Software 6 555,13 7 682,51

Členské poplatky 5 161,06 14 116,06

Platby nájomného správcovi 11 163,56 10 044,12

Monitoring médií 2 304,00 2 239,80

Notár, právne služby 494,34 514,45

Ostatné významné položky nákladov  
z hospodárskej činnosti, z toho: 3 365,02 3 470,48

Ostatné dane a poplatky  
(vrátane platieb do autorských fondov) 1 039,81 3 464,48

Ostatné pokuty a penále 0,00 6,00

Manká a škody – krádež vlámaním 2 325,00 0,00

Ostatné (vrátane úrokov) 0,21 0,00

Finančné náklady, z toho: 6 056,98 7 317,66

Kurzové straty, z toho: 2 299,43 2 136,74

kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 420,85 1 008,87

Ost. významné položky finančných nákladov  
(iné ostatné náklady) – 549, z toho: 3 766,90 5 180,92

Bankové poplatky 2 486,27 4 016,35

Poistenia 1 229,28 822,63

Iné – zaokrúhlenie, ostatné náklady daň. uznané  
(trovy súdne, exekútor) 51,35 341,94

(10) Náklady na správu nadácie (vrátane výdavkov na zhodnotenie majetku nadácie): 

Účel použitia podielu zaplatenej dane
Bežné účtovné obdobie

Schválené správ. radou Skutočne vynaložené

Náklady na správu nadácie, z toho:  1 439 305,00  1 312 378,63 

a) ochrana a zhodnotenie majetku nadácie 
 (vrátane výdavkov na obstaranie)  33 000  25 938,83 

b) propagácia verejnoprospešného 
 účelu nadácie alebo účelu nadačného fondu  100 000,00  114 767,55 

c) prevádzka nadácie  930 000,00  805 028,35 

d) odmena za výkon funkcie správcu  61 000,00  58 701,48 

e) náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu  3 000,00  1 730,35 

f) mzdové náklady  290 000,00  291 079,24 

g) na prevádzku charitatívnej lotérie  -  - 

h) iné náklady na ostatné činnosti spojené s prevádzkou nadácie  22 305,00  15 132,83 

Poznámka: správna rada schválila náklady (výdavky) na správu s možnosťou presunu rozpočtu medzi 
jednotlivými položkami členenia do výšky 15% celkovej sumy.
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(11) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.

(12) Opis a suma významných položiek finančných nákladov.

Účel použitia podielu zaplatenej dane Použitá suma v bežnom účtovnom 
období

Použitá suma v bezprostredne pred-
chádzajúcom účtovnom období

Poskytnuté granty z podielu dane (665,xx okrem 
665,00+01+02) 1 843 314,15 2 077 897,87

Interne realizované projekty z fondov z podielu dane 
(665,00+01+02) 8 997,54 3 559,00

Projekty realizované z podielu dane (656,xx) 274 974,66 384 952,15

Náklady na administráciu fondov (656,xx) 190 376,61 301 448,28

Spolu použitie v roku 2 317 662,96 2 767 857,30

Spolu zostatok podielu zaplatenej dane na 384 Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné 
obdobie

V tom na účte 384,11 9 942,20 0,00

V tom na účte 384,12 15,18 5 054,00

V tom na účte 384,121 3 773,44 0,00

V tom na účte 384,3 7 334,28 0,00

V tom na účte 384,31 16 979,42 12 100,00

V tom na účte 384,80 132 336,73 65 021,63

Spolu 170 381,25 82 175,63

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie

Finančné náklady, z toho: 8 391,54 7 317,66

Kurzové straty, z toho: 2 299,43  2 136,74

kurzové straty ku dňu účtovnej závierky 420,85 1 008,87

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: 6 092,11 5 180,92

Úroky 0,21  

Poistenia 1 229,28 822,63

Bankové poplatky 2 486,27 4 016,35

Spoluúčasť na poistnej udalosti, iné 51,35 341,94

Škoda – krádež vlámaním 2 325,00 0,00
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(13) Štruktúra poskytnutých príspevkov z 2% je uvedená v nasledujúcom prehľade:

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 
účtovné obdobie

Granty z fondu KIA 857 846,80 0,00

Granty z fondu Slovak Telekom 291 385,95 460 675,00

Granty z fondu Mobis 120 148,00 125 662,17

Granty z fondu Bekaert 67 814,93 104 631,59

Granty z fondu Generali 55 973,01 30 598,30

Granty z fondu FpTS 43 000,00 30 500,00

Granty z fondu Embraco 37 519,94 43 253,87

Granty z fondu Johnson Controls 35 000,00 59 645,70

Granty z fondu DELL 29 381,08 14 409,07

Granty z fondu PricewaterhouseCoopers Slovensko 28 387,46 37 474,11

Granty z fondu LIDL 28 361,95 418 283,18

Granty z fondu Continental 28 350,17 48 220,00

Granty z fondu Accenture 27 966,80 51 328,30

Granty z fondu Adient 27 601,85 36 059,40

Granty z fondu DM drogerie markt 19 860,00 31 900,25

Granty z fondu Mercedes 15 250,00 30 374,62

Granty z fondu Arriva 9 555,09 0,00

Granty z fondu Jaguar Land Rover 8 000,00 8 700,00

Granty z fondu pomoc pomáhajúcim 6 197,00 0,00

Granty z fondu PCA Peugeot 4 000,00 21 000,00

Granty z 2% - ostatné 1 584,00 15 827,04

Granty z fondu Metro 1 554,86 14 094,42

Granty z fondu Tesco 0,00 278 606,70

Granty z fondu AXA 0,00 27 649,00

Granty z fondu Pixel 0,00 20 188,63

Granty z fondu Enel 0,00 20 162,72

Granty z fondu Lenovo 0,00 1 050,87

Spolu 1 744 738,89 1 930 294,94
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(14) Štruktúra poskytnutých príspevkov mimo 2% iným účtovným jednotkám je uvedená v nasledu-
júcom prehľade:

(15) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vyme-
dzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na:

 Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce  
účtovné obdobie

Granty z fondu Tesco z daru 562,14 176 770,00 157 750,00

Poskyt.prispevky/LIDL DAR 562,75 168 730,06 77 720,19

Granty z Fondu pre Transparentné Slovensko z darov 
562,7 143 043,30 41 452,20

Poskyt.prisp./Generácia 3 DAR 562,53 76 246,50 58 663,76

Granty z fondu Accenture z daru 562,07 59 300,00 42 000,00

Granty ostatné drobné 562,093 51 083,75 11 211,90

Granty z programu Billa Chlebodarca dar 562,76 23 336,19 14 259,87

Príspevky mimovládnym organizáciám - Naše Mesto 
562,06 19 955,58 45 042,77

Granty z Enel fondu z daru 562,095 18 590,58 1 684,74

Granty z Telekom fondu z daru 562,05 18 500,00 17 000,00

Granty z DM Drogerie Markt fondu z daru 562,097 17 049,50 13 814,00

Granty z Mercedes fondu z daru 562,52 10 750,00 13 700,00

Poskyt.prisp./Dobrá Krajina 562,02 9 493,77 2 803,88

Granty z JCI fondu 562,60 5 785,61 2 969,50

Poskyt.prispevky/BEKAERT fond 562,82 5 662,85 2 100,00

Granty z fondu Pomoc pomáhajúcim 4 500,00 0,00

Poskytnuté príspevky / priame granty 500,00 4 500,00

Granty z Vrba Wetzler fond 420,00 0,00

Granty z Metro fondu z daru 562,035 0,00 4 053,20

Granty z AXA fondu z daru 562,49 0,00 3 550,00

Poskyt.prisp./INKLU tím 562,88 0,00 2 912,24

Granty z programu Jaguar Land Rover dar 562,10 0,00 1 100,00

Granty z fondu Lenovo 562,08 0,00 880,50

Spolu 809 717,69 519 168,75

Jednotlivé druhy nákladov za Suma

Overenie účtovnej závierky 1,20

Spolu 1,20
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(16) Informácie o daniach z príjmov:

V roku 2020 tvorili najväčšiu časť zdaniteľných výnosov nasledovné príjmy: za charitatívnu reklamu  
k oceňovaniu Via Bona, z účastníckych poplatkov za dobrovoľnícke podujatie Naše Mesto, za cha-
ritatívnu reklamu na konferencii CEE CSR Summit. Ostatné menšie zdaniteľné príjmy tvorili príjmy 
za organizáciu aktivít Charty diverzity, CSR vzdelávanie, za organizovanie firemných dobrovoľníckych  
a vzdelávacích podujatí. Ku zdaniteľným príjmom boli priradené súvisiace zdaniteľné náklady, vypočí-
tané pomerným podielom prislúchajúcim k projektu. 

Prehľad ostatných výnosov – zdaniteľných - v tabuľke:

Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce 

Hospodársky výsledok 56 485,82 16 145,12

Nedaňové náklady a neuhradené služby §17 ods.19 13 392,19 62 706,82

Ostatné položky 3 877 180,11 4 133 347,46

Pripočítateľné položky spolu 3 890 572,30 4 196 054,28

Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane 3 492 352,62 3 813 439,56

Príjmy oslobodené 404 631,90 378 519,72

§ 17 ods.19 zákona zaplatené v zdaňovacom období 1,20 3 701,20

Odpočítateľné položky spolu 3 896 985,72 4 195 660,48

Základ dane 50 072,40 16 538,92

Daň 21% 10 515,20 3 473,17

Preddavky za zdaňovacie obdobie 0,00 0,00

Preddavky vybrané zrážkou 0,00 0,00

Daňový preplatok 0,00 0,00

Daň k úhrade 10 515,20 3 473,17

Účet Názov Zdaniteľné výnosy Zdaniteľné náklady Hospodársky výsle-
dok zdaňovaný

644,20 n/a Bankové úroky 0,00     0,00     0,00     

649,10 20013 Služby členom BLF  73 173,67    71 101,64    2 072,03   

649,10+20+21 20023 CR konferencia  38 585,83    24 633,06    13 952,77   

649,10+21+30 20033 Via Bona  58 000,00    28 405,57    29 594,43   

649,10 20043+5 Charta Diverzity  17 100,00    17 100,00   0,00

649,10 20053 Audity stratégie CR  13 500,00    7 521,00    5 979,00   

649,10+21+80 30013 Naše mesto  39 482,73    39 482,73   0,00     

649,10+70 30023;30043+4 Dobrovoľníctvo + Firmy komunite  8 953,35    8 720,19    233,16   

649,10 30104 Dobrá krajina  1 000,00    989,36    10,64   

651;649,10+80 10003 Ost.vynosy-Admin  50 517,22    52 285,65   -1 768,43   

SPOLU  300 312,80    250 239,20    50 073,60   
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Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch

Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prí-
padné ďalšie položky.

Nadácia neúčtuje a neeviduje takéto položky.

Čl. VI
Ďalšie informácie

(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých 
udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo 
viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú 
napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z 
investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.

Nadácia neeviduje takéto položky.

(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:

možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nasta-
ne alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej 
jednotky, alebo

povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie 
je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo 
výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.
Nadácia neeviduje takéto položky.

(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvá-
dzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to

povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
povinnosť z opčných obchodov,
zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty  
alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych,  
licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
iné povinnosti.
 

Nadácia neeviduje takéto položky.

(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.

Nadácia nemá kultúrne pamiatky.

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka a dňom jej zostavenia.

Nenastali žiadne zmeny v orgánoch nadácie. 
Riziká a možné dopady spojené s pandémiou koronavírusu:

a) 

b) 

a) 

a) 

b) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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Zvážili sme všetky potenciálne dopady pandemickej situácie na naše aktivity a detailne zrevidovali 
všetky naše programy a projekty. Z dôvodu stále pokračujúcich zmien situácie a nemožnosti presne 
predvídať všetky budúce účinky/dopady však pokračujeme v monitorovaní potenciálneho dopadu, 
naše programy plánujeme vo viacerých verziách a tieto plány priebežne upravujeme podľa pravdepo-
dobnosti vývoja situácie. 

V dôsledku karanténnych opatrení sme zrušili alebo presunuli na neskorší termín viaceré naše poduja-
tia a aktivity, ktoré si vyžadovali stretávanie. Pre časť podujatí sme zmenili formát na online podujatia. 
V prípade predpokladaného zníženia príjmov a zmenou formátu podujatí sme primerane znížili rozpoč-
ty nákladov na jednotlivé projekty. 

Ako najväčší prijímateľ podielu dane na Slovensku (v našom prípade najmä právnických osôb) predpo-
kladáme nižší výnos v rokoch 2021 aj 2022. Táto skutočnosť nás ovplyvní výraznejšie s ročným onesko-
rením (teda v rokoch 2022 a 2023 (použitie výnosov z podielu dane je z veľkej väčšiny uskutočňované 
v nasledujúcom roku), čo nám dáva dostatočný časový priestor sa na takúto situáciu vopred pripraviť 
z hľadiska výšky nákladov. 

Aj na základe výsledkov za rok 2020, ktorý bol z hľadiska dopadov pandémie významne náročnejší na 
rýchlosť a adekvátnosť reakcie, sme dospeli k záveru, že pre riziká vyplývajúce z pokračujúcej pandé-
mie koronavírusu máme nastavené dostatočné interné mechanizmy riadenia a kontroly, preto tieto 
riziká nebudú mať významný vplyv na našu schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať 
ako zdravý subjekt nasledujúcich 12 mesiacov.

(6) Informácie o príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov 
účtovnej jednotky

ČČlenom správnej a dozornej rady Nadácie Pontis v roku 2020 neboli vyplatené žiadne finančné pro-
striedky, preplatené žiadne náklady ani žiadne iné nefinančné výhody od Nadácie Pontis. 

Odmena (hrubý príjem) správcov nadácie ako štatutárnych zástupcov Nadácie za výkon funkcie správ-
cu v sledovanom účtovnom období predstavovala: Mgr. Martina Kolesárová 39 750,00 EUR, Mgr. Michal 
Kišša 4 950,00 EUR.

(7) Informácie o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Nadácia Pontis iniciovala koncom roka 2007 založenie Neziskovej organizácie Pontis n.o., registrácia sa 
uskutočnila začiatkom roka 2008. Pontis n.o. v roku 2020 zabezpečoval svoje financovanie nezávisle  
a samostatne mimo Nadácie Pontis.
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Č. zmluvy Prijímateľ / organizácia Projekt Popis Výška grantu

ACC_ZGP20_01 Kultur.fm Pohni hlavou Vďaka projektu bolo zorganizovaných 10 stand-upov  
pre mladých ľudí s cieľom rozvoja kritického myslenia. 2 000,00 €

ACC_ZGP20_02 Greenpower To 
Schools

Greenpower 
Slovensko

Vďaka projektu boli rozvíjané soft skills a aplikovaný  
inovatívny spôsob vzdelávania v STEM u študentov. 2 000,00 €

ACC_ZGP20_03 Mensa Slovensko IQ olympiáda –  
10. ročník súťaže

Vďaka projektu bola zorganizovaná IQ olympiáda pre žiakov zák-
ladných škôl a prvého stupňa osemročných gymnázií. Zameraná 
bola na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí. 

1 800,00 €

ACC_ZGP20_04 P-MAT, n.o. Matematické a fyzi-
kálne sústredenia

Vďaka projektu boli zorganizované tri sústredenia pre najúspeš-
nejších riešiteľov korešpondenčných seminárov Pikomat a Piko-
fyz. Účastníci sústredení zlepšili svoje matematické a fyzikálne 
zručnosti, sociálne zručnosti a vyskúšali si prácu v tíme.

2 000,00 €

ACC_ZGP20_05 Cesta Von Som Omama Vďaka projektu boli zorganizované tri školenia pre nové omamy, 
aby získali odborné zručnosti potrebné pre ich prácu. 2 000,00 €

ACC_ZGP20_06 Od emócii k pozna-
niu, n.o.

Inkluzívne 
vzdelávanie od 
znevýhodnených 

Vďaka projektu bolo vyškolených 10 ľudí zo znevýhodneného 
prostredia, aby využili nové zručnosti v štúdiu a kariére. 2 000,00 €

ACC_ZGP20_07 Spojená škola  
sv. Vincenta de Paul

Tvorba a programo-
vanie elementárnych 
kybernetických 
jednotiek

Projekt umožnil deťom prístup k programovaniu, vytvorili  
sa funkčné prototypy a mohli sa zúčastniť súťaže. 1 999,00 €

ACC_ZGP20_08
Asociácia pre 
mládež, vedu  
a techniku

Junior Internet 2020 Vďaka projektu bol zorganizovaný 15. ročníka  
konferencie Junior Internet pre žiakov ZŠ a SŠ. 2 000,00 €

ACC_ZGP20_09 Základná škola Pavla 
Horova Michalovce Trieda budúcnosti Vďaka projektu bola vybavená trieda budúcnosti 

(od stavebných úprav po nákup technolog. vybavenia). 2 000,00 €

ACC_ZGP20_10 OZ Radostná škola, 
Ivona Smiešková

Počítačové kurzy 
programovania pre 
deti a mládež

V rámci projektu bolo zrealizovaných niekoľko kurzov progra-
movania, vďaka čomu sa prispelo k rozvoju algoritmického, 
logického a matematického myslenia. 

1 995,80 €

ACC_ZGP20_11

Impulz, združenie na 
pomoc ľuďom s men-
tálnym postihnutím  
v Petržalke

Od Pinf hier ku 
grafickému štúdiu

Prínosom projektu bolo zvýšenie počítačových  
zručností a záujem o i-technológie u ľudí. 1 830,00 €

ACC_ZGP20_12 Connect o.z. Makers Academy Vďaka projektu boli pripravené zaškoľovacie  
workshopy, ktoré sa uskutočnili online. 1 600,00 €

ACC_ZGP20_13 Agentúra práce 
BBSK, n.o.

Návrat dlhodobo 
nezamestnaných  
na trh práce

Projekt umožnil začlenenie dlhodobo nezamestnaných obyvate-
ľov okresu Lučenec a poskytol školenia a prípravy na pohovory. 1 510,00 €

ACC_ZGP20_14 ArTUR
Digitálna stratégia 
v prírodnom 
staviteľstve

Grant prispel k vytvoreniu novej databázy  
aktérov v prírodnom staviteľstve a členov ArTURu. 1 762,00 €

ACC_ZGP20_15 Kukučky Čím chcem byť? Projekt umožnil zapojiť deti z detského domova a pripraviť  
ich na vysnívané povolanie a pracovné pohovory. 1 470,00 €

ACC20_01 Uni2010, o.z. R! Academy Projekt podporil ďalší ročník Rozbehni sa! Academy  
a pomohol uskutočniť tri roadshows v BA, BB a KE. 10 000,00 €

ACC20_02 Manageria, o. z. Teach for Slovakia 
2020

Prínosom projektu bolo podporenie vedenia  
organizácie, programu Change for SLovakia a TfS. 10 000,00 €

ACC20_03 Aj Ty v IT, o.z. Women Academies Vďaka projektu sa uskutočnilo 9 workshopov na Scratch Match. 
Finále súťaže bolo zorganizované online a prebehlo aj 6 akadémií. 22 500,00 €

Zoznam poskytnutých grantov Nadáciou Pontis 
v období od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020
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Č. zmluvy Prijímateľ / organizácia Projekt Popis Výška grantu

ACC20_04 Nexteria Nexteria Leadership 
Academy

Prínosom projektu bolo podporenie študentov v ďalšom ročníku 
NLA prostredníctvom mentorov, ktorí im pomáhali. 5 000,00 €

ACC20_05 SPy Učíme s Hardvérom Do projektu sa za uplynulý rok zapojilo  
vyše 50 škôl a odškolilo sa vyše 200 učiteľov. 2 000,00 €

ACC20_06 Nezisková organizá-
cia IT v kurze

Vzdelávame-Pod-
porujeme-Zamest-
návame

Prínosom projektu bolo podporenie vzdelávania IT pre ženy. 7 900,00 €

ADI_PP20_01 Obec Žabokreky Oplotenie work-out 
ihriska

Prínosom projektu bolo oplotenie  
a modernizácia workoutového ihriska. 1 500,00 €

ADI_PP20_02 Svetielko nádeje Sme s nimi na ceste 
za zdravím Prínosom projektu bolo preplácanie liekov pre 47 rodín. 2 900,79 €

ADI_PP20_03
Výcviková škola pre 
vodiace a asistenčné 
psy

Adopcia a podpora 
výcviku psov 

Prínosom projektu bolo zakúpenie bežeckého pásu, čo umožnilo 
zlepšenie výcviku psov, zakúpili sa aj pomôcky a krmivo. 2 450,00 €

ADI_PP20_04

Občianske združenie 
na pomoc kriticky 
chorým deťom sever-
ného Slovenska

Podpora technického 
vybavenia oddelenia

Prínosom bolo zakúpenie technického  
vybavenia na oddelenie DKAIM v Martine. 7 008,00 €

ADI_PP20_05
OMD v SR – Agentúra 
osobnej asistencie 
Žilina

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

Prínosom bolo materiálne vybavenie komunity  
a poskytnutie psychologických konzultácií. 2 000,00 €

ADI_PP20_06 Mesto Bardejov
Vybudovanie altánku 
pri drevenej lávke na 
nábreží rieky Topľa

Predmetom realizácie projektu bolo vybudovanie Altánku  
pri cyklochodníku na nábreží rieky Topľa v Bardejove. 4 480,00 €

ADI_PP20_07 Upracme Slovensko

Príspevok na nákup 
pomôcok pre upra-
tanie znečisteného 
okolia a skládok 
v Turci

Prínosom projektu bolo upratanie čiernej skládky  
a odpratanie odpadu v prírode v okolí mesta Martin. 2 000,00 €

ADI_PP20_08 Horská služba  
Veľká Fatra

Zvýšenie úrovne 
horskej záchrany  
v pohorí Veľká Fatra 
a Lúčanská Malá Fatra

Vďaka grantu mohla Horská služba Veľká Fatra zakúpiť Automatický 
Externý Defibrilátor a kvalitnú resuscitačnú figurínu. 3 288,06 €

ADI_PP20_09

Špeciálna základná 
škola s materskou 
školou, Jána Vojtaš-
šáka 13, Žilina

Budúcnosť  
aj s autizmom

Vďaka grantu nastali kvalitatívne zlepšenia komunikačných 
kompetencií žiakov s poruchou autis. spektra zo Špeciálnej ZŠ  
s MŠ Jána Vojtaššáka v Žiline. Učitelia sa zúčastnili workshopu  
a zakúpili sa aj pomôcky na vyučovanie. 

1 975,00 €

AR20_01 Mesto Komárno
Rozvoj cyklistickej 
dopravy v meste 
Komárno

Projekt prispel k zlepšeniu cyklistickej infraštruktúry v meste 
Komárno osadením 15 stojanov a 75 parkovacích konštrukcií za 
účelom rozvoja telesnej kultúry a rozvoja životného prostredia.

9 555,09 €

BCH19_03 Jana Margová Billa Chlebodarca 
2019 Grant bol použitý na internát a výdavky spojené so štúdiom. 1 670,91 €

BCH19_04 Veronika Kollová Billa Chlebodarca 
2019

Grant bol použitý na kurz angličtiny, tablet, tanečné šaty, posteľ 
a matrac pre Veroniku. 657,00 €

BCH20_01 Tomáš Supuka Billa Chlebodarca 
2020

Grant bol použitý na zubné ošetrenie, bicykel a sedaciu súpravu 
pre Tomáša a jeho starú mamu. 2 000,00 €

BCH20_013 Žaneta Horváthová Billa Chlebodarca 
2020

Grant bol použitý na palivové drevo, tablet, sporák, poschodovú 
posteľ, matrace a vzdelávacie pomôcky pre Žanetku. 1 999,95 €
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Č. zmluvy Prijímateľ / organizácia Projekt Popis Výška grantu

BCH20_02 Adam a Mário 
Tomorioví

Billa Chlebodarca 
2020

Grant bol použitý na elektrickú skrinku, výživové doplnky,  
práčku a palivovú karta pre rodinu Tomoriových. 2 000,00 €

BCH20_03 Natália Gašparová Billa Chlebodarca 
2020 Grant bol použitý ako príspevok na auto pre Natáliu. 2 000,00 €

BCH20_04 Slavomír Palaj Billa Chlebodarca 
2020 Grant bol použitý na okná a radiátory pre Slavomíra. 2 000,00 €

BCH20_05 Natália Kemény Billa Chlebodarca 
2020

Grant bol použitý ako doplatok na vozík, vzdelávacie  
a rehabilitačné pomôcky pre Natálku. 2 000,00 €

BCH20_07 Zlatica Pechová Billa Chlebodarca 
2020

Grant bol použitý na rekonštrukciu  
kúpeľne a vybavenie domácnosti pre Zlaticu. 2 008,33 €

BCH20_08 Anastázia Dubjelová Billa Chlebodarca 
2020 Grant bol použitý na rehabilitačný kočík pre Anastáziu. 2 000,00 €

BCH20_09 Oliver a Tomáš 
Kalászoví

Billa Chlebodarca 
2020 Grant bol použitý na rehabilitácie pre Olivera a Tomáša. 2 000,00 €

BCH20_10 Michal Ripel Billa Chlebodarca 
2020 Grant bol použitý na rehabilitácie pre Miška. 1 000,00 €

BCH20_11 Ján Petrinec Billa Chlebodarca 
2020 Grant bol použitý na rehabilitácie pre Janka. 2 000,00 €

BK_ZGP20_01

Základná škola  
s materskou školou, 
Koperníkova 24, 
Hlohovec

Skákanie pre radosť 
i zdravie

Prostredníctvom projektu boli zakúpené trampolíny pre  
žiakov ZŠ a MŠ, ktoré má k dispozícii spolu 360 žiakov. 2 975,00 €

BK_ZGP20_02
Organizácia pre 
voľný čas obyvateľov 
Hlohovca – Dúha

Aktívny pohyb = 
zdravý životný štýl

V rámci projektu organizácia uskutočnila 5 športových 
podujatí a taktiež zakúpila športové pomôcky. 3 000,00 €

BK_ZGP20_03 HLOHOVSKÁ 
STUDNIČKA

Komu sa nelení, 
tomu sa zelení

Deti so svojimi vyučujúcimi zrealizovali 
výsadbu stromčekov, jahôd a bylín. 2 846,50 €

BK_ZGP20_04 Občianske združenie 
ESPINTA

Zvýšenie bezpeč-
nosti pri nácviku 
gymnastických prv-
kov a ich využitie na 
tanečných súťažiach

Zo získaných finančných prostriedkov zakúpila organizácia 
nafukovacie žinenky, karimatky, prenosné zrkadlá, baletné tyče, 
posilňovacie gumy a chrániče. 

3 000,00 €

BK_ZGP20_05 Obec Horné 
Otrokovce

Detské dopravné 
ihrisko

Udelený grant prispel k vybudovaniu detského  
dopravného ihriska (DDI) v areáli MŠ Horné Otrokovce. 3 000,00 €

BK_ZGP20_06 Dobrovoľný hasičský 
zbor Hlohovec Zdravie Prostriedky boli použité na zakúpenie zdravotníckeho  

materiálu a technického zabezpečenia. 1 498,00 €

BK_ZGP20_07 Rodičovské združenie 
pri ZŠ s MŠ Pastuchov

Voda, základ zdravé-
ho životného štýlu

Finančné prostriedky boli použité  
na nákup pitných fontánok pre žiakov. 1 918,00 €

BK_ZGP20_08 ZŠ Podzámska, 
Hlohovec

Minihádzaná  
na škole

Projekt pomohol zlepšiť športovú výkonnosť 85 detí, ich  
zdravie a osvojenie si základných pravidiel hádzanej. 2 995,00 €

BK_ZGP20_09 Obec Rišňovce Dopravné ihrisko Organizácia zrekonštruovala betónovú plochu,  
na ktorej bolo vybudované detské dopravné ihrisko. 2 736,00 €

BK_ZGP20_10 Základná umelecká 
škola Hlohovec Tancom ku zdraviu Vďaka projektu sa podarilo vybudovať reprezentatívnu  

a moderne vybavenú učebňu pre tanečný odbor ZUŠ. 3 000,00 €

BK_ZGP20_11 OZ Usmiate slniečka 
v MŠ S radosťou na dvor Vďaka projektu bolo zakúpené multifunkčné ihrisko vhodné  

pre edukačné aktivity a spoločné činnosti s deťmi. 2 976,00 €

BK_ZGP20_12 Nadácia ADELI Pomoc pre Jakubka 
Ifku

Finančné prostriedky boli použité na Jakubkovu  
neurorehabilitačnú liečbu v ADELI Medical Centre. 1 050,00 €
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BK_ZGP20_13 Atletický klub 
Bojničky

Letné sústredenie 
– príprava na me-
dzištátne preteky

Finančné prostriedky boli využité na sústredenie, ktorého  
sa zúčastnilo 42 detí z atletického klubu Bojničky. 1 320,00 €

BK_ZGP20_14 Obec Trebatice Malí veľkí športovci Zlepšili sa podmienky športovania pre žiakov o nové druhy 
športov: florbal, prehadzovaná, basketbal, gymnastika. 1 220,00 €

BK_ZGP20_15
Rodičovská rada pri 
Základnej škole Vilka 
Šuleka

Jazdím, jazdíš, 
jazdíme bezpečne

Prostriedky získané z grantu boli použité na nákup prenosného 
dopravného ihriska, kolobežiek a motokár. 1 000,00 €

BK_ZGP20_16 Obec Dolné Trhovište
Meračmi rýchlosti 
k bezpečnejšej 
doprave

Grant prispel k eliminovaniu možných rizík spojených  
s nedodržiavaním rýchlosti v obci Dolné Trhovište. 1 800,00 €

BK_ZGP20_17 Hokejový klub HK 
Mládež Šaľa, OZ Hokej bez prekážok Klub použil prostriedky grantu na nákup  

hokejovej výstroje pre 20 aktívnych členov. 700,00 €

BK_ZGP20_18
Materská škola, 
Nábrežie 23,  
Hlohovec

Zatvorme okná  
v počítači a vráťme 
sa von

Projekt bol zameraný na rozšírenie portfólia  
outdoorových aktivít školy s akcentom na pohybové. 1 460,00 €

BK_ZGPSK20_01
Spojená škola, 
Školská 1087, 925 21 
Sládkovičovo

Inovatívne  
vzdelávanie

V rámci projektu boli zrealizované 3 workshopy zamerané  
na témy, ktorých sa pravidelne zúčastňovalo 30 pedagógov. 2 977,00 €

BK_ZGPSK20_02

Rada rodičov pri 
Strednej odbornej 
škole, Nerudova 13, 
Hlohovec

Inovatívne 
vzdelávacie prístupy 
vo vyučovaní che-
mických odborných 
predmetov 
s využitím modernej 
laboratórnej techniky

Prostredníctvom zakúpenej modernej laboratórnej techniky 
sa podarilo zvýšiť kvalitu vyučovania chemických odborných 
predmetov. 

2 970,42 €

BK_ZGPSK20_03 Centrum voľného 
času Dúha

HRÁME SA 
A TAK SA UČÍME

196 detí sa cez výlety a exkurzie naučilo veľa  
nového o živote včiel, o histórii hradov a zámkov. 2 600,00 €

BK_ZGPSK20_04

Základná škola  
s materskou školou 
Sándora Petöfiho  
s vjm – Petöfi Sándor 
Alapiskola és Óvoda, 
925 21 Sládkovičovo 
– Diószeg

Inovatívne  
vzdelávanie

Vďaka grantu sa podarilo upraviť školský dvor  
pri ZŠ s MŠ Sándora Petöfiho v Sládkovičove. 2 208,44 €

BK_ZGPSK20_06 HLOHOVSKÁ 
STUDNIČKA

Spoznávajme prírodu 
s DAPHNE

Prostredníctvom DAPHNE programov deti  
získali nové a praktické vedomosti a schopnosti. 1 965,70 €

BK_ZGPSK20_07
Organizácia pre 
voľný čas obyvateľov 
Hlohovca – Dúha

ZACHOVANIE TRADÍ-
CIÍ A KULTÚRNEHO 
DEDIČSTVA NÁŠHO 
NÁRODA

Do projektu sa zapojilo 130 pedagógov a 245 žiakov, ktorí sa 
zúčastnili speváckych a recitačných súťaží, drotárskej súťaže  
a výtvarnej súťaže na tému Život s rúškom. 

2 210,00 €

BK_ZGPSK20_08 ZŠ s MŠ Rišňovce Zelená učebňa
Vďaka grantu sa podarilo zrealizovať v areáli ZŠ s MŠ Rišňovce 
výstavbu zelenej učebne, dažďovej záhrady, výsadbu bylinkového 
záhonu, výstavbu pocitového chodníka.

1 717,00 €

BK_ZGPSK20_09

Základná škola  
s materskou 
školou, A.Felcána 4, 
Hlohovec

Vzdelávanie 
komunity školy Grant bol použitý na vzdelávanie učiteľov kvalitným lektorom. 2 100,00 €

BK_ZGPSK20_10
Spojená škola 
(Školská 212, 
Sládkovičovo)

Papier náš  
každodenný

Cieľom projektu bolo poskytnúť žiakom  
Spojenej školy v Sládkovičove viac aktivít. 2 178,00 €

BK_ZGPSK20_11 Gymnázium Ivana 
Kupca Hlohovec Nebojme sa robotiky

Prínosom projektu bolo naštartovanie vyučovania  
robotiky na gymnáziu v dvoch predmetoch a otvorili  
sa dva krúžky venujúce sa robotike pre žiakov.

2 999,76 €
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BK_ZGPSK20_12
Základná škola  
s materskou školou 
Angely Merici

Matematika podľa 
Hejného – Metodický 
deň pre učiteľov 
materských škôl

Pod vedením erudovaných lektorov z neziskovej organizácie Indícia 
absolvovali 17 učitelia Základný kurz Hejného vyučovacej metódy. 2 892,88 €

BK_ZGPSK20_13 Občianske združenie 
– FRAŠTÁČIK

Čitáreň pod 
modrým nebom

Zamestnanci MŠ spolu s rodičmi, starými rodičmi a deťmi zhoto-
vili knižné búdky a zútulnili nevyužívanú časť školského dvora. 1 231,23 €

BK_ZGPSK20_14

Centrum pedagogic-
ko-psychologického 
poradenstva  
a prevencie

Zvýšením kvality 
podmienok zvyšovať 
kvalitu služieb

V rámci projektu boli na odbornú prácu s detskými klientmi 
zakúpené hodnotné reedukačné pomôcky a psychologické testy. 500,00 €

BK_ZGPSK20_15 Materská škola 
(Hollého 3, Hlohovec) Hovor ako učiteľ Vďaka projektu získali pedagogickí zamestnanci odborné vedo-

mosti, poznatky a zručnosti z oblasti interpersonálnych vzťahov. 1 470,00 €

BK_ZGPSK20_16

Slovenská technická 
univerzita v Bratisla-
ve, Materiálovotech-
nologická fakulta  
v Trnave

Nebezpečné bez-
pečne – Integrovaná 
bezpečnosť v prie-
mysle pre študentov 
a pre prax

Projekt bol zameraný na prepojenie  
štúdia Integrovanej bezpečnosti s praxou. 2 000,00 €

BK_ZGPSK20_17

Stredná odborná 
škola obchodu a 
služieb, Z. Kodálya 
765, Galanta

Nemecký jazyk 
digitálne

Vďaka projektu bola modernizovaná výučba nemeckého  
jazyka zakúpením tabletov a potrebných komponentov. 1 500,00 €

BK_ZGPSK20_18
Základná škola 
Nábrežie mládeže 
5, Nitra

Vyučovanie matema-
tiky pomocou 
tabletou

Prínosom projektu bolo zakúpenie tabletov,  
čo zlepšilo kvalitu vzdelávania žiakom školy. 1 462,85 €

DELL_PP20_01 iKid o.z. iKid Grand bol použitý na vytvorenie a realizáciu 3 worshopov, ktoré  
sa zamerali na pochopenie sily a dôležitosti tímovej spolupráce. 3 000,00 €

DELL_PP20_02
Výcviková škola pre 
vodiace a asistenčné 
psy

Zdraví psí pomocníci Vďaka podpore z projektu sa podarilo uhradiť náklady  
spojené s objektivizáciou zdravotného stavu psov. 1 500,00 €

DELL_PP20_03 Ružová stužka, n.f.
Prevencia onkolo-
gických ochorení 
prsníka

Prínosom bolo rozšírenie povedomia o skríningových mamografo-
vých vyšetrení aj v čase covidu prostredníctvom virtuálnej akcie. 2 000,00 €

DELL_PP20_04 Dss-MOST, n.o.
Pomoc v zložitom 
období pre ľudí  
s duševnou poruchou

Prínosom projektu bola rekonštrukcia kancelárie na terapie, 
sociálne služby, poradenstvo a zakúpenie materiálu na tvorivé 
dielne pre klientov.

775,00 €

DELL_PP20_05

Stredná odborná 
škola informačných 
technológií, Hlinícka 
1, Bratislava

Dell classroom 
Cieľom projektu je vytvoriť pre študentov prostredie,  
ktoré im pomôže ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu  
vo forme novej a modernej IT technológie.

3 500,00 €

DELL_PP20_06 DEPAUL SLOVENSKO Kuchyňa pre  
ľudí bez domova Vďaka grantu prebehla revitalizácia priestorov kuchyne. 542,50 €

DELL_PP20_07 OZ Prakoreň Genofondový  
ovocný sad

Vďaka projektu bola na mieste existujúceho sadu v Moravskom 
Lieskovom vysadená a udržiavaná genofondová zbierka ovocných 
stromov rôznych druhov a odrôd. 

2 100,86 €

DELL_
ZGP2020_02 Divé maky, o.z. Letná akadémia 2020

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

1 400,00 €

DELL_
ZGP2020_03 Obec Gajary

Za krajšie a zelenšie 
Gajary – jarabinová 
alej

Grant prispel k obstaraniu a výsadbe 25 stromov,  
čím sa v obci vytvorila nová stromová alej. 2 000,00 €

DELL_
ZGP2020_04 Čas pre rodinu Ekorodičovstvo Projektom sa podarilo zapojiť rodiny do uvažovania, ako zmeniť 

svoje návyky a brať pri tých zmenách ohľad na ekologickú záťaž. 1 340,00 €
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DELL_
ZGP2020_06

Občianske združenie 
svätého Jozefa Revitalizácia parku Poskytnutý grant pomohol revitalizovať prostredie záhrady 

Domova sociálnych služieb v Rači. 1 999,00 €

DELL_
ZGP2020_07

BROZ – Bratislavské 
regionálne ochranár-
ske združenie

Klimatická zmena  
na nás nemá!

Cieľom projektu je vybudovanie edukačnej infraštruktúry 
v školskom areáli na ZŠ A. Dubčeka v Karlovej Vsi. 1 374,52 €

DELL_
ZGP2020_08

Občianske združenie 
Javoráčik

Lesopark  
Čierna Voda

V rámci projektu sa zrealizoval dendrologický posudok,  
vypílili sa náletové dreviny, vyčistil sa les a pod. 2 000,00 €

DELL_
ZGP2020_09

Platforma rodín 
detí so zdravotným 
znevýhodnením

Posilnenie rodičov 
v presadzovaní práv 
detí so zdravotným 
znevýhodnením

Projekt dal 109 rodičom detí so zdravotným znevýhodnením 
rozhľad o právach na kompenzácie a o sociálnych službách. 2 000,00 €

DELL_
ZGP2020_10

Spoločnosť na pomoc 
osobám s autizmom 
v Trnave

Oddych pre  
rodičov autistov

Vďaka projektu sa uskutočnil rekondičný pobyt pre rodiny s členom 
s autizmom. Projekt pokryl ubytovanie, stravu a pomôcky na pobyt 
pre jeho účastníkov.

2 000,00 €

DELL_
ZGP2020_11

DHZ Rovinka, Martina 
Mandlikova

Hasičský šport pre 
deti a mládež od 
8 rokov

Grant bol použitý na nákup príslušenstva na výcvik k hasičskej 
striekačke PS 1800 cm3, ktorá slúži mládeži na prípravu DHZ. 1 849,20 €

DK19_01 4Arts Therapy Tanečno-pohybová 
terapia

4Arts Therapy je občianske združenie zamerané na tanečno-po-
hybovú terapiu, ktorej cieľom je integrácia mysle, tela a ducha. 236,26 €

DK19_02 Aj Ty v IT, o.z. Aj Ty v IT Financie boli použité na celoročnú prácu so stredoškoláčkami,  
ale i staršími ženami, s cieľom zlepšiť ich IT zručnosti. 99,60 €

DK19_03 Aliancia Fair-play Pozeráme politikom 
na prsty Financie boli použité na analýzu dát z verejných zdrojov. 364,80 €

DK19_04 Amnesty Interna-
tional

Prečítaj živú knižku 
a búraj predsudky

Financie boli použité na búranie predsudkov medzi mladými 
ľuďmi prostredníctvom osobnej skúsenosti a prednášok „živých 
knižiek“. 

67,06 €

DK19_05 Autistické centrum 
Andreas

Pre rodičov  
bez rodičov

Cieľom projektu je zrealizovanie  
víkendových pobytov pre deti s autizmom. 3 373,83 €

DK19_06 Barlička Akadémia samostat-
ného života

Financie boli použité na prevádzku školy, denné centrá, podpo-
rované zamestnávanie a bývanie pre väčšiu samostatnosť ľudí 
s postihnutím. 

22,29 €

DK19_07
Bratislavské regio-
nálne ochranárske 
združenie

Adoptujte si kozy 
a zachráňte orchidey

Financie boli použité na obnovu  
vzácnych biotopov pasienkov a lúk. 1 137,59 €

DK19_08
Centrum environ-
mentálnej a etickej 
výchovy Živica

Sokratov inštitút
Financie boli použité na výchovu sociálnych lídrov, ktorí sa budú 
aktívne podieľať na budovaní moderného a demokratického 
Slovenska.

635,40 €

DK19_09 Centrum MEMORY Život s „pánom 
Alzheimerom“

Financie boli použité na pomoc ľuďom  
s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou. 400,44 €

DK19_10 Centrum Slniečko Naordinujme hru 
deťom bez lásky

Financie boli použité na poskytovanie terapie  
hravou formou týraným a zneužívaným deťom. 1 003,21 €

DK19_11
Centrum včasnej 
intervencie Trnava, 
n.o.

Pre každé dieťa 
(v)čas

Financie boli použité na služby včasnej intervencie  
pre rodiny s deťmi s rizikovým vývinom alebo  
so zdravotným postihnutím vo veku 0 až 7 rokov.

46,04 €

DK19_12 Cesta von Omama Financie boli použité na rozvoj potenciálu, vedomostí, zručností  
a postojov sociálne odkázaných ľudí od raného detstva po starobu. 29 389,40 €

DK19_13 Claudianum Okná do sveta
Financie boli použité na poskytovanie komunitných sociálnych 
služieb a podporu ľuďom s mentálnym postihnutím v ich bežnom 
prostredí a živote.

1 379,11 €

DK19_14 ČERVENÝ NOS 
Clowndoctors Smiech nepozná vek Financie boli použité na aktivity  

organizácie ČERVENÝ NOS Clowndoctors. 316,93 €
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DK19_15 Človek v ohrození, 
n.o.

Známky pre lepšiu 
budúcnosť

Cieľom projektu bolo zlepšovanie školského  
prospechu detí zo sociálne znevýhodneného  
prostredia, zvyšovanie ich motivácie k ďalšiemu štúdiu. 

1 794,54 €

DK19_16 Depaul Slovensko
Raňajky a čistá 
bielizeň pre ľudí  
bez domova

Financie boli použité na prevádzkovanie  
nocľahárne a útulkov pre ťažko chorých. 3 153,83 €

DK19_17 Deti Afriky SK Deti Afriky Financie boli použité na zlepšenie vzdelávania a rozvoj všestran-
ne orientovaných aktivít s cieľom pomôcť študentom v Tanzánii. 181,91 €

DK19_18 Divadlo bez domova Divadlo bez domova Financie boli použité na divadelné predstavenia. 79,31 €

DK19_19 Divé maky, o.z. Šanca pre talentova-
né rómske deti

Financie boli použité na štipendijný program a vzdelávacie 
pobyty pre rómske deti s výnimočným talentom. 1 789,84 €

DK19_20 Dobrý pastier Nemocnica  
chudobných

Financie boli použité na vybudovanie nemocnice, ktorá slúži 
najmä starým a chorým ľuďom bez dostatočných prostriedkov  
na lekársku a sociálnu starostlivosť.

3 541,23 €

DK19_21 DSS Integra
Hudba pre krajší svet 
ľudí so zdravotným 
znevýhodnením

Cieľom projektu bolo zakúpenie špeciálnych muzikoterape-
utických nástrojov, vďaka ktorým bude svet ľudí s ťažkým 
zdravotným znevýhodnením o niečo krajší.

791,72 €

DK19_22 Dss-MOST, n.o. Samostatnosť,  
nie samota

Financie boli použité na pomoc ľuďom s duševnými poruchami  
na ich ceste k samostatnosti a rozvoj ich schopnosti zapojiť  
sa do každodenného života.

484,37 €

DK19_23
Inštitút pre dobre 
spravovanú spoloč-
nosť – SGI

Odhaľujeme ne-
pravdy a zavádzania 
politikov

Financie boli použité na odhaľovanie  
nepravdy a zavádzaní politikov. 44,65 €

DK19_24 IPčko Online psychologická 
pomoc

Financie boli použité na pomoc mladým ľuďom hovoriť  
o svojich náročných životných okolnostiach, traumách,  
či duševných problémoch.

1 534,17 €

DK19_25 Katarínka Katarínka – história 
„na vlastnej koži“

Financie boli použité na záchranu historickej  
pamiatky prácou nadšených mladých dobrovoľníkov. 947,95 €

DK19_26 Klub detskej nádeje
Majú choré srdiečko, 
ale chcú byť ako 
iné deti

Financie boli použité na pomoc malým  
pacientom s kardiologickým ochorením. 452,69 €

DK19_27 kRaj Včelia kRAJina
Projekt zážitkovou formou vzdeláva verejnosť o význame  
včiel a opeľovačov, poukazujeme na krehké vzťahy  
v prírode, na ktorých sme závislí.

1 840,65 €

DK19_28 Liga proti rakovine
Onkoporadňa (nielen 
pre onkologických 
pacientov)

Financie boli použité na prevádzku bezplatnej onkoporadne 
zameranej na otázky súvisiace s onkologickou diagnózou. 56,66 €

DK19_29 Liga za ľudské práva Dajme šancu 
utečencom

Financie boli použité na pomoc tým, pre  
ktorých sa cieľovou krajinou stalo práve Slovensko. 333,91 €

DK19_30 Maják n.o. Darujme hluchosle-
pým farebný život

Financie boli použité na kreatívnu tvorbu  
unikátnych obrazov a ich prezentácia širšej verejnosti. 27,09 €

DK19_31 Misia mladých Sebestačné 
oravské rodiny

Financie boli použité na učenie mladých  
sebestačnosti rodiny v oravskom regióne. 696,81 €

DK19_32 Mládež ulice Mládež (z) ulice Tím sociálnych pracovníkov a dobrovoľníkov realizoval nízkopra-
hový program a terénnu sociálnu prácu pre deti a mládež. 223,62 €

DK19_33 Návrat
4 500 opustených 
detí chce vyrastať 
v rodine

Združenie Návrat dlhodobo pomáha nachádzať adoptívne mamy 
a otcov, pestúnske rodiny alebo zachraňuje rodiny v kríze. 2 610,61 €

DK19_34 NepocujuceDieta.sk
Sprievodca pre 
rodičov nepočujúcich 
detí

Financie boli použité na správu vzdelávaco-komunitného portálu, 
rodičovskej poradne, osvetovo-komunitných stretnutí. 4 416,99 €
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DK19_35 Nezábudka,n.o. Nezábudka
Financie boli použité na vzdelávanie a výchovu formou terapií 
so špeciálnym a liečebným pedagógom, vychovávateľkou, 
logopedickú pomoc.

7 710,66 €

DK19_36 Od emócií k poznaniu 
– EDUMA

Chceme viac 
vnímavých škôl na 
Slovensku

Financie boli použité na vytváranie a rozvíjanie inovatívnych ná-
strojov, ktoré pomáhajú cez emócie prežiť, poznať a porozumieť 
potreby a problémy ľudí s prekážkami v spoločnosti.

189,85 €

DK19_37 Plamienok Darujme rodinám 
stratené Slnko

Financie boli použité na pomoc rodičom i deťom vyjadriť svoj 
smútok a opäť nájsť stratenú radosť. 919,83 €

DK19_38 Prosocia S nami nie ste sami Financie boli použité na poskytovanie opatrovateľskej služby 
ľuďom odkázaným na pomoc inej osoby v domácom prostredí. 125,89 €

DK19_39 Proti prúdu Nosiči batožín  
Nota bene

Financie boli použité na zamestnanie motivovaných  
predajcov Nota bene ako nosičov batožín na Hlavnej 
železničnej stanici v Bratislave. 

352,45 €

DK19_40 Radostná práca Radostná práca Financie boli použité na organizáciu pracovných aktivít  
pre dobrovoľníkov v spolupráci s rôznymi komunitami. 185,53 €

DK19_41 SMILE POMÁHAME  
S ÚSMEVOM

Projekt je zacielený na rodičov so zámerom prinášať odborné, 
praktické informácie o procese kostnej drene. 604,66 €

DK19_42

Spoločnosť priateľov 
detí z detských 
domovov Úsmev 
ako dar

Susedská pomoc 
Ukrajine

Financie boli použité na najnevyhnutnejšie materiálne  
veci jedlo, oblečenie, hygienické potreby, prikrývky, lieky. 507,76 €

DK19_44 Stará Jedáleň Stará Jedáleň Financie boli použité na pomoc vybudovať na  
sídlisku v Rači komunitné centrum pre deti a mladých. 529,11 €

DK19_45 Stopy snov Cesta (k)  
samostatnosti

Financie boli použité na programy občianskeho združenia,  
ktoré podporuje dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením. 220,21 €

DK19_46 Ulita Vyjdime z Ulity
Financie boli použité na pravidelné klubové aktivity, výlety  
a terénnu sociálnu prácu zameranú na deti a mladých ľudí,  
ktorí trávia čas vonku na sídlisku Kopčany. 

460,46 €

DK19_47
Únia nevidiacich 
a slabozrakých 
Slovenska

Ďakujeme, že nás 
vidíte!

Financie boli použité na pomoc ľuďom v núdzi pri kúpe  
kompenzačných pomôcok súvisiacich so zrakovým postihnutím. 113,66 €

DK19_48 Usmej sa na mňa, 
o.z. Usmej sa na mňa

Financie boli použité na integráciu zdravotne postihnutých 
v rôznych oblastiach – vzdelávanie, voľný čas, šport, zábava, 
pracovné uplatnenie.

1 558,16 €

DK19_49 Vagus
Podajte ruku ľudom 
bez domova na ich 
ceste z ulice

Financie boli použité na pomoc ľuďom bez domova  
priamo v teréne prostredníctvom tzv. streetworku. 114,95 €

DK19_50 VIA IURIS Štrngám za zmenu Financie boli použité na vytváranie tlaku,  
aby boli záväzky politických strán pretavené do praxe. 814,15 €

DK19_51 Vstúpte, n. o. Strecha pre Vecičky 
s Dušou

Financie boli použité na podporu činnosti klientov v chránenej 
dielni a v rehabilitačnom stredisku Vstúpte, n.o. v Malackách. 127,91 €

DK19_53
Združenie občanov 
miest a obcí 
Slovenska

Vzdelávanie k ob-
čianskym právam

Financie boli použité na podporu aktivít 
Združenie občanov miest a obcí Slovenska. 2 737,26 €

DK19_54
Výcviková škola pre 
vodiace a asistenčné 
psy

VodiaciPes.sk

Financie boli použité na rekonštrukciu miestnosti, ktorá slúži 
pre výcvik asistenčných psov pre ľudí s poruchou autistického 
spektra, telesným a sluchovým postihnutím, diabetickým 
ochorením a pod.

800,62 €

DK19_55 Nadácia DeDo DORKA bag – Taška, 
ktorá má príbeh

Financie boli použité na prevádzku šijacej dielne  
v Dorka centre v Košiciach, ktorá zamestnáva ženy v núdzi. 1 259,39 €

DK20_02 Aj Ty v IT, o.z. AJ Ty v IT Financie boli použité na podporu aktivít AJ Ty v IT. 124,88 €
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DK20_03 Aliancia Fair-play Ťaháme kauzy do 
konca Financie boli použité na podporu aktivít Aliancie Fair-play. 245,10 €

DK20_04 Amnesty  
International

DARUJ LIST – DARUJ 
SLOBODU Financie boli použité na podporu aktivít Amnesty International. 115,48 €

DK20_05 Autistické centrum 
Andreas

Pre rodičov bez 
rodičov

Financie boli použité na podporu  
aktivít autistického centra Andreas. 1 057,40 €

DK20_06
Bratislavské regio-
nálne ochranárske 
združenie

Adoptujte si kozy a 
zachráňte orchidey

Financie boli použité na ochranu prírody a na podporu trvalo 
udržateľného rozvoja najmä v Podunajsku, Malých Karpatoch  
a na Záhorí, ale aj v samotnej Bratislave.

312,45 €

DK20_07
Centrum environ-
mentálnej a etickej 
výchovy ŽIvica

Sokratov inštitút Financie boli použité na podporu aktivít Sokratovho inštitútu. 509,73 €

DK20_08 Centrum MEMORY Život s „pánom 
Alzheimerom“

Financie boli použité na podporu aktivít Centra MEMORY za 
účelom pomoci ľuďom s poruchami pamäti a Alzheimerovou 
chorobou. 

204,43 €

DK20_09 Centrum Slniečko Naordinujme hru 
deťom bez lásky

Financie boli použité na podporu aktivít Centra Slniečko, ktoré sa 
snaží napomáhať riešeniu problematiky týraných, zneužívaných 
detí a obetí domáceho násilia.

214,88 €

DK20_10 Cesta von Omama
Financie boli použité na podporu aktivít organizácie Cesta von, 
ktoré sa snaží pomáhať ľuďom uviaznutým v chudobe postaviť sa 
na vlastné nohy, získať prácu a dôstojný život.

8 674,06 €

DK20_11 Claudianum Okná do sveta
Financie boli použité na podporu aktivít organizácie Claudianium, 
ktoré sa snaží poskytovať podporu ľuďom s postihnutím pri ich 
osobnostnom raste. 

1 195,81 €

DK20_12 ČERVENÝ NOS 
Clowndoctors Smiech nepozná vek Financie boli použité na podporu aktivít 

organizácie ČERVENÝ NOS Clowndoctors. 33,43 €

DK20_13 Človek v ohrození, 
n.o.

Známky pre lepšiu 
budúcnosť

Financie boli použité na podporu aktivít organizácie Človek  
v ohrození, ktorá sa snaží hľadať nové spôsoby riešenia 
problémov, ktoré súvisia s problematikou sociálne vylúčených 
rómskych lokalít.

1 387,74 €

DK20_14 Depaul Slovensko
Raňajky a čistá 
bielizeň pre ľudí  
bez domova

Financie boli použité na podporu aktivít organizácie Depaul 
Slovensko, ktoré pomáha ľuďom bez domova zabezpečiť 
základné potreby.

1 996,72 €

DK20_15 Deti Afriky SK Deti Afriky
Financie boli použité na podporu aktivít organizácie OZ Deti 
Afriky SK, ktoré je podporuje všestranný rozvoj znevýhodnených 
študentov žijúcich v Afrike.

24,53 €

DK20_16 Divadlo bez domova Divadlo bez domova
Financie boli použité na podporu aktivít organizácie Divadlo bez 
domova, ktoré pracuje s marginalizovanými skupinami obyvateľ-
stva netradičnou umeleckou formou.

46,85 €

DK20_17 Divé maky, o.z. Šanca pre talentova-
né rómske deti

Financie boli použité na podporu aktivít organizácie Divé maky, 
ktorá sa zameriava na poskytovanie konkrétnej individuálnej 
starostlivosti rómskym deťom zo sociálne slabých rodín  
s výnimočným talentom.

1 276,19 €

DK20_18 Dobrý pastier Nemocnica  
chudobných

Financie boli použité na podporu aktivít organizácie Dobrý 
pastier, ktorého poslaním je pomoc ľuďom bez domova,  
starým, chorým a opusteným ľuďom.

478,07 €

DK20_20 Dss-MOST, n.o. Samostatnosť,  
nie samota

Financie boli použité na podporu aktivít organizácie Dss-MOST, 
ktoré poskytuje základné sociálne poradenstvo pre ľudí v núdzi 
aj terénnu formu sociálneho poradenstva. 

305,37 €

DK20_21
Inštitút pre dobre 
spravovanú spoloč-
nosť – SGI

Odhaľujeme ne-
pravdy a zavádzania 
politikov

Financie boli použité na podporu aktivít organizácie  
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť – SGI. 141,55 €
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DK20_22 IPčko Online psychologická 
pomoc

Financie boli použité na podporu aktivít organizácie IPčko, 
ktoré poskytuje sociálnu a psychologickú pomoc 
mladým ľuďom v nepriaznivej životnej situácii.

5 171,85 €

DK20_23 Katarínka Katarínka – história 
„na vlastnej koži“

Financie boli použité na podporu aktivít organizácie Katarínka, 
ktoré sa snaží o záchranu ruín Kláštora a Kostola sv. Kataríny. 22,56 €

DK20_24 Klub detskej nádeje
Majú choré srdiečko, 
ale chcú byť ako 
iné deti

Financie boli použité na podporu aktivít 
organizácie Klub detskej nádeje. 14,43 €

DK20_25 kRaj Včelia kRAJina Financie boli použité na podporu aktivít organizácie kRaj. 361,65 €

DK20_26 Liga za ľudské práva Dajme šancu 
utečencom

Financie boli použité na podporu aktivít  
organizácie Liga za ľudské práva. 170,35 €

DK20_27 Maják n.o. Darujme hluchosle-
pým farebný život Financie boli použité na podporu aktivít organizácie Maják n.o. 42,48 €

DK20_28

Medzinárodné 
kresťanské veľvy-
slanectvo Jeruzalem 
(ICEJ Slovensko)

Pochod po stopách 
hrdinov

Financie boli použité na podporu aktivít organizácie Medzinárod-
né kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem (ICEJ Slovensko). 39,48 €

DK20_29 Misia mladých Sebestačné  
oravské rodiny

Financie boli použité na podporu  
aktivít organizácie Misia mladých. 764,19 €

DK20_30 Nadácia DeDo DORKA bag – Taška, 
ktorá má príbeh

Financie boli použité na podporu  
aktivít organizácie NADÁCIA DeDo. 109,36 €

DK20_31 Návrat
Len detstvo prežité 
v rodine je naozajst-
né detstvo

Financie boli použité na podporu aktivít organizácie Návrat. 1 130,46 €

DK20_32 NepocujuceDieta.sk

Nepočujúce dieťa – 
pomôžme rodičom 
rozumieť svojim 
deťom

Financie boli použité na podporu  
aktivít organizácie OZ NepocujuceDieta.sk. 3 515,48 €

DK20_33 Nezábudka,n.o. Nezábudka
Financie boli použité na podporu aktivít organizácie Nezábudka- 
združenie na pomoc rodinám zo zdravotne postihnutými deťmi 
a mladistvými.

892,82 €

DK20_34 Od emócií k poznaniu 
– EDUMA

Chceme viac  
vnímavých škôl  
na Slovensku

Financie boli použité na podporu aktivít organizácie  
Od emócií k poznaniu – EDUMA,n.o. 139,23 €

DK20_35 Plamienok Darujme rodinám 
stratené Slnko

Financie boli použité na podporu aktivít  
organizácie PLAMIENOK (Detský hospic Plamienok). 430,50 €

DK20_36 Radostná práca Radostná práca Financie boli použité na podporu aktivít občianskeho združenia 
Radostná práca. 3,58 €

DK20_37 Stará Jedáleň Stará Jedáleň Financie boli použité na podporu  
aktivít organizácie Stará Jedáleň. 22,56 €

DK20_38 Stopy snov Cesta (k)  
samostatnosti Financie boli použité na podporu aktivít organizácie Stopy snov. 140,36 €

DK20_39 Ulita Vyjdime z Ulity Financie boli použité na podporu aktivít organizácie Ulita. 1 192,96 €

DK20_40 Usmej sa na mňa, 
o.z. Usmej sa na mňa Financie boli použité na podporu aktivít  

občianskeho združenia Usmej sa na mňa. 47,93 €

DK20_42 VIA IURIS Spoločne pre  
právny štát Financie boli použité na podporu aktivít organizácie VIA IURIS. 237,50 €

DK20_43 Vstúpte, n. o. Strecha pre Vecičky 
s Dušou Financie boli použité na podporu aktivít organizácie Vstúpte, n. o. 9,23 €
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DK20_44
Výcviková škola pre 
vodiace a asistenčné 
psy

Psí pomocníci Financie boli použité na podporu aktivít organizácie  
Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy. 417,60 €

DK20_45
Združenie občanov 
miest a obcí 
Slovenska

Vzdelávanie k ob-
čianskym právam Financie boli použité na podporu aktivít organizácie ZOMOS. 1 693,28 €

DK20_46

Spoločnosť priateľov 
detí z detských 
domovov Úsmev 
ako dar

Susedská pomoc 
Ukrajine

Financie boli použité na podporu aktivít organizácie Spoločnosť 
priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. 187,45 €

DM19_22
Centrum environ-
mentálnej a etickej 
výchovy Živica

Klíma nás spája 
pre obce

Vďaka podpore sa podarilo pripraviť podklady na realizáciu  
školení k projektu klimatických opatrení pre 25 vybraných obcí,  
a tiež zrealizovať úvodný audit.

1 800,00 €

DM20_01 Patrícia Paučová Výpomoc 
pozostalým

Finančná podpora bola použitá na 
pokrytie časti nákladov na pohreb. 500,00 €

DM20_02
Centrum environ-
mentálnej a etickej 
výchovy Živica

Klíma nás spája  
pre obce 2

Bolo vybraných 25 obcí, v ktorých sa realizovali vybrané 
klimatické adaptačné opatrenia. Zástupcovia boli na kurze 
vyškolení v téme.

14 560,00 €

DM20_03 Eva Rusnáková pomoc Alexkovi Vďaka finančnej podpore Alex absolvoval rehabilitačný  
pobyt, ktorý mu pomohol zlepšiť zdravotný stav. 1 050,00 €

DM20_04 Ing. Beáta Kánová Liečba pre Mattea Vďaka podpore mohol Matteo absolvovať rehabilitácie,  
vďaka čomu sa mu zlepšil zdravotný stav. 1 050,00 €

DM20_05 Andrea Škovierová 
Dragošková

Rehabilitácia pre 
Melinku v Adeli 
centre

Vďaka podpore absolvovala Melinka rehabilitácie,  
čím sa jej zlepšil zdravotný stav. 1 050,00 €

DM20_06 Henrich Burghardt Rehabilitácie  
a terapie pre Tomíka

Vďaka podpore Tommy mohol absolvovať 20 hodín cvičenia 
senzorickej stimulácie a intenzívnu rehabilitáciu thera togs,  
ktorá mu pomáha zlepšovať zdravotný stav.

899,50 €

DM20_07 Oľga Hyžová Rehabilitácia  
pre Sebka

Vďaka podpore Sebko absolvoval rehabilitáciu  
a jeho zdravotný stav sa zlepšil – začal sedieť. 1 500,00 €

DM20_08 Kristína Káplocká
Pomoc pre Kristínku, 
ktorá je zrakovo 
postihnutá

Vďaka podpore boli Kristínke vyšetrené očká v klinike vo Švaj-
čiarsku, zobrali jej vzorky, z ktorých skúmajú ako jej budú môcť 
pomôcť, aby aspoň čiastočne mohla vidieť. 

1 050,00 €

DM20_09 Divé maky, o.z. Fond Divé maky
Vďaka podpore bol založený Fond Divé maky, ktorý pomáha 
financovať deti, ktoré ešte nemajú svojich individuálnych darcov 
alebo majú len čiastočne krytý rozpočet.

3 500,00 €

DZ2020/400 ZŠ s MŠ Maxima 
Gorkého 21

Zabezpečenie 
bezpečnostnej 
signalizácie centra 
Budúcnosť INAK

Vďaka grantu mohla škola ZŠ s MŠ Maxima Gorkého 21, Trnava 
zabezpečiť signalizáciu priestorov centra Budúcnosť INAK. 1 284,00 €

DZ2020/402 ZŠ Škultétyho 
Topoľčany

Špeciálna stolička  
a vybavenie SNOEZE-
LEN miestnosti

Vďaka grantu bola poskytnutá nefinančná pomoc pre zdravotne 
a sociálne znevýhodnené deti.  2 859,40 €

DZ2020/403
Spojená škola 
Dúbravská cesta 
Bratislava

Špeciálne AAK 
pomôcky – komu-
nikátory

Vďaka grantu bola poskytnutá nefinančná pomoc 
pre zdravotne a sociálne znevýhodnené deti.  2 729,20 €

DZ2020/404
Nadácia otvorenej 
spoločnosti, Bratisla-
va, NOS-OSF

Fond investigatívnej 
žurnalistiky

Financie boli použité na podporu Fondu investigatívnej  
žurnalistiky a podporu práce investigatívnych novinárov. 8 700,00 €

DZ2020/412 Srdcom Doma o.z. Srdcom Doma Financie boli použité na tvorbu elektronického  
hlasovacieho systému Qesadila. 300,00 €
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DZ2020/413 ZŠ Vyšné Hágy
Špeciálne poloho-
vacie sedadlá pre 
ZZ deti

Vďaka grantu bola poskytnutá nefinančná  
pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené deti.  2 000,00 €

DZ2020/414 Karin Rollerová „Rehabiltácie pre 
našu malú Karinku“

Prostriedky z grantu boli použité na zaplatenie dvojtýždňového 
rehabilitačného pobytu, ktoré Karinke pomáhajú zmierniť 
hendikep a zlepšiť tak celkovú mobilitu.

500,00 €

DZ2020/415 Zora Ďurinová Kúpele pre dcéru 
Veroničku

Vďaka podpore bola Veronika na rekondičnom kúpeľnom pobyte 
v kúpeľnom dome Rubín v Dudinciach, ktorý jej zmiernil bolesti nôh. 700,00 €

DZ2020/416 IVETA KOVACIKOVA Rehabilitacia v R1 Vďaka finančnej podpore mohol Martinko absolvovať rehabilitáciu 
v centre R1, ktorá mu veľmi pomáha pri jeho diagnózach. 700,00 €

DZ2020/417 Denisa Javorčeková Skenar terapia
Finančné prostriedky boli použité na pravidelnú skenar terapiu, 
ktorá pomohla synovi s trávením, čo zvýšilo základnú imunitu aj 
pokojný spánok a možnosť rehabilitovať.

600,00 €

DZ2020/418 Mária Veselá Skenar terapia  
pre Alžbetku

Vďaka podpore bol zakúpený prístroj „RITMSCENAR home“ a po 
absolvovaní online školenia mohli základne terapie pre Alžbetku 
vykonávať doma a zlepšiť jej zdravotný stav.

600,00 €

DZ2020/419 Mária Adamcová Liečba pre Lukáška
Finančná podpora bola použitá na 2-týždenný rehabilitačný pobyt 
therasuit v Possibilitas v Piesťanoch, ktoré Lukáškovi pomáha 
zlepšovať jeho zdravotný stav.

700,00 €

DZ2020/420 Alžbeta Fekiačová Rehabilitácie  
pre Samka

Vďaka finančnej podpore Samko, ktorý trpí viacerými diagnózami 
absolvoval rehabilitačný pobyt a jeho zdravotný stav sa postupne 
zlepšuje.

1 000,00 €

DZ2020/421 Alexandra Labudová Pomoc pre 
Alexandru

Vďaka podpore rodina mohla zaplatiť výdavky spojené s chemo-
terapiou dcéry Sašky, a tiež s nákupom vitamínových doplnkov 
na podporu imunity.

700,00 €

DZ2020/422 Monika Kolarovičová Pomoc pri  
splatení dlhu

Vďaka podpore sa dlh znížil o 1/4 z celkovej hodnoty  
a zlepšila sa tak ťažká životná situácia žiadateľky. 500,00 €

DZ2020/423 Andrea Kučeríková Pomoc pre Táničku Vďaka podpore bol zakúpený elektrický  
vozík, ktorý Táničke skvalitnil život. 1 000,00 €

DZ2020/424 Zdenka Klinčáková Pomoc Zdenke  
v liečbe

Vďaka podpore sa zlepšil zdravotný  
stav žiadateľky v ťažkej životnej situácii. 1 000,00 €

DZ2020/425 CDR Sereď
Počítače na vzdelá-
vacie účely pre CDR 
Sereď

Vďaka grantu bola poskytnutá nefinančná  
pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené deti.  3 000,00 €

DZ2020/426

Združenie priateľov 
Základnej školy inter-
nátnej pre nevidia-
cich a slabozrakých 
v Levoči

Polohovacie zariade-
nie pre deti so ZZ

Vďaka grantu bola poskytnutá nefinančná  
pomoc pre zdravotne a sociálne znevýhodnené deti.  2 000,00 €

DZ2020/427 Miroslava Skýpalová
Operácia chrbtice 
vo Švajčiarsku – 
finančná pomoc

Vďaka podpore bola dcéra Natália operovaná na vážnu skoliózu 
vo Švajčiarsku. Finančné prostriedky pomohli rodine pokryť 
vysoké náklady spojené s cestou a ubytovaním.

950,00 €

DZ2020/428 OZ Autis 
Vybavenie inkluzív-
nej kuchynky a Sno-
ezelen miestnosti

Vďaka grantu bola poskytnutá nefinančná pomoc  
pre zdravotne a sociálne znevýhodnené deti.  1 123,01 €

DZ2020/429 Iveta Pavelková Pomoc pre Ivetu Podpora pomohla onkologickej  
pacientke v ťažkej finančnej situácii. 1 000,00 €

DZ2020/430 Občianske združenie 
Brána do života

Udržanie hygie-
nického štandardu 
počas epidémie 
koronavírusu.

Financie boli použité na zabezpečenie hygienického štandardu – 
čistiace a dezinfekčné prostriedky v krízovom centre pre mamy  
s deťmi v čase pandémie.

1 999,92 €
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DZ2020/432 Proti prúdu

Materiálna pomoc 
pre skvalitnenie 
sociálnej práce  
s klientami Proti 
prúdu

Financie boli použité na zabezpečenie ohrevu vnútorných  
priestorov výdajne v zimnom období a v čase pandémie. 2 999,20 €

DZ2020/433 Barborka hypericum 
n.o.

Kto Pomôže Sloven-
sku (FDO3001187)

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID-19 zakúpením ochranných rukavíc a overalov 
pre žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku.

224,35 €

DZ2020/434 ViaVitae, n.o. Kto Pomôže Sloven-
sku (FDO3001187)

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID-19 zakúpením ochranných rukavíc a overalov 
pre žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku.

17,43 €

DZ2020/435

Domov dôchodcov 
a domov sociálnych 
služieb pre dospelých 
v Holíči

Kto Pomôže Sloven-
sku (FDO3001187)

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID-19 zakúpením ochranných rukavíc a overalov 
pre žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku.

244,32 €

DZ2020/436 Zariadenie pre senio-
rov – Smaragd

Kto Pomôže Sloven-
sku (FDO3001187)

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID-19 zakúpením ochranných rukavíc a overalov 
pre žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku.

224,35 €

DZ2020/437 NOEMI, n.o. Kto Pomôže Sloven-
sku (FDO3001187)

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID-19 zakúpením ochranných rukavíc a overalov 
pre žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku.

104,55 €

DZ2020/438 Centrum sociálnych 
služieb – LÚČ

Kto Pomôže Sloven-
sku (FDO3001187)

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID-19 zakúpením ochranných rukavíc a overalov 
pre žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku.

244,32 €

DZ2020/439

Zariadenie pre senio-
rov so sídlom Sídlisko 
1. mája č. 73, Vranov 
nad Topľou

Kto Pomôže Sloven-
sku (FDO3001187)

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID-19 zakúpením ochranných rukavíc a overalov 
pre žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku.

104,55 €

DZ2020/440 Teresa Benedicta Kto Pomôže Sloven-
sku (FDO3001187)

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID-19 zakúpením ochranných rukavíc a overalov 
pre žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku.

244,32 €

DZ2020/441 PE-ES Kto Pomôže Sloven-
sku (FDO3001187)

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID-19 zakúpením ochranných rukavíc a overalov 
pre žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku.

119,80 €

DZ2020/442 Diecézna charita 
Žilina

Kto Pomôže Sloven-
sku (FDO3001187)

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID-19 zakúpením ochranných rukavíc a overalov 
pre žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku.

104,55 €

DZ2020/443
Slovenský Červený 
kríž Územný spolok 
Svidník

Kto Pomôže Sloven-
sku (FDO3001187)

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID-19 zakúpením ochranných rukavíc a overalov 
pre žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku.

336,52 €

DZ2020/444
Nezisková organizá-
cia SUN RISE Dom pre 
seniorov

Kto Pomôže Sloven-
sku (FDO3001187)

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID-19 zakúpením ochranných rukavíc a overalov 
pre žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku.

87,13 €

DZ2020/445 DSS prof. K. Matulaya Kto Pomôže Sloven-
sku (FDO3001187)

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID-19 zakúpením ochranných rukavíc a overalov 
pre žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku.

104,55 €

DZ2020/446 HESTIA n.o. Kto Pomôže Sloven-
sku (FDO3001187)

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID-19 zakúpením ochranných rukavíc a overalov 
pre žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku.

224,35 €

DZ2020/447 Humanitarian, n.o. Kto Pomôže Sloven-
sku (FDO3001187)

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID-19 zakúpením ochranných rukavíc a overalov 
pre žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku.

104,55 €
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DZ2020/448
„VEK NÁDEJE“, 
Zariadenie sociálnych 
služieb Nové Zámky

Kto Pomôže Sloven-
sku (FDO3001187)

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID-19 zakúpením ochranných rukavíc a overalov 
pre žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku.

204,38 €

DZ2020/450

Základná škola  
s materskou školou, 
Borodáčova 2, 821 
03 Bratislava

Kto Pomôže Sloven-
sku (FDO3001187)

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID-19 zakúpením ochranných rukavíc a overalov 
pre žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku.

79,86 €

DZ2020/451 S.O.S. n.o. Kto Pomôže Sloven-
sku (FDO3001187)

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID-19 zakúpením ochranných rukavíc a overalov 
pre žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku.

104,55 €

DZ2020/452 Domov sociálnych 
služieb

Kto Pomôže Sloven-
sku (FDO3001187)

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID-19 zakúpením ochranných rukavíc a overalov 
pre žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku.

104,55 €

DZ2020/453 Gréckokatolícka 
charita Prešov

Kto Pomôže Sloven-
sku (FDO3001187)

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID-19 zakúpením ochranných rukavíc a overalov 
pre žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku.

244,32 €

DZ2020/454

Harmonia – domov 
sociálnych služieb 
a zariadenie pre 
seniorov

Kto Pomôže Sloven-
sku (FDO3001187)

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID-19 zakúpením ochranných rukavíc a overalov 
pre žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku.

244,32 €

DZ2020/455 LaVieNa n.o. Kto Pomôže Sloven-
sku (FDO3001187)

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID-19 zakúpením ochranných rukavíc a overalov 
pre žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku.

154,65 €

DZ2020/456 Senires n.o. Kto Pomôže Sloven-
sku (FDO3001187)

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID-19 zakúpením ochranných rukavíc a overalov 
pre žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku.

134,68 €

DZ2020/457
Zariadenie pre senio-
rov a DSS Liptovské 
Sliače

Kto Pomôže Sloven-
sku (FDO3001187)

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID-19 zakúpením ochranných rukavíc a overalov 
pre žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku.

104,55 €

DZ2020/458 Zariadenie pre senio-
rov Dolná Súča

Kto Pomôže Sloven-
sku (FDO3001187)

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID-19 zakúpením ochranných rukavíc a overalov 
pre žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku.

34,85 €

DZ2020/459 Slovenský Červený 
kríž

Kto Pomôže Sloven-
sku (FDO3001187)

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID-19 zakúpením ochranných rukavíc a overalov 
pre žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku.

336,52 €

DZ2020/460 Spojená škola 
internátna 

Kto Pomôže Sloven-
sku (FDO3001188)

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID-19 zakúpením ochranných rukavíc a overalov 
pre žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku.

710,01 €

DZ2020/461 Poradenské Centrum 
Nádej

Kto Pomôže Sloven-
sku (FDO3001188)

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID-19 zakúpením ochranných rukavíc a overalov 
pre žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku.

390,00 €

DZ2020/462 Centrum pre deti  
a rodiny Lučenec

Kto Pomôže Sloven-
sku (FDO3001188)

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID-19 zakúpením ochranných rukavíc a overalov 
pre žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku.

390,00 €

DZ2020/470 Srdce Autizmu Kto Pomôže Sloven-
sku (FDO3001188)

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID-19 zakúpením ochranných rukavíc a overalov 
pre žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku.

159,99 €

DZ2020/471 NÁVRAT-RDZO Kto Pomôže Sloven-
sku (FDO3001188)

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID-19 zakúpením ochranných rukavíc a overalov 
pre žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku.

159,99 €

DZ2020/472 Áno pre život n.o. Kto Pomôže Sloven-
sku (FDO3001188)

Dar za účelom ochrany zdravia a zmiernenia následkov pandémie 
ochorenia COVID-19 zakúpením ochranných rukavíc a overalov 
pre žiadateľov z aplikácie Kto pomôže Slovensku.

159,99 €
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DZ2020/482 Hlavné mesto SR 
Bratislava

Materiálna pomoc – 
vecný dar

Financie boli použité na nákup nábytku – stoličky, stoly, kvety, 
kanc. vybavenie. 3 500,00 €

DZ2020/483 Bratislavský samo-
správny kraj 

Materiálna pomoc – 
vecný dar Financie boli použité na nákup 39 ks monitorov pre učiteľov. 3 900,00 €

EMB_IN4_01 Martin Mikloš LogoR V rámci projektu sa podarilo vyrobiť prototyp  
a prvých 5 kusov pomôcok pre logopédov. 2 000,00 €

EMB_IN4_02 Nikola Kotláriková www.nikafit.sk Projekt bol zameraný na vytvorenie platformy, vytvárania  
a upevňovania kontaktov a väzieb, tvorbu materiálov. 1 250,00 €

EMB_IN4_03 Ivan Sádecký Architelier
Podarilo sa uľahčiť ľuďom proces rozhodovania a predstavovania 
si prerábky alebo novostavby domu, bytu,... a predísť chybám, 
ktoré by mohli ovplyvniť ich cenový rozpočet.

500,00 €

EMB_IN4_04 Anežka Železňáková Elang Projekt sa zaoberal vývojom a výrobou IoT zariadení. Prvým 
projektom bol monitorovací systém pre tlakové nádoby. 2 999,84 €

EMB_IN4_05 Alexandra Šeligová – 
Ihličkovo IHLIČKOVO Financie boli použité na podporu výroby sirupov z ihličia našich 

stromov podľa tradičných receptov našich starých rodičov. 1 400,00 €

EMB_IN4_06 Michal Miškolci Zariadenie  
na zákazku

Financie boli použité na podporu projektu výroby  
zariadení na zákazku, podľa požiadaviek zákazníka. 1 050,00 €

EMB_IN4_07 Uni2010, o.z. iNOVEum –  
testovacie weby

Financie boli použité na vytvorenie 28 detailných videonávodov 
pre laikov, vďaka ktorým si po mohli účastníci programu upraviť 
svoje vlastné webové stránky. 

1 500,00 €

EMB_IN4_08 Alex Blandón REN Slovakia Financie boli použité na podporu projektu REN Slovakia. 2 250,00 €

EMB_PP19_01 Uni2010, o.z. iNOVEum Financie boli použité na podporu  
občianskeho združenia UNI2010. 14 670,00 €

EMB_PP20_01 Uni2010, o.z. iNOVEum Financie boli použité na podporu  
občianskeho združenia UNI2010. 9 900,10 €

FPTS19_02 Nadácia Zastavme 
korupciu

zIndex.sk: Analýza 
a hodnotenie zadá-
vateľov verejných 
zákaziek

Nadácia Zastavme korupciu nastavila metodiku hodnotenia zadá-
vateľov verejných zákaziek Zindex na základe dostupných dát. 1 552,20 €

FPTS19_03
Inštitút pre dobre 
spravovanú spoloč-
nosť – SGI

Moderná štátna 
správa – profesiona-
lizácia na miestnej 
úrovni

Prostredníctvom plošného zberu dát bola zmapovaná implemen-
tácia krokov súvisiacich so zvyšovaním profesionality štátnych 
zamestnancov. 

1 331,10 €

FPTS19_04 VIA IURIS Pár krokov pre 
právny štát 

Vďaka grantu identifikovali slabé miesta a pripravili konkrétne 
odborné riešenia, ktoré môžu otvoriť prokuratúru verejnej 
kontrole.

1 560,00 €

FPTS19_2_01
Inštitút pre ekono-
mické a sociálne 
reformy (INEKO)

Podpora nezávislosti 
a transparentnosti 
verejných inštitúcií

Grant prispel ku zmapovaniu súčasného stavu nezávislosti 26 in-
štitúcií, zanalyzovaniu možností na zmeny a advokácii odporúčaní 
na posilnenie nezávislosti týchto inštitúcií.

16 000,00 €

FPTS19_2_02 Transparency Interna-
tional Slovensko

Viac transparentnosti 
do práce súdov  
a prokuratúry

Vďaka projektu bol vytvorený nový portál na zlepšenie prístupu 
a porovnateľnosti dát v oblasti prokuratúry (prokuratura.
otvorenesudy.sk).

16 000,00 €

FPTS19_2_03 Slovensko.Digital Red Flags 4.0
Vďaka grantu bola zlepšená pozícia Slovensko.Digital v aktuali-
zácii základných informácií a hodnotení jednotlivých fáz pre 58 
projektoch a s tým súvisiacich aktivít.

13 500,00 €

FPTS19_2_04 Aliancia Fair-play, 
o. z.

Menšia šedá zóna, 
lepšie analýzy – 
zdravšie verejné 
financie

Vďaka podpore sa podarilo analyticky preskúmať vyše 150-tisíc 
účtovných závierok a popísať proces, ktorým sa rozsiahla skupina 
firiem špekulatívne vyhýba plateniu dani z príjmov. 

9 000,00 €
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FPTS19_2_05
Inštitút pre dobre 
spravovanú spoloč-
nosť – SGI

Zvýšenie kvality 
verejnej debaty  
a rozoznávania ne-
právd v predvolebnej 
kampani a po nej 

Vďaka podpore Demagóg.SK overil takmer 700 tvrdení pred  
a povolebných diskusiách a analyzoval, či politici klamú viac  
v kampani či mimo nej.

14 400,00 €

FPTS19_2_06 Slovenská debatná 
asociácia

Mladí debatujú  
o transparentnom 
Slovensku

Bolo zorganizovaných 6 debatných podujatí, vďaka ktorým viac 
ako 450 žiakov a žiačok z celého Slovenska dnes rozumie témam 
transparentnosti a boja proti korupcie.

8 000,00 €

FPTS20_01 VIA IURIS
Opatrenia pre dôve-
ryhodné inštitúcie 
právneho štátu 

Financie boli použité na podporu projektu zlepšovania inštitúcií 
právneho štátu, sledovanie legislatívneho prostredia v tejto 
téme, navrhovanie prípadných systémových zmien a otváranie 
odbornej diskusie.

17 400,00 €

FPTS20_02 Chcemvediet.sk
Digitálna transparen-
cia a informačná 
sloboda

Financie boli použité na zlepšenie metódy anonymizácie. 12 400,00 €

FPTS20_03 Nadácia Zastavme 
korupciu

Zindex.sk: Prvé 
hodnotenie nákupov 
miest a žúp  
v polčase volebného 
obdobia

Financie boli použité na vyhodnotenie kvality  
nákupov miest a žúp zverejnený na webe Zindex.sk. 18 400,00 €

FPTS20_04 Inštitút strategických 
politík n.o. Infosecurity.sk

Financie boli použité na podporu organizácie, ktorej sa podarilo 
pevne etablovať ako jeden z odborných projektov, ktoré sa 
venujú boju proti dezinformáciám a cudziemu vplyvu.

15 400,00 €

FPTS20_05
Inštitút pre ekono-
mické a sociálne 
reformy (INEKO)

Otvorene o doprave 
– veľké projekty pod 
drobnohľadom

Financie boli použité na vytvorenie nových možností zobrazenia 
i ďalších užitočných informácií o prínosoch cca 90 úsekov diaľnic 
a rýchlociest.

16 400,00 €

FPTSPP20_01 Mediálny inštitút Budem voliť
Projekt podporil občiansku angažovanosť a oslovil hlavne mla-
dých a nerozhodnutých voličov a pomohol k zvýšeniu volebnej 
účasti v parlamentných voľbách 2020.

16 000,00 €

G3.018_05 Turnaj mladých 
fyzikov

Rozvoj Turnaja mla-
dých fyzikov (TMF)  
a Olympiády mla-
dých vedcov (IJSO)

Projekt výrazne prispel k úspešnej realizácii a rozšíreniu  
Turnaja mladých fyzikov a Olympiády mladých vedcov. 2 000,00 €

G3.019_06 Inštitút pre aktívne 
občianstvo

Školy, ktoré menia 
svet

Financie boli použité na podporu aktivít  
organizácie Inštitút pre aktívne občianstvo. 5 000,00 €

G3.019_07
Nadácia otvorenej 
spoločnosti, Bratisla-
va, NOS–OSF

Otvorené školy Financie boli použité na podporu aktivít  
organizácie Nadácia otvorenej spoločnosti. 4 000,00 €

G3.019_08
The Duke of Edin-
burgh’s International 
Award Slovensko, o.z.

Fundraising v DofE  
a ďalší rast

Prínosom projektu bolo podporiť vzdelávanie detí  
prostredníctvom fundraisingu od ich rodičov. 5 000,00 €

G3.019_09 Junior Achievement 
Slovensko Ja a peniaze Prínosom projektu bolo vytvorenie a vytlačenie  

pracovných zošitov, vzdelávacej hry pexeso pre žiakov. 5 000,00 €

G3.019_10 Post Bellum SK

Dramatickou vý-
chovou a poznaním 
minulosti k lepšej 
budúcnosti

Financie boli použité na podporu aktivít  
organizácie Post Bellum SK. 5 000,00 €

G3.020_01 FLL Slovensko FLL Slovensko Financie boli použité na podporu  
aktivít organizácie FLL Slovensko. 9 000,00 €

G3.020_02 OpenLab, o.z. OpenLab pre učiteľov Financie boli použité na podporu aktivít organizácie OpenLab. 9 000,00 €

G3.020_03 I AMbitious I AMbitious Financie boli použité na podporu aktivít organizácie I AMbitious. 9 000,00 €
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G3.020_04 Karpatská nadácia
MyMachine Slovakia 
– hľadáme cesty 
k rozširovaniu

Financie boli použité na podporu  
aktivít organizácie Karpatská nadácia. 9 000,00 €

G3.020_05 Nadácia Milana 
Šimečku Rozmanité školy Financie boli použité na podporu  

aktivít organizácie Nadácia Milana Šimečku. 9 000,00 €

G3.020_06
V.I.A.C. – Inštitút pre 
podporu a rozvoj 
mládeže

Povolanie učiteľ Financie boli použité na podporu aktivít organizácie  
V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže. 1 750,00 €

G3.020_07 Lifestarter EDUPoint Trnava Financie boli použité na podporu aktivít organizácie Lifestarter. 1 750,00 €

G3.020_08
Centrum environ-
mentálnej a etickej 
výchovy Živica

EDUpoint Snina Financie boli použité na podporu aktivít organizácie ŽIVICA. 1 746,50 €

GEN20_01 Horská záchranná 
služba Aplikácia HZS 2.0

Vďaka podpore HZS pokračuje vo vývoji aplikácie pre bezpečný 
pohyb na horách. Boli pridané rôzne prvky a aplikácia je 
testovaná v beta verzii.

4 113,00 €

GEN20_02 Únia materských 
centier Učenie pre život 

Vďaka podpore sa podarilo projekt rozšíriť do ďalších miest,  
kde kurzy pre rodičov a deti vedú vedúce pracovníčky  
členských materských/rodinných centier.

42 360,00 €

GEN20_03 Horská záchranná 
služba Aplikácia HZS 2.0

Vďaka finančnej podpore bola vytvorená aplikácia HZS 2.0, 
ktorá prináša dôležité informácie pre návštevníkov hôr a hlavne 
pomáha lokalizovať zranenú osobu a privolať pomoc.

6 100,01 €

GEN20_04 Biomedicínske 
centrum SAV Strieborné líšky 

Vďaka projektu bol podporený modelový systém vytvorený na 
BMC SAV, umožňujúci dlhodobé (celoživotné) využívanie pravidel-
nej pohybovej aktivity na zlepšenie zdravia.

3 400,00 €

JC20_01 Nadácia pre deti 
Slovenska

Život mladých pod 
kontrolou

Vďaka projektu Život mladých pod kontrolou Nadácie pre  
deti Slovenska, bolo vyškolených 200 pracovníkov  
v Centrách pre deti a rodiny a internátnych školách.

35 000,00 €

JC20_02 Wings for Human o.z. Wings JC 2020
Vďaka projektu Wings for Human, mohlo 20 študentov so 
zdravotným znevýhodnením za 6 mesiacov získať pracovné 
skúsenosti a prax. 

1 962,89 €

JC20_03 Cesta von Autom za omamami
Cesta von zakúpila auto, vďaka ktorému budú mať prístup k 16 
omám v 11 komunitách, za ktorými na týždennej báze jazdia 
supervízorky projektu Omama. 

3 822,72 €

JLR_PP20_01 Mesto Nitra
Bezpečnosť  
a ochrana zdravia detí 
a personálu v MŠ

Financie boli použité na zabezpečenie  
pomôcok do zariadenia MŠ na dezinfekciu. 4 000,00 €

JLR_PP20_02 Centrum pre deti  
a rodiny Nitra Ihrisko pre centrum Financie boli použité na vybudovanie športoviska,  

ktoré by malo zabezpečiť športové vyžitie pre cca 50 detí. 700,00 €

JLR19_01
Základná škola 
(Škultétyho 2326/11, 
Topoľčany)

Včely volajú o pomoc Finančné prostriedky pomohli doplniť a zveľadiť exteriérovú 
prírodovednú učebňu zameranú na včelárstvo a ekológiu. 300,00 €

JLR19_02 Karate klub TORASHI-
RO Nitra, o.z.

Športujme v zdra-
vom prostredí Vďaka projektu bola zrekonštruovaná podlaha v telocvični. 300,00 €

JLR19_03 ZŠ Škultétyho 1, Nitra Čarovná roklinka Projekt zabezpečil revitalizáciu školskej záhrady a vytvorenie 
priestoru vhodného na vzdelávacie aktivity. 300,00 €

JLR19_04 Záhrada Láska k hláskam Boli zakúpené pomôcky a knihy pre hodiny angličtiny  
pre skupiny 20 detí vo veku od 5 do 8 rokov. 300,00 €

JLR19_05
Občianske združenie 
Dražovské SLNIEČ-
KOVO

EKOZÁHRADKA  
v škôlke.

V areáli MŠ boli vybudované  
vyvýšené záhony s kvetmi a bylinkami. 300,00 €
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JLR19_06 Občianske združenie 
INŠPIRÁCIA

Začíname  
od maličkých

Zámerom projektu bolo doplnenie knižného fondu o atraktívne 
knižné tituly, ktoré oslovili najmenších čitateľov. 300,00 €

JLR19_07 Obec Nová Ves nad 
Žitavou

Športovisko  
pre všetkých

Grant bol s pomocou 20 dobrovoľníkov použitý na rekonštrukciu 
športového areálu v obci Nová Ves nad Žitavou. 300,00 €

JLR19_08 Nitravia občianske 
združenie

Popoludnie v Slovan-
skej osade

Vybudovanie novej zemnice v múzeu a organizácia  
popoludnia v Slovanskej osade s deťmi a dobrovoľníkmi. 300,00 €

JLR19_10 OZ FARBIČKY pri MŠ 
Nedbalova 17 Malí technici Projekt Malí technici bol zameraný na rozvíjanie 

elementárnej technickej gramotnosti u detí. 300,00 €

JLR19_11 Obec Nové Sady

Zachovanie a šírenie 
kultúrnych tradícií 
prostredníctvom 
detského súboru 
Pelikánik

Vystúpenia folklórneho súboru Pelikánik sa s použitím hlavových 
mikrofónov a zakúpením krojových doplnkov zatraktívnili pre 
divákov, ale aj pre samotné deti. 

300,00 €

JLR19_12 OZ Topoľčianske 
Packy Piknik pre chlpáčov Financie boli použité na podporu akcie Piknik pre chlpáčov. 300,00 €

KIA_PP20_01 Nadácia Kia Motors 
Slovakia

Detská lyžiarska 
škola 2020

Financie boli použité na organizáciu už 5. ročníka Detskej  
lyžiarskej školy v čase jarných prázdnin v Žilinskom kraji. 15 203,54 €

KIA_PP20_02 Nadácia Kia Motors 
Slovakia 

Systém zdieľaných 
bicyklov pre mesto 
Žilina

Financie boli použité na vybudovanie systému zdieľaných 
bicyklov pre mesto Žilina, tzv. bikesharing v praxi predstavuje 
120 bicyklov v 20 dokovacích staniciach.

58 788,84 €

KIA_PP20_03 Špeciálne olympiády 
Slovensko Inklúzia hrou

Prínosom bolo zakúpenie športových pomôcok a vďaka tomu 
začlenenie všetkých detí s hendikepom na aktívne trávenie 
voľného času. 

20 000,00 €

KIA_PP20_04 Nadácia Kia Motors 
Slovakia

Ochranné rúška pre 
seniorov v našom 
kraji

Vďaka financiám boli zabezpečené  
ochranné bavlnené rúška pre seniorov. 33 066,72 €

KIA_PP20_05 Nadácia Kia Motors 
Slovakia

Protiopatrenia – 
COVID19

Financie boli použité na skvalitňovanie poskytovanej zdravotnej 
starostlivosti pacientom v mestách Žilina a Martin, v súvislosti  
s vyhlásením mimoriadnej situácie.

144 988,26 €

KIA_PP20_06 Parasport24 Parasport24 Tour – 
13. ročník

Prínosom projektu bolo zorganizovanie 13. ročníka  
vďaka pokrytiu technického zabezpečenia. 3 000,00 €

KIA_PP20_07 Nadácia Kia Motors 
Slovakia

Podpora technického 
vzdelávania na zák-
ladných a stredných 
školách

Financie boli použité na podpora technického  
vzdelávania na základných a stredných školách. 90 363,27 €

KIA_PP20_08
Malá Fatra, oblastná 
organizácia cestov-
ného ruchu

Cyklomagistrála – 
Terchovská dolina

Prínosom projektu bolo postavené cyklocesty  
na trase Teplička n/Váhom, Nededza a Gbeľany. 168 835,77 €

KIA_PP20_10 Mesto Žilina
Snoezelen záhrada – 
univerzálny komplex 
pre všetkých

Prínosom projektu bolo vybudovanie Snoezelen záhrady  
a inkluzívneho, univerzálneho prostredia v komunitnej  
záhrade komplexu sociálnych služieb.

7 700,00 €

KIA_PP20_11 Nadácia Kia Motors 
Slovakia

Podpora centier pre 
deti a rodiny  
v Žilinskom kraji

Financie boli použité na podporu  
6 centrier pre deti a rodiny v Žilinskom kraji. 40 488,20 €

KIA_PP20_12 Nadácia Kia Motors 
Slovakia

Podpora online 
vzdelávania na 
základných školách

Financie boli použité na podporu online vzdelávanie na zák-
ladných školách, keď zabezpečila licencie na vzdelávací softvér 
pre 28 škôl. 

97 926,00 €

KIA_PP20_13 Nadácia Kia Motors 
Slovakia

Podpora sociálnych 
služieb v meste 
Žilina

Financie boli použité na podporu vzniku troch denných a komu-
nitného centra, ktoré slúžia prioritne pre osamelé matky s deťmi, 
pre seniorov a pre znevýhodnených občanov.

41 120,27 €

KIA_PP20_14 Nadácia Kia Motors 
Slovakia

Autotronik v SOŠ 
Strojníckej

Financie boli použité na podporuj  
technického vzdelávania v Žilinskom kraji. 7 999,00 €
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KIA_PP20_15 Nadácia Kia Motors 
Slovakia Slovenský parahokej

Projekt podporil Mestský hokejový klub Dolný Kubín,  
konkrétne tím telesne hendikepovaných hokejistov,  
ktorí majú chuť športovať. 

4 997,00 €

KIA_ZGP20_01
Materská škola 
(Obchodná 1241/27, 
Turany)

Športom k šťastiu  
a zdraviu

Prínosom projektu bolo dovybavenie školskej záhrady,  
aby sa mali kde deti hrať a aktívne tráviť svoj čas. 5 000,00 €

KIA_ZGP20_02
Stredná priemyselná 
škola technická 
Martin

Cvičením k upevňo-
vaniu zdravia Prínosom projektu bolo vybudovanie vonkajšieho fitnes cvičiska. 4 500,00 €

KIA_ZGP20_03
Telovýchovná 
Jednota DYNAMO 
Príbovce

Zavlažovanie futba-
lového ihriska

Prínosom projektu bolo skvalitnenie hracej plochy  
prostredníctvom zakúpenia zavlažovacích vozíkov. 3 201,00 €

KIA_ZGP20_04 Lyžiarsky klub 
Jasenská dolina

Podporme mladé 
lyžiarske talenty  
v malom klube

Prínosom bola modernizácia vybavenia a nákup  
nových pomôcok, čo umožní deťom z klubu sa zlepšiť. 4 997,69 €

KIA_ZGP20_05 Obec Svederník
Hýbme sa deti! 
Aktivity na novom 
detskom ihrisku

Prínosom projektu bolo postavenie detského ihriska v obci. 5 000,00 €

KIA_ZGP20_06 Žilinská mestská 
basketbalová liga

STREETBALL PROTI 
RAKOVINE

Financie boli použité na podporu série streetballových turnajov, 
ktoré sú spojené myšlienkou podpory boja proti rakovine  
a rozvoja streetballu v regióne Žilinského kraja.

4 760,00 €

KIA_ZGP20_07 Základná škola Korňa
Modernizácia a 
rozšírenie športovísk 
v ZŠ Korňa

Prínosom projektu bolo zmodernizovanie športovísk  
v škole, aby boli ešte viac bezpečné pre deti. 4 940,00 €

KIA_ZGP20_08
Okresný zväz 
stolného tenisu 
Ružomberok

Materiálne zabez-
pečenie – zakúpenie 
taraflexu pre 
stolnotenisové kluby 
Liptova

Prínosom projektu bolo zakúpenie povrchového materiálu pre 
stolnotenisové kurty. 3 724,00 €

KIA_ZGP20_09 Futbalový klub Nižná
Obnova športového 
areálu – výstavba 
oplotenia

Vďaka projektu sa podarilo osadiť nové oplotenie pri tribúne 
futbalového štadióna v obci Nižná v celkovej dĺžke 116 m. 5 000,00 €

KIA_ZGP20_10
Základná škola  
s materskou školou 
Oravský Podzámok 51

iHRYsko Prínosom projektu bolo vytvorenie  
ihriska pre žiakov, ale aj dospelých. 3 676,00 €

KIA_ZGP20_11
Spojená škola 
internátna, Mičurova 
364/1 Bytča

Športovanie handi-
capovaných detí

Prínosom bolo vybavenie a sprístupnenie školského ihriska  
pre hendikepované deti a usporiadanie športového dňa. 2 765,48 €

KIA_ZGP20_12
Dobrovoľný hasičský 
zbor obce Zákopčie 
Tarabov 

Územné kolo 
DHZ a dorastu

Prínosom projektu bolo materiálne zabezpečenie  
potrebné pre prebierku pripravenosti DHZ. 5 000,00 €

KIA_ZGP20_13
Základná škola Fran-
tiška Hrušovského 
Kláštor pod Znievom

Znievko žije športom
Prínosom projektu bolo motivovať deti, aby trávili viac času 
športovými aktivitami, čo sa splnilo vďaka nákupu športových 
pomôcok.

4 995,79 €

KIA_ZGP20_14 Horolezecký klub 
Salora

Žilinský mestský 
polmaratón 2020

Vďaka grantu bol spolufinancovaný tohtoročný ročník Žilinského 
mestského polmaratónu a tak zabezpečené technické náležitosti 
potrebné na jeho realizáciu.

4 970,00 €

KIA_ZGP20_15

Základná škola  
s Materskou školou 
Rudolfa Dilonga 
Trstená

Olympiáda netradič-
ných športov Prínosom bolo vybavenie školy na športové aktivity pre žiakov. 4 704,70 €

KIA_ZGP20_16 Pre krajší dnešok Florball pro všechny
Prínosom bolo usporiadanie športového dňa. Zakúpené manti-
nely je možné požičať v Žilinskom kraji, čo prispieva k rozvoju 
športu v regióne.

5 000,00 €
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KIA_ZGP20_17 Pomôž iným občian-
ske združenie

Športujeme v našom 
meste!

Prínosom projektu bolo podporiť športovanie u detí zakúpením 
športového vybavenia OZ. 4 990,00 €

KIA_ZGP20_18
SRRZ-RZ pri Spojenej 
škole (Oslobodenia 
165/20, Belá)

Renovujeme 
i športujeme

Prínosom projektu bola renovácia spŕch v telocvični, zakúpili sa 
športové pomôcky na zlepšenie športových zručností u žiakov. 5 000,00 €

KIA_ZGP20_19
Telovýchovná 
jednota Družstevník 
Sklabiňa

Modernizácia športo-
vého vybavenia pre 
futbalovú prípravku

Financie boli použité na modernizáciu našich  
športových vybavení a zvýšeniu ich počtu. 2 326,00 €

KIA_ZGP20_20 REFLEX ŽILINA
Dostavba 
multifunkčného 
športoviska

Prínosom projektu bolo dobudovanie multifunkčného  
workoutového športoviska pre lukostrelcov. 5 000,00 €

KIA_ZGP20_21

Stredná odborná 
škola polytechnická, 
Jelšavská 404, Dolný 
Kubín

Pingpong v prírode Prínosom projektu bolo vybudovanie vonkajšieho  
stolnotenisového športoviska pre školu. 5 000,00 €

KIA_ZGP20_22
Klub športového 
potápania HIPPO-
CAMPUS Martin

Mládež potápa Prínosom projektu bolo motivovať deti k potápaniu,  
naučili sa poskytnúť prvú pomoc. 4 995,00 €

KIA_ZGP20_D01 Záchranári Martin Aj dobrovoľník môže 
zachrániť život

Prínosom bolo zakúpenie zdravotníckych  
pomôcok do sanitného vozidla. 1 000,00 €

KIA_ZGP20_D02
Základná škola  
s materskou školou 
Školská 49

Naša školská 
záhrada

Prínosom projektu bolo postavenie skleníka, vďaka čomu sa deti 
zapojili do rôznych aktivít v rámci hodín prvouky a prírodovedy. 1 000,00 €

KIA_ZGP20_D03 Dubie Židovský cintorín Financie boli použité na renováciu Židovského cintorínu. 916,00 €

KIA_ZGP20_D04 Revitalizácia kaštieľa 
Teplička nad Váhom

Podpora dobrovoľ-
níctva pri obnove 
strechy

Prínosom projektu bola čiastočná obnova strechy veže a bočných 
striech. 1 000,00 €

KIA_ZGP20_D05 Obec Konská
Záleží nám na 
prostredí, v ktorom 
žijeme

Prínosom bolo oživenie verejného priestranstva prostredníctvom 
výsadby drevín, kvetín a osadenie informačných tabúl. 1 000,00 €

KIA_ZGP20_D06 Čaje Otvor dvere  
do knižky

Prínosom bolo vybudovanie knižnej  
búdky a zakúpenie kníh do nej. 1 000,00 €

KIA_ZGP20_D07

Zariadenie pre 
seniorov a domov 
sociálnych služieb 
Terchová

Sadíme s radosťou Prínosom projektu bolo vybavenie záhrad, aby klienti DSS mohli 
sadiť, tvoriť a rozhodovať, aké aktivity budú prebiehať. 923,09 €

KIA_ZGP20_D08 MRAVENISKO, o.z. Komunitná záhrada 
pri kaplnke

Prínosom bolo vytvorenie záhradnej zóny,  
ktorá slúži klientkam na zlepšenie ich života. 998,08 €

KIA_ZGP20_D09
Materská škola 
(Hurbanova 247/5, 
Bytča)

Bezpečne a hravo  
na školskom dvore

Vďaka projektu bol zakúpený a inštalovaný nový hrací prvok  
v areáli MŠ, prostredníctvom ktorého budú deti motivované  
k pohybovej aktivite.

1 000,00 €

KIA_ZGP20_D10 Materská škola (Hra-
bové č. 89, Bytča) Šťastné deti Prínosom projektu bolo vybudovanie  

ihriska s dopadovou plochou. 1 000,00 €

KIA_ZGP20_D11 Obec Štefanov  
nad Oravou

Bezpečne na det-
skom ihrisku v MŠ

Prínosom projektu bolo obnovenie detského ihriska,  
aby sa stalo bezpečným miestom na hranie. 1 000,00 €

KIA_ZGP20_D12 OZ Vláčik Bezpečné ihrisko Prínosom projektu bolo položenie  
dopadových plôch pod ihriskové zostavy. 997,60 €

KIA_ZGP20_D13 PRO BONUM Tvorme spolu 
komunitu

Prínosom projektu bolo vytvorenie tvorivej dielne  
v komunitnom centre, kde trávia čas deti i starí ľudia. 1 000,00 €
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KIA_ZGP20_D14 Obec Necpaly Bezpečné  
parkovanie

Vďaka grantu sa podarilo vybudovať bezpečné parkovisko  
pre obyvateľov a návštevníkov obce Necpaly, ktorí  
smerujú na rozhľadňu, príp. náučný chodník. 

1 000,00 €

KIA_ZGP20_D15 Obec Belá – Dulice
Vybudovanie 
odpočívadla v Obci 
Belá – Dulice

Prínosom bolo vytvorenie troch drevených sôch,  
ktoré budú skrášľovať budúce odpočívadlo. 1 000,00 €

KIA_ZGP20_D16 Obec Makov Skrášlenie  
detského ihriska Prínosom projektu bolo skrášlenie detského ihriska. 1 000,00 €

KIA_ZGP20_D17 Obec Hlboké nad 
Váhom

Revitalizácia miest-
neho parku 

Prínosom projektu bola revitalizácia parku, zrekonštruovali sa 
lavičky, vysadil sa trávnik, dreviny, kvety a namontovali sa koše. 1 000,00 €

KIA_ZGP20_D18 Združenie priateľov 
Hričovského hradu

Záchrana zadného 
paláca hradu Hričov Prínosom bolo zakúpenie lešenia pre hrad Hričov. 1 000,00 €

KIA_ZGP20_D19 Vlastnou cestou Leto pre  
DobroDruhov

Prínosom bolo organizovanie letnej  
školy a workshopov pre klientov DSS. 1 000,00 €

KIA_ZGP20_D20
Základná škola  
s materskou školou  
v Malom Čepčíne

Zelená učebňa Prínosom bolo vybudovanie vonkajšej učebne,  
ktorá zlepši a modernizuje podmienky na vzdelávanie. 999,50 €

KIA_ZGP20_D21 Obec Sklabiňa Oddychová zóna  
v areáli ZŠ

Prínosom projektu bolo dokončenie areálu detského  
ihriska umiestneného v priestoroch miestnej ZŠ s MŠ. 990,00 €

KIA_ZGP20_D22 Občianske združenie 
ARCUS

Lahodíme oku, 
pomáhame telu

Prínosom projektu bola revitalizácia vonkajších priestorov OZ, 
zakúpili sa dreviny, rastliny, vytvorila sa bylinková záhrada. 1 000,00 €

KIA_ZGP20_D24 Filmový klub Bytča, 
o. z. Ľadovňa

Vďaka grantu sa podarilo nakúpiť časť technického vybavenia 
potrebného pre realizáciu divadiel, prednášok a iného programu 
v priestore Ľadovne v meste Bytča.

1 000,00 €

KIA_ZGP20_D25 Občianske združenie 
SLNKOTVOR Včely pre každého

Prínosom projektu bola ochrana včiel prostredníctvom propa-
govania a vzdelávania miestnej komunity aj vďaka tvorivým 
dielňam.

1 000,00 €

KPS20_01 Človek v ohrození, 
n.o.

Kto pomôže 
Slovensku

Financie boli použité na nákup potravín, hygienických potrieb 
a školských pomôcok pre rodiny v núdzi počas pandémie 
koronavírusu.

2 000,00 €

KPS20_02 Maják nádeje Kto pomôže 
Slovensku

Financie boli použité na nákup potravín, hygienických potrieb 
a školských pomôcok pre rodiny v núdzi počas pandémie 
koronavírusu.

2 000,00 €

KPS20_03 Nezábudka,n.o. Kto pomôže 
Slovensku

Financie boli použité na nákup potravín, hygienických potrieb 
a školských pomôcok pre rodiny v núdzi počas pandémie 
koronavírusu.

1 500,00 €

KPS20_04 Mesto Zvolen Kto pomôže 
Slovensku

Financie boli použité na nákup potravín, hygienických potrieb 
a školských pomôcok pre rodiny v núdzi počas pandémie 
koronavírusu.

1 500,00 €

KPS20_06
Spoločnosť priateľov 
detí detských domo-
vov Úsmev ako dar

Kto pomôže 
Slovensku

Financie boli použité na nákup potravín, hygienických potrieb 
a školských pomôcok pre rodiny v núdzi počas pandémie 
koronavírusu.

600,00 €

KSP20_05 Usmej sa na mňa, 
o.z.

Kto pomôže 
Slovensku

Financie boli použité na nákup potravín, hygienických potrieb 
a školských pomôcok pre rodiny v núdzi počas pandémie 
koronavírusu.

400,00 €

LGBT20_01 Dúhový PRIDE 
Bratislava

Dúhový PRIDE 
Bratislava 2020

Vďaka podpore sa uskutočnil 10. ročník festivalu Dúhový PRIDE 
Bratislava online, ktorému predchádzal týždeň sprievodných 
podujatí.

2 000,00 €

LGBT20_02 Saplinq, o.z.
KompAkt – 
kompetencie pre 
aktivizmus (pilot)

Financie boli použité na projekt KompAkt, ktorý bol pilotným 
projektom základného vzdelávania LGBT+ aktivistov a aktivistiek. 5 921,00 €
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LGBT20_03 Mladí, o.z.
Kampaň na podporu 
LGBT komunity  
a portálu Dúhy.sk

Prostriedky z grantovej podpory boli použité na propagáciu 
sociálnej siete Dúhy.sk a kampaní na podporu LGBT+ komunity. 2 390,00 €

LGBT20_04 Iniciatíva Inakosť
inPoradňa – 
poradenstvo pre 
LGBTI ľudí

V rámci projektu bolo poskytnuté poradenstvo 48 LGBTI  
ľuďom a 12 sa zúčastnilo na skupine osobného rozvoja. 5 000,00 €

LGBT20_05 Richard Joseph 
Langdon

Pre kal a mende, pal 
a mende (pre nás, 
o nás)

Vďaka podpore bolo vytlačených 300 ks informačno-vzdelávacie-
ho letáka o LGBTI komunite v rómskom jazyku. 200,00 €

LGBT20_06 Michal Tarbaj Dúhový skauting Financie boli použité na podporu skupiny LGBTI+ skautov. 102,90 €

LGBT20_14 Paulína Samašová Sit the Rainbow Financie boli použité na podporu projektu Sit the rainbow, ktorý 
má za cieľ reprezentovať LGBTQ+ komunitu v meste Pezinok. 140,00 €

LIDLPP20_01
Slovenský Červený 
kríž, ústredný 
sekretariát

Spolu zmierňujeme 
následky COVID-19

SČK zakúpil ochranné pomôcky, dezinfekciu, materiálne  
vybavenie pre pracovníkov a dobrovoľníkov, aby územné  
spolky mohli pomáhať.

35 530,96 €

LIDLPP20_02 
(DZ2020/411)

Univerzitná nemocni-
ca Bratislava

Prístroje pre Gyne-
kologicko-pôrod-
nícku kliniku 
(FDO3000614)

Financie boli použité na prístrojové vybavenie pre  
Univerzitnú nemocnicu Bratislava (Nemocnica Ružinov). 22 464,00 €

LIDLPP20_03 
(DZ2020/401)

Východoslovenský 
onkologický ústav 
a.s., Košice

Infusomaty 
(FDO3000147)

Financie boli použité na zakúpenie 4 ks Infusomatov  
pre Východoslovenský onkologický ústav v KE. 5 897,95 €

MBF20_01 Centrum rodiny, n.o. A spolu kráčame 
ďalej...

Centrum rodiny vďaka podpore skrášlilo priestory centra, dovyba-
vilo kuchyňu a vďaka lektorovi mohli poskytovať služby, tréningy 
a workshopy v centre.

2 000,00 €

MBF20_02 OZ DOMOV – DÚHA
Pomoc Bezpečnému 
ženskému domu 
DÚHA

Vďaka grantu si BŽD Dúha podporil 4 zamestnancov, ktorí 
poskytujú sociálnu pomoc pre 25 žien, matiek s deťmi ročne, 
klientky v BŽD DÚHA. 

2 000,00 €

MBF20_03 PRO VIDA Buddy

Vďaka podpore si PRO VIDA v programe Buddy udržala odbornú 
garantku a lektorku pre dobrovoľníkov, ktorí majú dosah až na 
82 detí z Centier pre deti a rodiny pred odchodom aj po odchode 
z centra.

3 000,00 €

MBF20_04 Divadlo bez domova Leto v paláci Vďaka podpore Divadlo bez domova podporilo herecký tím,  
ktorý skúšal novú hru a uskutočnil divadelný workshop. 1 500,00 €

MBF20_05 Imobilio občianske 
združenie

Zelená strecha 
veterná v Imobiliu

Vďaka grantu pre Imobilio občianske združenie projekt Zelená 
strecha podporí pre 100 ľudí trvalé zlepšenie životného prostre-
dia a okolia. 

2 000,00 €

MBF20_06 Cesta von

Stimulácia detí  
a podpora rodičov  
z marginalizovaných 
komunít

Cesta von vďaka grantu zamestnala 3 rómske ženy  
vo vylúčenej komunite ako Omamy pre 73 detí vo  
veku 0 – 6 rokov, ktoré dostanú intervenciu raz týždenne. 

3 000,00 €

MBF20_07 Depaul Slovensko, 
n. o.

Bezpečné služby pre 
ľudí bez domova 

Organizácia Depaul mohla vďaka grantu zlepšiť podmienky pre 
250 ľudí bez domova, ktorí každý deň využívajú služby nocľahár-
ne a útulkov pre chorých. 

2 500,00 €

MBF20_08 Adrosko Získaj späť svoj hlas
Vďaka podpore OZ Adrosko dalo k dispozícii pre minimálne  
7 ľudí s komunikačným hendikepom, moderné AAK  
komunikačné pomôcky.

10 000,00 €

MO_PP20_01 
(DZ2020/405)

Žilinský samosprávny 
kraj –  
v správe Kysucká 
nemocnica s polikli-
nikou Čadca

Pomoc nemocniciam 
počas pandémie 
(FDO3000440)

Financie boli použité na zmierňovanie následkov pandémie COVID-19 
zakúpením osobných ochranných a zdravotníckych pomôcok. 20 352,00 €
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MO_PP20_01 
(DZ2020/406)

Ústredná vojenská 
nemocnica SNP 
Ružomberok – FN

Pomoc nemocniciam 
počas pandémie 
(FDO3000440)

Financie boli použité na zmierňovanie následkov pandémie COVID-19 
zakúpením osobných ochranných a zdravotníckych pomôcok. 20 352,00 €

MO_PP20_01 
(DZ2020/407)

Fakultná nemocnica  
s poliklinikou Žilina

Pomoc nemocniciam 
počas pandémie 
(FDO3000440)

Financie boli použité na zmierňovanie následkov pandémie COVID-19 
zakúpením osobných ochranných a zdravotníckych pomôcok. 20 352,00 €

MO_PP20_01 
(DZ2020/408)

Nemocnica  
s poliklinikou  
Považská Bystrica

Pomoc nemocniciam 
počas pandémie 
(FDO3000440)

Financie boli použité na zmierňovanie následkov pandémie COVID-19 
zakúpením osobných ochranných a zdravotníckych pomôcok. 20 352,00 €

MO_PP20_01 
(DZ2020/409)

Univerzitná nemocni-
ca Martin

Pomoc nemocniciam 
počas pandémie 
(FDO3000440)

Financie boli použité na zmierňovanie následkov pandémie COVID-19 
zakúpením osobných ochranných a zdravotníckych pomôcok. 20 352,00 €

MO_PP20_02 
(DZ2020/410)

Žilinský samosprávny 
kraj –  
v správe Kysucká 
nemocnica s polikli-
nikou Čadca

Pomoc nemocniciam 
počas pandémie 
(FDO3000464)

Financie boli použité na zmierňovanie následkov pandémie COVID-19 
zakúpením osobných ochranných a zdravotníckych pomôcok. 8 388,00 €

MO_PP20_03
Slovak Korean 
Heritage Language 
School

Environment
Finančné zdroje sme použili hlavne na prenájom miestností na 
vzdelávacie účely, na ochranné pomôcky, vzdelávací materiál  
a iné drobné výdavky. 

10 000,00 €

MTR_PP20_01

Spoločnosť priateľov 
detí z detských 
domovov Úsmev 
ako dar

9. ročník Anjelskej 
kapustnice 2020

Financie boli použité na organizáciu Anjelskej kapustnice v 
meste Košice, s cieľom získania finančných prostriedkov pre 50 
najchudobnejších rodín.

957,18 €

MTR19_09 Free Food Vianočná foodwaste 
kampaň

Prostredníctvom aktivity sa podarilo poukázať na problém plytva-
nia potravinami. Natočené video malo cca 30 000 videní. 326,19 €

MTR19_10

Spoločnosť priateľov 
detí z detských 
domovov Úsmev 
ako dar

Anjelská kapustnica
V poradí ôsmy ročník podujatia priniesol množstvo pozitívnych 
zážitkov, ale taktiež aj prostriedky, ktoré boli použité na priamu 
finančnú a materiálnu pomoc jednotlivcom a rodinám v núdzi.

271,49 €

NFCA20_01 ON-POINT občianske 
združenie Kordícky Extrém 

Financie boli použité na bežecké preteky v prírode Kremnických 
vrchov, ktoré pomohli k propagácii zdravého životného štýlu 
medzi verejnosťou. 

2 000,00 €

NFCA20_02 Svetielko nádeje, o.z. Balíček prvého 
kontaktu

V rámci projektu bolo zakúpených 33 osušiek do balíčkov 
prvého kontaktu, ktoré obsahujú najdôležitejšie potreby pre 
hospitalizáciu.

500,00 €

NFCA20_03

Športový klub pri 
združení rodičov 
Športového gymnázia 
Banská Bystrica

Trenažér na tréning 
lyžiarskej súťaže

Cieľom projektu bolo zlepšenie úrovne podmienok tréningu 
biatlonistov a bežcov na lyžiach študujúcich na Strednej športovej 
škole Banská Bystrica.

2 306,24 €

NFCA20_04 CoWorking Banská 
Bystrica

Startup weekend 
Banská Bystrica 
2020

Financie boli použité na organizáciu Startup weekend Banská 
Bystrica 2020, ktorého sa zúčastnilo 83 účastníkov. 1 643,93 €

NFCA20_05 Športový klub polície 
Banská Bystrica

Zlepšenie podmie-
nok na športovanie 
mládeže LO ŠKP 
Banská Bystrica

Prínosom projektu bolo zakúpenie športového vybavenia,  
čím sa zlepšil aj tréningový proces. 5 500,00 €

NFCA20_06 Oranžová obálka CONTI – Výkaz dô-
chodkových dávok

Na základe analýzy potrieb bola upravená platforma  
zjednodušením vstupnej vrstvy sekcie „Dôchodok“. 4 000,00 €

NFCA20_07 ŠK Hadveo Banská 
Bystrica

Nákup dresov 
a športového 
oblečenia

Prínosom klubu bolo zakúpenie športových dresov. 2 400,00 €
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NFCA20_DZ_1 
(DZ2020/431)

Nemocnica AGEL 
Zvolen

Zlepšenie podmie-
nok poskytovania 
zdravotnej starost-
livosti. 

Financie boli použité na nákup gastroskopu CCD EG-530 WR. 10 000,00 €

NM20_001 Autis Aby nám bolo v zime 
teplúčko

Projekt nebol realizovaný z dôvodu preventívnych opatrení 
COVID-19, aktivity budú realizované až keď to opäť bude možné. 120,00 €

NM20_002 OZ Spoznávame svet 
a Slovensko Jedlý les II. fáza SE z dôvodu COVID-19 na poslednú chvíľu dobrovoľnícku aktivitu 

zastavili, s tým, že bude vykonaná v náhradnom termíne. 80,00 €

NM20_003
Gymnázium Andreja 
Vrábla, Mierová 5, 
Levice

Naše mesto 2020
Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu súvisiacu  
s COVID-19 bola aktivita v spolupráci so SE zrušená. Plánované 
aktivity sa uskutočnili interne.

80,00 €

NM20_004 Združenie priateľov 
Hričovského hradu

Pomôžme hradu 
Hričov

Aktivita bola zameraná na natieranie dreveného  
schodiska a vynášanie kameňa do hradu. 40,00 €

NM20_005
ZRR Nejedlého (Zdru-
ženie Rady rodičov 
Nejedlého)

Všetky farby dúhy  
na stenách

Financie boli použité na úpravu a skrášlenie  
školského dvora, aby lepšie spĺňal potreby školákov. 240,00 €

NM20_006 PRIMA n.o. Bezbariérová Prima Vďaka dobrovoľníkom bolo do vzniknutého priestoru nalepené 
linoleum. 40,00 €

NM20_007 Imobilio občianske 
združenie

exterierové úpravy 
Imobilia

Vďaka dobrovoľníkom sa podarilo nahodiť celú hrubú omietku  
na opornom múre Imobilio v juhovýchodnej časti objektu. 320,00 €

NM20_008 SVETIELKO POMOCI n.o.

Upratovanie náhrad-
ného domova pre 
deti a rodičov  
v Košiciach

Vďaka dobrovoľníckej aktivite sa kompletne vyčistil a upratal 
náhradný domov pre deti s onkologickými ochoreniami a ich 
rodičov v Košiciach.

40,00 €

NM20_009 Concordia 76
Domov sociálnych 
služieb Nezábudka – 
vonkajšie práce

Vďaka dobrovoľníkom boli umyté okná a upravený dvor domova. 80,00 €

NM20_010 Nadácia Cvernovka
Úpravy verejného 
parku na Račianskej 
78

Projekt prispel k revitalizácií parku kultúrneho  
a kreatívneho centra Nová Cvernovka. 400,00 €

NM20_012 LA-VI-NA
Voľnočasové 
centrum pre  
deti v Záriečí

Aktivita sa nerealizovala z dôvodu  
preventívnych opatrení COVID-19. 80,00 €

NM20_014 Zoborský skrášľovací 
spolok Naše mesto 2020 Vďaka dobrovoľníkom vyčistilo okolie archeologického náleziska 

na Zoborskom kláštore a tiež aj ruiny na Zoborskom kláštore. 240,00 €

NM20_015 Centrum voľného 
času Hravá záhrada Aktivita sa nerealizovala z dôvodu  

preventívnych opatrení COVID-19. 40,00 €

NM20_016 OZ FAIN Nová záhrada II. Aktivita sa nerealizovala z dôvodu  
preventívnych opatrení COVID-19. 40,00 €

NM20_017 OZ Komenský
Úprava školského 
dvora a letnej 
učebne

Dobrovoľníci vysadili zelenú stenu a trvalé rastliny, zreparovali 
lavičky na školskom dvore a pripravili miesto na osadenie 
smerovníkov z kmeňov stromov.

80,00 €

NM20_018 Obecný úrad Vysoká 
nad Uhom

Oprava oplotenia 
ZŠ a MŠ 

Aktivita sa nerealizovala z dôvodu  
preventívnych opatrení COVID-19. 160,00 €

NM20_019 Mesto Prievidza Aby sme tu  
mali čisto.

Dobrovoľníci upravili priestor o rozlohe 650 m2  
na Kláštornej ulici v Prievidzi, za Piaristickým kostolom. 240,00 €

NM20_020 Rodičovské združenie 
pri ZŠ Tlmače

Zveľadenie exteriéru 
ZŠ Tlmače

Aktivita sa nerealizovala z dôvodu  
preventívych opatrení COVID-19. 120,00 €

NM20_022
Základná škola s 
materskou školou, 
Čajkov 285

Zelená oáza Aktivita sa nerealizovala z dôvodu  
preventívnych opatrení COVID-19. 40,00 €
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NM20_023

Združenie na záchra-
nu stredovekého 
architektonického 
dedičstva nitrianske-
ho kraja – LEUSTACH

Záchranné práce  
na hrade Hrušov

Vďaka dobrovoľníckej práci bolo ručne prenesených 5 ton  
kameňa na miesta budúcich záchranných prác a preosiata  
suť z archeologického výskumu. 

80,00 €

NM20_024 Michaelis oz Vylepšenie komunit-
ných priestorov

Aktivita sa nerealizovala z dôvodu  
preventívnych opatrení COVID-19. 40,00 €

NM20_025 RENOVA Záchrana hradu 
Dobrá Voda 2020

Aktivita sa nerealizovala z dôvodu  
preventívnych opatrení COVID-19. 280,00 €

NM20_026 ArTUR Záhradná učebňa 
eko-staviteľstva

Aktivita sa nerealizovala z dôvodu  
preventívnych opatrení COVID-19. 120,00 €

NM20_027 Svetielko nádeje, o.z. Pomoc na ceste  
za zdravím Financie boli použité na nákup kreatívneho materiálu. 40,00 €

NM20_028

Združenie na záchra-
nu stredovekého 
architektonického 
dedičstva nitrianske-
ho kraja Leustach

Záhady hradu 
Hrušov II

Aktivita sa nerealizovala z dôvodu  
preventívnych opatrení COVID-19. 120,00 €

NM20_030 Centrum rodiny, n.o. Oddych pre každého 
pokračuje!

Dobrovoľníci vyčistili areál komunitného centra  
a naplnili celý kontajner bioodpadom. 250,00 €

NM20_033

Materská škola s elo-
kovanými triedami 
v objekte Materskej 
školy Bodvianska ul. 
č. 4 a Šíravská ul. č. 8 

Farebný plot Počas aktivity dobrovoľníci šmirgľovali, čistili a následne  
maľovali časť oplotenia okolo školského dvora. 160,00 €

NM20_034 INEX Slovakia MŠ Haanova Za pomoci dobrovoľníkov sa natrela časť plota škôlky  
a natrela sa jednu stena a stĺpy pri vchode do škôlky. 240,00 €

NM20_035 DSS pre deti a dospe-
lých KAMPINO Pekná záhrada 2020

Prácou dobrovoľníkov sa zvýraznil ešte viac obrovský potenciál 
záhrady ako miesta odpočinku, relaxu a príjemného pobytu pre 
klientov.

213,00 €

NM20_036 Občianske združenie 
Why Not?

Revitalizácia záb-
radlia na Račianskej 
ulici

Vďaka dobrovoľníkom bolo zhrdzavené a zanedbané zábradlie 
„zakonzervované“ novou farbou, ktorá zabezpečí funkčnosť  
a estetický vzhľad zábradlia.

320,00 €

NM20_037
Európsky inštitút – 
regionálneho rozvoja, 
n.o.

Úprava parku  
v Oponiciach

Financie boli použité na revitalizáciu bylinkovej výsadby záhonu, 
dosadenie nových byliniek, očistenie okolia jazierka a nasadenie 
bio ochranu vody.

75,00 €

NM20_038 Spolu sme Prievidza Príprava na otvore-
nie Múzea vTedy

„Dobrovoľníci zmontovali 15 sklenených vitrín, vyčistili podlahy 
múzea, vyčistili a vytvorili miestnosť knižného archívu múzea.“ 174,50 €

NM20_041 Strom života Čistenie Malého 
Dunaja 2020

Dobrovoľníci na kánoe vyzbierali z vôd Malého  
Dunaja približne 5 metrov kubického odpadu. 320,00 €

NM20_042 OZ DOMOV – DÚHA Pomoc pre KS DÚHA 
a BŽD DÚHA 2020

Dobrovoľníci upratali záhradu KS DÚHA – ostrihali stromy  
a kríky, pokosili a pohrabali trávu, zelený odpad sústredili  
do pristaveného kontajnera. 

200,00 €

NM20_043
Materská škola – 
Budovateľská 8, 
Prešov

Školský dvor – 
prírodná učebňa

Skrášlil sa školský dvor, revitalizovalo sa okolie hmyzieho  
hotela v školskej záhrade, vysadili sa trvalky, vytvoril sa  
chodník a skrášlil sa betónový plot prírodnými obrazmi. 

120,00 €

NM20_044
BROZ – Bratislavské 
regionálne ochranár-
ske združen

Údržba zelene v Kar-
lovej Vsi, Bratislava  
a revitalizácia lúky  
v Biskupiciach

Vďaka dobrovoľníkom boli vyzbierané odpadky  
a upravené záhony na ZŠ A. Dubčeka v Bratislave. 320,00 €

NM20_047 Michal Tkáčik Namaľujme si plot Vďaka dobrovoľníkom sa namaľovalo 80 metrov  
plota okolo Metodicko-pedagogického centra. 400,00 €
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NM20_049 Iniciatíva rodičov 
Lamača o.z.

Aby bol škôlkársky 
dvor ešte krajší

Dobrovoľníci vyčistili terén okolo herných prvkov, vyčistili sa 
steny budovy prúdom vody a pokosil sa veľký škôlkarsky areál. 160,00 €

NM20_050
Rodičovské združenie 
pri materskej škole 
Čínska 24

Veselé deti Podarilo sa obnoviť detskú šmýkľavku na školskom dvore, 
obnoviť náter na hojdačkách a doskách pri pieskovisku. 80,00 €

NM20_052
Technické a záhrad-
nícke služby mesta 
Michalovce

Nový náter –  
nová tvár

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo obnoviť oplotenie 
futbalového ihriska a predĺžila sa jeho životnosť. 120,00 €

NM20_053 Domov sociálnych 
služieb SYNNÓMIA

Upratovanie po 
stavebných prácach

Dobrovoľníci vyčistili záhradu a pozemok od zvyškového  
stavebného materiálu a stavebného odpadu. Zrevitalizovali  
celú záhradu. 

80,00 €

NM20_058
Rodičovské združenie 
pri Materskej škole 
Linzbothova 18

Rande v škôlke Z dôvodu preventívnych opatrení COVID-19  
bola aktivita realizovaná neskôr. 400,00 €

NM20_060
Združenie na záchra-
nu Starého hradu  
– castrum Warna

Pomôž i Ty zachrániť 
Starhrad. Prilož ruku 
k dielu. 

Dobrovoľníci sa venovali zberu kameňa  
potrebného pre murovanie na hrade. 80,00 €

NM20_061 Združenie rodičov MŠ 
Myjavská

Úprava vonkajších 
priestorov Dobrovoľníci pomohli pri úprave vonkajšieho plota škôlky. 40,00 €

NM20_062 Klub rýchlostnej 
kanoistiky Vinohrady Naše mesto

Upravilo sa okolie vstupu do lodenice, časť brehu zátoky, pozbie-
rali sa odpadky, pokosilo sa, ošmirgľoval a nalakoval sa drevený 
hangár a vyčistili sa rímsy. 

230,00 €

NM20_063 Mesto Topoľčany
Revitalizácia detských 
ihrísk v Topoľčanoch 
– II.etapa

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo 
náterom obnoviť 3 detské ihriská. 160,00 €

NM20_064 Múzeum mesta 
Bratislavy

Dobrovoľnícke práce 
na hrade Devín  
a v Antickej Gerulate 
v Rusovciach –  
čistenie areálov  
národných kultúr-
nych pamiatok

V areáli hradu Devín boli ošmirgľované a natreté  
drevené prvky, v Gerulate výhliadka, lavičky a stoly. 400,00 €

NM20_065 Občianske Združenie 
Rodinná Rozprávka Deň pre rozprávku Umylo sa 40 okien centra, ušil sa organizér na papučky,  

vytriedili a vydezinfikovali sa hračky. 240,00 €

NM20_067 Mesto Nitra Krajšie Mesto  
pre všetkých

Vďaka dobrovoľníkom bolo vyčistené a namaľované detské 
bludisko, je tak krajšie, čistejšie a bezpečnejšie. 120,00 €

NM20_069 OZ Brána do života Nová záhrada
Vďaka projektu Naše Mesto je záhrada zrevitalizovaná, pokosená, 
pohrabaná, upravená. Veľkým prínosom bolo zabezpečenie 
veľkokapacitného kontajnera.

130,00 €

NM20_072
Domov sociálnych 
služieb prof. Karola 
Matulaya

Okná do nášho 
mesta

Grant a spolupráca s dobrovoľníkmi výrazne  
napomohla upraviť areál zariadenia. 240,00 €

NM20_073 Mestská časť Brati-
slava-Dúbravka Krajšia Dúbravka

Projekt prispel k zveľadeniu a skrášleniu okolia mestskej časti 
Dúbravka. Zveľadili sa priestory, ktoré sú intenzívne využívané 
obyvateľmi.

400,00 €

NM20_076 RAFAEL dom, n.o. Rekultivácia 
lesoparku

Vyčistil sa dlhý živý plot od buriny a aj chodník,  
a vysadilo sa asi 200 nových kríkov. 160,00 €

NM20_077 Liga proti rakovine Skrášlime Centrum 
pomoci v Bratislave

Dobrovoľníci pomohli skrášliť interiér a exteriér Centra pomoci 
Ligy proti rakovine. Pomohli nám upraviť záhradu a parkovisko. 120,00 €

NM20_085 Občianske združenie 
Zelená deťom

Krajšia a bezpečnej-
šia škôlka

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo natrieť oplotenie, 
vysadiť stromy a upraviť dopadovú plochu pod hracími prvkami. 160,00 €
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NM20_086
Hlavné mesto 
Slovenskej republiky 
Bratislava

Projekty Hlavného 
mesta SR Bratislavy 

Podarilo sa vyčistiť širšie časti obľúbených  
zelených lokalít v Bratislave 359,90 €

NM20_087 Rákociho cesta Prešovské hrady 
2020

Dobrovoľníci svojou prácou prispeli k obnove hradov Šebeš, 
Soľnohrad a Obišovský hrad. 400,00 €

NM20_088 Občianske združenie 
Hrad Čeklís

Upratovanie na 
hrade Čeklís

Dobrovoľníci nosili a sypali kameň do gabiónov, odstraňovali 
náletovú zeleň, zbierali smeti a zasypávali koruny múrov 
hradného opevnenia.

80,00 €

NM20_089 Svätojurský vinohrad-
nícky spolok

Vinohradnícky 
skanzen

Dobrovoľníci vyčistili areál skanzenu od náletových rastlín, 
pokosili trávnaté plochy, upevnili agátové koly a odstránili  
burinu pri viniči.

120,00 €

NM20_092 OZ HorebPET Nalož ich všetky 
– PETky

Projekt pomohol naložiť PET vrchnáky  
do auta vďaka pomoci dobrovoľníkov. 40,00 €

NM20_093 Mestská časť Brati-
slava Ružinov

Upratovanie a 
zveľaďovanie MČ 
Ružinova

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo  
zveladiť viacero lokalít MČ Ružinov. 400,00 €

NM20_099 Centrum voľného 
času Krajšie CVČ Vďaka poskytnutému grantu a dobrovoľníkom sa podarilo  

skrášliť tri elokované pracoviská centra voľného času. 280,00 €

NM20_102 Mesto Pezinok CAJLA CUP V PEZINKU Vďaka dobrovoľníkom sa podarilo zrevitalizovať futbalové ihrisko. 160,00 €

NM20_103

Základná škola s ma-
terskou školou, Ulica 
Maxima Gorkého 21, 
Trnava

Revitalizácia 
areálu ŽS s MŠ, Ulica 
Maxima Gorkého 21 
v Trnave 

V rámci aktivity dobrovoľníci zrevitalizovali  
časť oplotenia školského areálu. 240,00 €

NM20_105 Spojená škola,Mu-
droňova 1,Nitra

Školský dvor – aktivi-
ta rezervovaná pre 
firmu TATRA BANKA

V rámci aktivity bol zrevitalizovaný školský areál, upravené 
pieskoviská, natreté lavičky a paletové sedenie. 120,00 €

NM20_106 Občianske združenie 
Okániček 

Revitalizácia oddy-
chovej zóny v areáli 
materskej školy

Dobrovoľníci obnovili starý náter oplotenia areálu Materskej školy 
čím pomohli vytvoriť deťom atraktívnejšie prostredie  
na výchovno-vzdelávaciu činnosť. 

80,00 €

NM20_107 DSS Andreas Naše mesto 2020 Dobrovoľníci upravovali prostredie ihriska. 40,00 €

NM20_110 Rodinné centrum 
Prešporkovo

Krížom krážom 
Prešporkovom

Dobrovoľníci pomohli pri revitalizácii ihriska  
Jedlíkova v spolupráci s MČ Staré Mesto. 200,00 €

NM20_111 Mesto Trnava Naše mesto 2020 Vďaka dobrovoľníkom bola vysadená zeleň v areáli MŠ T. Tekela  
a uprataná oddychová zónu v Kamennom mlyne. 120,00 €

NM20_112 Rodinné centrum 
Dlháčik

Pre štuplíkov vonku 
aj vo vnútri

Vďaka dobrovoľníkom boli opravené steny, namaľované  
zárubne a madlá, perfektne vyumývané všetky hračky  
a pomôcky na cvičenie.

280,00 €

NM20_113
Miestny úrad 
mestskej časti Brati-
slava-Petržalka

Dobrovoľnícke  
aktivity v Petržalke

Vďaka dobrovoľníkom sa podarilo natrieť cyklozábradlie, lavičky 
v parčíku na Nám. Hraničiarov a tiež aj zábradlie na Petržalskom 
cintoríne. 

359,77 €

NM20_115 CANIS CENTER EDDY 
SLOVAKIA

Ťažko na cvičisku, 
ľahko v teréne

Zúčastnení dobrovoľníci kosili, odstraňovali burinu,  
brúsili a natierali výcvikové prekážky. 120,00 €

NM20_117 Mesto Žilina Naše mesto v meste 
Žilina 2020

Vďaka dobrovoľníkom boli namaľované hojdačky a preliezky  
na ihrisku na sídlisku Hliny IV a plot v MŠ Čajakova v Žiline. 360,00 €

NM20_118 Mestská časť 
Bratislava – Rača Krajšia Rača 

Vyčistilo sa ihrisko na Závadskej ulici. Upratalo a premaľovalo sa 
ihrisko na Plickovej ulici, upratal sa dvor a natreli sa preliezačky 
na dvore MŠ Gelnická. 

400,00 €

NM20_121 O.Z. AkoLes Komunitná záhrada 
pod lesom

Vďaka dobrovoľníkom sa podarilo vymaľovať okná budúceho 
zázemia lesného klubu Gaštanko, taktiež schody a preliezku  
v pripravovanej komunitnej záhrade.

170,00 €
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NM20_123 Priatelia Quo Vadis o.z. UpratQuo a iné 
QVaktivity 2020

Vďaka dobrovoľníkom sa podarilo do poriadku dom Quo Vadis. 
Upratali sa priestory, usporiadala sa knižnica, ošmirgľovali sa 
tabuľky a umyli sa okná.

40,00 €

NM20_124 Liberta, n. o.
Skrášlenie von-
kajších priestorov 
Liberty

Vymaľoval sa plot, vyčistil sa trávnatý priestor od koreňov 
zrezaných stromov a kríkov, natrelo sa ochranným náterom 
drevené detské ihrisko. 

200,00 €

NM20_128 Mestská časť Brati-
slava–Karlova Ves

NAŠA KRAJŠIA 
KARLOVA VES 2020

Desať dobrovoľníckych aktivít v MČ Karlová Ves prispeli k skrášle-
niu verejných priestorov určených na relax a aktívny oddych. 400,00 €

NM20_129 Mestské lesy  
v Bratislave

Clean up Bratislava 
City Forests 2020

Väčšina aktivít bola zameraná na zber smetí v lese, náter  
rekreačného mobiliáru a aj čistenie okrajov cyklistickej trasy  
a renovácia historického kanóna.

400,00 €

NM20_130

Základná škola  
s materskou školou 
(Borodáčova 2, 
Bratislava)

Ekoučebňa Projekt prispel k skrášleniu areálu školy, a to úpravou  
trávnika a výsadbou stromčekov za pomoci dobrovoľníkov. 200,00 €

NM20_132 SZŠW Vidíme sa v 
septembri? Dobrovoľníci revitalizovali záhradu. 360,00 €

NM20_135 Mesto Stupava
Zveľadenie detských 
ihrísk a spoločných 
priestranstiev

Detské ihrisko sa pričinením dobrovoľníkov  
zmenilo na krajšie a najmä bezpečnejšie. 120,00 €

NM20_138 Mestská časť 
Bratislava Lamač Lamač si pomáha „Vďaka dobrovoľníkom bola vyčistená a zlikvidovaná skládka 

odpadu v Lamači. Boli vyčistené tiež aj obrubníky.“ 280,00 €

NM20_140

OZ Vodníček 
Rodičovské združenie 
pri materskej škole 
Tupolevova 20

Vymaľujme doprav-
né ihrisko pre deti  
z MŠ Tupolevova

Dobrovoľníci vyčistili okolie dopravného ihriska,  
odstránili nános lístia a buriny pri pneumatikách. 240,00 €

NM20_141
Farnosť Bratislava – 
Kalvária, Rímskokato-
lícka cirkev

Natri si v jaskynke 
svoju lavičku :)

Dobrovoľníci zakonzervovali staré zábradlie, skultúrnili  
okolie historických tabuliek a upratali celé okolie. 360,00 €

NM20_145 Obchodná akadémia, 
Watsonova61, Košice

Spoločne dokážeme 
viac II

Dobrovoľníci očistili a natreli plot a brána areálu školy. Náterom 
sa zlepšil vzhľad oplotenia a jeho ochrana pred počasím. 120,00 €

NM20_146 Občianske združenie 
Pajštún

Borinka – Revitali-
zácia Pajštúnskeho 
rínku

Vďaka grantu sa podarilo oživiť Podpajštúnske korzo – zatraktívni-
lo sa turisticky vyhľadávané miesto pri Kráľovskej studničke. 200,00 €

NM20_147 Autistické centrum 
Andreas

Dobrovoľníci pre 
centrum ANDREAS 
2020

Vďaka dobrovoľníkom a grantu sa podarilo upratať  
vnútorné priestory a tiež upraviť záhradu. 400,00 €

NM20_152 Obchodná akadémia Letná premena 2020 Vďaka dobrovoľníkom sa upravila záhrada školy. Ošmirgľovali  
a namaľovali tiež nosné stĺpy a zábradlie pred školou. 320,00 €

NM20_155
Hotelová akadémia, 
Mikovíniho 1, 
Bratislava

Vynovenie chodieb 
a exteriérovej záhrady

Podarilo sa pripraviť exteriér na bylinkovú záhradu a pripravil  
sa priestor na sedenie pre žiakov a pre kvetinovú výsadbu. 120,00 €

NM20_157 Mestská časť Brati-
slava-Rusovce

Úprava verejných 
priestranstiev

Projekt prispel k úprave dvoch verejných priestranstiev 
v Mestskej časti Bratislava-Rusovce. 200,00 €

NM20_159 Mesto Michalovce Krajšie mesto 
Michalovce

Projekt prispel ku skrášleniu objektu dvoch materských škôl, 
Služieb mesta Michalovce a Komunitného centra. 240,00 €

NM20_160 Centrum pre deti 
a rodiny Nitra ZA LEPŠIE CENTRUM

Vďaka dobrovoľníkom sa podarilo namaľovať brány a preliezky, 
natrieť lakom vonkajší prístrešok a detský hrad, presťahovať 
detský nábytok a vysadiť ovocné kríky a dreviny. 

120,00 €

NM20_161 OZ Komúna Maľovanie  
školského plota

Dobrovoľníci vyčistili a natreli približne 80 metrov plota krásnou 
modrou farbou. 160,00 €
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NM20_162 Sloboda zvierat Pomoc v útulku Upratal sa sklad a výbehy pre psíkov, namaľoval sa plot, dva 
prístrešky, aj podlaha v agility areáli. Vyvenčili sa desiati psíkovia. 39,82 €

NM20_163 Materské centrum 
HOJDANA – Ružinov

Hojdanovská 
záhrada

Dobrovoľníci pokosili trávniky, prehádzali  
kompost, drvili sa konáre, vypleli záhony. 120,00 €

NM20_164 Združenie Slatinka Aleja cez Lanice
V rámci projektu bola pokosená a vyčistená alej v centre parku. 
Dobrovoľníci vyčistili tiež krajinu od odpadu a malej skládky 
odpadu. 

120,00 €

NM20_165
ZŠ Anatolija Karpova, 
Černyševského 8, 
851 01 Bratislava

Krajšia škola Vďaka dobrovoľníkom sa natrelo 18 paliet a vznikla tak vertikálna 
záhrada, ktorá umožní žiakom zážitkové učenie. 120,00 €

NM20_166 MČ Bratislava-Vra-
kuňa

Čisté okolie Malého 
Dunaja 

Vďaka zrealizovanej akcii sa podarilo vyčistiť približne 4 km úsek 
popri ľavom ramene Malého Dunaja od rôznych druhov odpadov. 199,60 €

NM20_170 Inštitút cirkulárnej 
ekonomiky, o.z.

Analýza triedeného 
zberu v meste Senec

Dobrovoľníci robili analýzu triedeného zberu slúži, ako  
sondu do správania obyvateľov v oblasti triedenia odpadu. 200,00 €

NM20_171 Slovenské technické 
múzeum Naše mesto

Časť dobrovoľníkov vykonala základné ošetrenie vystavených 
exponátov múzea, druhá sa zapojila do obnovy zbierkových 
predmetov.

133,99 €

NM20_172

Základná škola 
s materskou školou 
(Gogoľova 2143/7, 
Topoľčany)

Relaxačný areál
Dobrovoľníci pri budove materskej školy vytvorili bosonohý 
chodník s pieskoviskom, dve zábavné cestičky na autodráhu  
a upravili sa doskočiská k dvom šmykľavkám. 

120,00 €

NM20_174 Gymnastické centrum 
Bratislava

Zdravšie prostredie  
v gymnastickej hale 

Vďaka dobrovoľníkom sa upratala a povysávala  
molitánová jama. Vyčistili sa doskové žinenky a koberce. 200,00 €

NM20_175 MŠ Šancova Maľovaná škôlka Dobrovoľníci natreli bránu, lavičky a pódium. 60,00 €

NM20_178 Miestny úrad Brati-
slava-Čunovo

Naše Čunovo – 
krásne Čunovo

Vďaka grantu a dobrovoľníkom sa podarilo vyčistiť okolie MČ 
Čunovo, ponatierali sa preliezačky na ihrisku a vytrhala sa burina 
okolo kríkov a popri komunikáciách. 

360,00 €

NM20_179 Cyklokoalicia NGO CykloKuchyňa 2020 Vďaka dobrovoľníkom sa poliala záhrada, vyzbierali a vytriedili 
odpadky, umyli riady a namaľoval kontajner. 200,00 €

NPPP20_01
V.I.A.C. – Inštitút pre 
podporu a rozvoj 
mládeže

Ideme ďalej
Projektom bolo podporené vytváranie inkluzívneho prostredia  
v organizáciách, ktoré pracujú s deťmi, ktoré majú sociálne alebo 
zdravotné znevýhodnenie.

500,00 €

ODR19_006 Miroslav Mihalič
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2019

Financie boli využité na rehabilitáciu, posteľ,  
matrac, biolampu a logopedickú pomôcku. 750,00 €

ODR19_010 Michal Dobiáš
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2019

Financie boli využité na plávanie,  
logopédiu, psychológiu a palivovú kartu. 1 270,00 €

ODR19_022 Michal Jedličák
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2019

Financie boli využité na rehabilitácie pre Michala. 700,00 €

ODR19_027 Terézia Koleňová
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2019

Financie boli využité na sedačku, rúru  
a hygienické potreby pre Terezku. 159,00 €

ODR19_030 Kristína Bizoňová
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2019

Financie boli využité ako príspevok na auto, poistku,  
autosedačku, notebook a náučné programy pre Kristínku. 404,41 €

ODR19_034 Emily Zsemberiová
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2019

Financie boli využité na materiál  
na rekonštrukciu strechy pre Emily. 2 500,00 €
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ODR19_041 Jakub Juríček
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2019

Financie boli využité na rehabilitácie pre Jakubka. 2 500,00 €

ODR19_05 Ján Petrinec
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2019

Financie boli využité na rehabilitácia pre Janka. 1 750,00 €

ODR19_17 Lukáš Adamkovič
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2019

Financie boli využité na rehabilitácie pre Lukáša. 1 000,00 €

ODR19_23 Markus Gancarčík
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2019

Financie boli využité na rehabilitácie  
a kyslíkový koncentrátor pre Markusa. 1 800,00 €

ODR19_33 Emília Šofárová
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2019

Financie boli využité na rehabilitáciu,  
rebrinu a pomôcky na cvičenie pre Emu. 310,00 €

ODR19_35 Juraj Panák
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2019

Financie boli využité na rehabilitácie pre Juraja. 500,00 €

ODR19_36 Alex Novák
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2019

Financie boli využité na rehabilitáciu a logopédiu pre Alexa. 1 371,25 €

ODR19_38 Dóra Hajabács
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2019

Financie boli využité na autosedačku a palivovú karta pre Dóru. 2 499,84 €

ODR19_39 Sofia Hosová
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2019

Financie boli využité na doplnkové  
načúvacie zariadenie a logopédiu pre Sofiu. 2 500,00 €

ODR19_40 Damien Demikát
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2019

Financie boli využité na rehabilitácia a chodítko pre Damiena. 2 499,18 €

ODR20_01 Mia Klimantová
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na rehabilitácie pre Miu. 2 500,00 €

ODR20_02 Natália Moravčíková
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na rehabilitácia a chodítko pre Natálku. 1 200,00 €

ODR20_03 Noel Kešiar
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na rehabilitácia a chodítko pre Noelka. 2 500,00 €

ODR20_04 Daniela Uličná
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na rehabilitácie pre Danielku. 2 250,00 €

ODR20_05 Nina Lapšanská
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na hiporehabilitáciu  
a palivovú kartu pre Ninku. 2 500,00 €

ODR20_06 Soňa Taišová
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na logopédiu a palivovú kartu pre Soničku. 2 500,00 €

ODR20_07 Jakub Herman
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na diely pre zvukový/rečový  
procesor Cochlear Nucleus 7 a palivovú kartu. 2 499,90 €
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ODR20_08 Tamara Lerche
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na rehabilitácie pre Tamarku. 2 500,00 €

ODR20_09 Jakub Žigmund
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na kočík, autosedačku,  
biolampu a palivovú kartu pre Jakubka. 2 500,00 €

ODR20_10 Sofia Matvijová
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli použité na rehabilitácie pre Sofiu. 2 500,00 €

ODR20_11 Peter Močarník
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na rehabilitáciu, kočík a palivovú karta 
pre Petra. 2 500,00 €

ODR20_12 Marianna Adamová
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na komponenty a diely pre zvukový/rečový 
procesor, logopédiu a psychoterapiu pre Mariannu. 1 792,80 €

ODR20_13 Dominika Bérešová
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na rehabilitácie 
 a palivovú kartu pre Dominiku. 2 500,00 €

ODR20_14 Sabina Voržáčková
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na rehabilitácie pre Sabinu. 2 500,00 €

ODR20_15 Johanka Benčová
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na komunikačnú pomôcku so špeciálnym 
programom, hygienickú stanicu a palivovú kartu pre Johanku. 2 500,00 €

ODR20_16 Ela Klimková
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na rehabilitácie,  
logopédiu a palivovú kartu pre Elu. 2 500,00 €

ODR20_17 Michal Hanušovský
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na terapie pre deti s PAS a senzorické 
pomôcky pre Michala. 2 480,25 €

ODR20_18 Max Sirka
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na invalidný vozík, chodítko, rebrinu, 
ortopedickú podložku, autosedačku, ortézy a šlapacie autíčko 
pre Maxa.

2 484,68 €

ODR20_19 Sára Kučeríková
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na terapie Baby Bobath  
a terapie v hyperbarickej komore pre Sáru. 2 500,00 €

ODR20_20 Gabriel Szigeti
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na rehabilitácie  
a palivovú kartu pre Gabriela. 2 499,75 €

ODR20_21 Viktória Peťovská
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na rehabilitácie pre Viktóriu. 2 500,00 €

ODR20_22 Tobias Pap LIDL – Od začiatku v 
dobrých rukách 2020 Financie boli využité na rehabilitácie a palivovú kartu pre Tobiasa. 2 500,00 €

ODR20_23 Sofia Kmeťová
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na prenosný pulzný oxymeter s dokovacou 
stanicou a detskou sondou a palivovú kartu pre Sofiu. 2 495,61 €

ODR20_24 Nina Blaškovič
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na rehabilitáciu,  
ortopedický matrac a masážne prístroje pre Ninu. 2 442,80 €

ODR20_25 Táňa Raškovičová
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na rehabilitácie pre Táňu. 2 500,00 €
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ODR20_26 Liliána Čižmárová
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na rehabilitáciu a sedačku pre Liliánu. 1 910,00 €

ODR20_27 Lívia Balajová
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na rehabilitácia a palivovú kartu pre Líviu. 2 500,00 €

ODR20_28 Kristián Štugel
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na rehabilitáciu  
a palivovú kartu pre Kristiána. 2 500,00 €

ODR20_29 Bruno Kotvan
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na rehabilitáciu  
a príslušenstvo k vertikalizačnému stojanu pre Bruna. 2 500,00 €

ODR20_30 Adam Valach
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na rehabilitáciu a palivovú kartu pre Adama. 2 500,00 €

ODR20_31 Liana Findurová
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na palivovú kartu, kreatívne  
hračky a pomôcky na vzdelávanie pre Lianu. 2 384,63 €

ODR20_32 Adam Saniga
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na rehabilitácie,  
hippoterapiu a palivovú kartu pre Adama. 1 500,00 €

ODR20_33 Maxim Herko
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na rehabilitáciu, fitloptu, palivovú kartu, 
soľnú jaskyňu a sadu masážnych koberčekov pre Maxima. 2 499,59 €

ODR20_34 Leo Máté Chovanec 
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na rehabilitáciu a palivovú kartu pre Lea. 500,00 €

ODR20_35 Marko Hudec
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na rehabilitácie pre Marka. 2 500,00 €

ODR20_36 Tomáš Koštial
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na vertikalizačný  
stojan a palivovú kartu pre Tomáša. 2 499,20 €

ODR20_37 Martin Palguta
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na rehabilitáciu  
a palivovú kartu pre Martina. 2 500,00 €

ODR20_38 Timea Kurinová
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na rehabilitáciu  
a palivovú kartu pre Timeiku. 500,00 €

ODR20_39 Viktória Müllerová
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na terapie, senzorické  
pomôcky a palivovú kartu pre Viktóriu. 2 499,40 €

ODR20_40 Jakub Staroň
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na načúvací 
strojček a palivovú karta pre Jakuba. 2 500,00 €

ODR20_41 Klára Kotulová
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na rehabilitáciu  
a prenosný pulzný oximeter pre Kláru. 1 340,40 €

ODR20_42 Christián Kaizer
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na rehabilitácie  
a palivovú kartu pre Christiána. 2 500,00 €
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ODR20_43 Matej Lobotka
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na rehabilitáciu,  
fitloptu, rebrinu a balance step pre Mateja. 2 372,11 €

ODR20_44 Ján Pišta
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na načúvacie prístroje,  
sušičku a palivovú kartu pre Jána. 672,00 €

ODR20_45 Liana Pisarčíková
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na rehabilitáciu a palivovú kartu pre Lianu. 2 500,00 €

ODR20_46 Timotej Baláž
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na rehabilitácie pre Timoteja. 2 500,00 €

ODR20_47 Samuel Varga
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na rehabilitáciu a palivovú kartu pre 
Samuela. 2 500,00 €

ODR20_48 Daniel Varga
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na rehabilitáciu,  
rebriny a rehabilitačné pomôcky pre Daniela. 2 362,30 €

ODR20_49 Marko Revák
LIDL – Od začiatku 
v dobrých rukách 
2020

Financie boli využité na hipoterapie a palivovú kartu pre Marka. 2 000,00 €

PCA_20_01
Zväz automobilového 
priemyslu Slovenskej 
Republiky

NEWMATEC 2019
Financie boli využité na zorganizovanie konferencie Newmatec, 
ktorá má podporiť konkurencieschopnosť Slovenského automo-
bilového priemyslu. 

4 000,00 €

PM20_01 Black white 
horse,o.z.

Terapeutická 
jazdiareň

Black white horse,o.z. vďaka podpore vybudovalo Terapeutickú 
jazdiareň, ktorá pomôže 28 klientom. 4 928,00 €

PM20_02 Nadácia Cvernovka
Viac možností 
pre talentované 
mamičky

Vďaka podpore mohla Nadácia Cvernovka použiť časť financií na 
úhradu poplatku za škôlkovné. 6 272,00 €

PM20_03 Divadlo bez domova PM2020 Vďaka grantu mohol tím dramateraputov pracovať s 12 členmi 
hereckého tímu Divadla bez domova, aj počas pandémie. 7 170,00 €

PM20_04 OZ Vagus

Integrácia ľudí bez 
domova predstavuje 
druhú šancu na 
plnohodnotný život

Financie boli využité na čiastočné hradenie miezd koordinátorky 
projektu a psychologicko-sociálnej pracovníčky. 10 753,00 €

PP20_03 JEDEN RODIČ, n.o. 
Základný sprievodca 
jednorodičovstvom, 
CRM systém 

JFinancie boli využité na CRM systém, ktorý zabezpečí prehľadné 
prihlasovanie jednorodičovských rodín. 2 450,00 €

PP20_1 Divadlo bez domova Pomoc 20 Divadlo bez domova mohlo pokračovať vo svojej činnosti, keďže 
dokázalo svoje predstavenia presunúť do online priestoru. 3 500,00 €

PWC19_03 „SP“ Godzone tour 2019 Finančné prostriedky boli použité na prenájom  
haly v Poprade v rámci Godzone tour 2019. 300,00 €

PWC19_04 Občianske združenie 
„Pre našu školu“

Interaktívna tabuľa – 
neoddeliteľná súčasť 
vzdelávania v 21. 
storočí

Prostredníctvom projektu bol zakúpený  
interaktívny systém do jednej z tried školy. 300,00 €

PWC19_05 Prístav nádeje, o.z.

Vybudovanie bezba-
riérovej inkluzívnej 
športovo-reha-
bilitačnej fitness 
zóny (vonkajšieho 
športoviska)

Zakúpením cvičebných športovo-rehabilitačných fitness pomôcok 
a posilňovacích zariadení sa deťom zabezpečila rehabilitácia. 300,00 €
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PWC19_06 Občianske  
združenie kRaj Voštinári z Utekáča

Počas projektu bola vytvorená séria školení pre dlhodobo 
nezamestnaných a marginalizovaných, ktoré súviseli s tvorbou 
novej dielne na spracovanie včelieho vosku.

500,00 €

PWC19_07 Divadelná skupina 
Trnava

Tvorba inscenácie 
Blaho Uhlár a ko-
lektív DISK: Tertium 
non datur

Počas projektu bola vytvorená nová inscenácia autorov  
Blaho Uhlár a kolektív DISK Tertium non datur. 300,00 €

PWC19_08 Základná škola  
(Polianska 1, Košice) Milión svetov Projekt slúžil najmä na podporu čitateľskej gramotnosti detí,  

ale aj rozvoj zdieľania čitateľského zážitku. 1 000,00 €

PWC19_09 Klub cystickej fibrózy Rehabilitácie formou 
e-learningu

Výsledkom projektu sú natočené E-learningové  
videá pre pacientov s Cystickou fibrózou. 1 000,00 €

PWC19_10 Športový klub RAJA Laserová pištoľ s 
licenciou UIPM 

Projekt poskytol možnosť na kúpu licencovanej laserovej pištole 
pre zlepšenie tréningového procesu detí v oblasti moderného 
päťboja.

500,00 €

PWC19_11 Nadácia Integra Daruj Strom
Vďaka projektu sme zorganizovali dva online webináre  
a sprievodnú online kampaň na tému klimatických zmien  
a zodpovedného správania.

1 000,00 €

PWC19_12 o.z. Navrat do divoči-
ny/ Into the wild

Rozšírenie zázemia 
záchrannej stanice  
v Borinke

Financie boli použité na rekonštrukciu voliéry, ktorá 
slúži k rozlietavaniu rehabilitovaných dravcov a sov. 1 000,00 €

PWC19_13 Helpi Dobré skrinky Výsledkom projektu bola výstavba dobrých skriniek  
(tzv. sharing box-es) v meste Bratislava. 700,00 €

PWC19_14 Občianske združenie 
Odyseus

Harm reduction 
služby OZ Odyseus

Projekt zabezpečil kontinuálne fungovanie harm reduction 
služieb pre vylúčené skupiny-ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy  
a ľudí, ktorí pracujú v pouličnom sexbiznise.

1 000,00 €

PWC19_15
Stredná zdravotnícka 
škola, Farská 23, 
Nitra 

Na čo sú nám včely?
Žiaci sa teoretickej a praktickej rovine oboznámili s významom 
včiel, spôsobom chovu a dozvedeli sa o včelích produktoch a ich 
využití vo farmácii. 

1 000,00 €

PWC19_16 ZORE Slovakia o.z. Skrášlime Srňacie  
a Dolný Kubín

Financie boli použité na projekt „Skrášlime Srňacie“,  
ktorý prepája verejný, súkromný a tretí sektor. 350,00 €

PWC19_17 Spolok medikov 
mesta Košice SCORPióni ľuďom Financie boli použité na podporu Klubu ľudských 

práv a mieru, ktorý združuje študentov medicíny. 350,00 €

PWC19_18
Platforma rodín 
detí so zdravotným 
znevýhodnením

Tréning spolupráce 
v prospech detí 
so zdravotným 
znevýhodnením  
a ich rodín

V rámci projektu bol zrealizovaný teambuilding pre Platformu 
rodín s cieľom zlepšovania spolupráce a práca na vzájomnej 
spätnej väzbe. 

1 000,00 €

PWC19_19 Harmónia – pre deti
Zámerom občianskeho združenia Harmónia – pre deti bolo 
realizovať projekt ,,Cestou po Slovensku“, ktorým prispeli k 
zmysluplnému tráveniu voľného času detí.

700,00 €

PWC19_20 o.z. ŠINTER ŠINTER liga pomáha 
2019 – ZŠ Žitavská

V rámci projektu sa podarilo zrealizovať v telocvični školy  
4 nové basketbalové koše, ktoré výrazne skvalitnia  
tréningové podmienky pre školské basketbalové družstvo. 

500,00 €

PWC19_21 Snipers Bratislava, 
o.z.

Rozvoj tréningových 
podmienok

Financie boli použité na prenájom telocviční, v ktorých organi-
zovali tréningové jednotky mládeže a tak im zabezpečili lepšie 
možnosti na zlepšenie ich schopností.

910,00 €

PWC19_22 Gamča perpetua, o.z.
Riešky, matematický 
korešpondenčný 
seminár

V priebehu projektu sa podarilo zvýšiť počet riešiteľov  
zo 74 na 129. Vďaka tomu sa podarilo rozvíjať  
matematické nadanie u väčšieho okruhu žiakov.

1 300,00 €

PWC19_23
I.N.A.K – pohybové  
a osobnostne 
rozvojové aktivity

Vybavenie break 
dance centrum Škola 
Breaku 

Prostriedky z grantu boli použité na nákup vybavenia pre nové 
break dance centrum Školy Breaku (ozvučenie hlavnej sály, 
projektor). 

1 300,00 €
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PWC19_24 Kukučky Čím chcem byť?
Projektu sa zúčastnilo až 60 detí (z cca 90). Všetky sa zamysleli 
nad svojim budúcim zamestnaním, prezentovali sa pred kamerou 
a tie nad 15 rokov absolvovali fiktívny telefonický pohovor. 

1 300,00 €

PWC19_25 OZ NPRODUKT Noc Krampusov a 
príchod sv. Mikuláša

Finančné prostriedky boli použité na podporu  
divadelného predstavenia v Jarovciach. 1 300,00 €

PWC19_26 Vodácky klub 
Dunajčík

Pádlovanie bez 
bariér

Projekt umožnil deťom s telesným a duševným postihnutím 
prístup k športovaniu na vode vytvoriť kladný vzťah k prírode. 910,00 €

PWCPP20_01
Kempelenov 
inštitút informačných 
technológií

Výpočtová technika 
– KInIT

Financie boli použité na nákup 7 ks notebookov a ďalšieho 
príslušenstva pre výskumníkov. 9 567,46 €

SPD18_084 Ján Važecký Srdce pre deti 2018 Financie boli použité na nákup psíka pre Janka. 785,00 €

SPD19_027 Matúš Droščin Srdce pre deti 2019 Financie boli použité na nákup vozíka pre Matúša. 362,11 €

SPD20_001 Filip Rosina Srdce pre deti 2020 Financie boli použité na nákup vozíka pre Filipa. 630,00 €

SPD20_002 Alica Petríková Srdce pre deti 2020 Financie boli použité na nákup AAK pomôcky pre Alicu. 1 139,00 €

SPD20_003 Marián Resutík Srdce pre deti 2020 Financie boli použité na nákup AAK pomôcky pre Mariána. 1 499,00 €

SPD20_004 Daniel Kováč Srdce pre deti 2020 Financie boli použité na ubytovanie a stravu pre Daniela. 1 903,96 €

SPD20_005 Viktor Šuba Srdce pre deti 2020 Financie boli použité na nájomné pre Viktora. 1 041,46 €

SPD20_006 Tamara Kučeráková Srdce pre deti 2020 Financie boli použité na nákup programu FONO 2 a notebooku. 1 338,44 €

SPD20_007 Matias Sebastián 
Vaverčák Srdce pre deti 2020 Financie boli použité na príspevok na nájom pre Matiasa. 1 020,00 €

SPD20_008 Laura Hudáková Srdce pre deti 2020 Financie boli použité na nákup nabíjateľných  
batérií k rečovému procesoru a notebooku pre Lauru. 1 547,20 €

SPD20_009 Milan Polhoš Srdce pre deti 2020 Financie boli použité na nákup programu  
Fono 2 a notebooku pre Milanka. 1 338,44 €

SPD20_010 Jakub Krivačka Srdce pre deti 2020 Financie boli použité na nákup programu  
Fono 2 a notebooku pre Jakuba. 1 338,44 €

SPD20_011 Sára a Adam Kišoví Srdce pre deti 2020 Financie boli použité na nákup príspevku  
na nájom pre Sáru a Adama. 850,00 €

SPD20_012 Vanessa Eva 
Harmatová Srdce pre deti 2020 Financie boli použité na nájom a vzdelávanie pre Vanessku. 1 028,35 €

SPD20_013 Tamara Chmelárová Srdce pre deti 2020 Financie boli použité na nákup materiálu  
na rekonštrukciu pre Tamarku. 2 000,00 €

SPD20_014 Zuzana a Jozef 
Kováčoví Srdce pre deti 2020 Financie boli použité na nákup komína do domu,  

postele a matrace pre Zuzanku a Jožka. 996,50 €

SPD20_015 Viktória Janošková Srdce pre deti 2020 Financie boli použité na nákup vzdelávacích pomôcok  
a spotrebičov do domácnosti pre Viktorku. 758,00 €

SPD20_016 Ema Mamčáková Srdce pre deti 2020 Financie boli použité na nákup AAK pomôcok pre Emku. 1 063,95 €

SPD20_017 Nina Somrová Srdce pre deti 2020 Financie boli použité na nákup AAK pomôcok pre Ninku. 2 000,00 €

SPD20_018 Pavol Slivovský Srdce pre deti 2020 Financie boli použité na nákup AAK  
pomôcok a múdre hranie pre Paľka. 2 018,80 €

SPDorg20_003
Centrum včasnej 
intervencie Košice, 
n.o. (CVI)

Projekt ALKA Financie boli použité na podporu projektu ALKA, ktorý je zamera-
ný na vytvorenie siete materských a základných škôl v Košiciach. 1 400,00 €

SPDorg20_01 KREHKÉ SOVIČKY
WORKSHOP – Inklú-
zia a potreby škôl  
a rodičov

Financie boli použité na workshop, ktorý bol zameraný na 
jednu zo základných častí pre vznik a podporu inkluzívneho 
vzdelávania.

1 398,24 €
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SPDorg20_04 MONTE-DETSKÝ SVET Jedna cesta  
pre všetkých

Sprevádzanie asistenta umožnilo dieťaťu so zdravotným znevý-
hodnením plnohodnotne sa zapojiť do vyučovacieho procesu. 1 400,00 €

SPDorg20_05 MAKO SK

WORKSHOPY – aké 
sú potreby detí  
vs. možnosti škôl  
a štátnej správy 

Financie boli použité na podporu projektu, ktorý sa posunul do 
online priestoru a bol rozšírený o poradenstvo deťom, ktoré sa 
cítia prílivom stresujúcich informácií vystrašené.

1 400,00 €

SPDvz_01 Centrum inkluzívneho 
vzdelávania

Vzdelávanie  
pre všetkých 

Financie boli použité na podporu Centra inkluzívneho  
vzdelávania, ktoré ponúka školám možnosť naučiť sa,  
ako priniesť do svojich radov tím odborníkov.

760,00 €

SPDvz_02 Základná škola, Škol-
ská 389, Sačurov Pre naše deti

Využitím inovatívnych metód a modernej didaktickej techniky 
škola podporovala vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodne-
ného prostredia.

798,40 €

SPDvz_03 Asociácia pomoci 
postihnutým – APPA

Konzultačné centrum 
pri APPA

Financie boli použité na vzdelávacie kurzy a prednášky,  
ktoré za 6 mesiacov hostilo 130 rodičov alebo opatrovníkov. 600,00 €

SPDvz_04 Základná škola, 
Jarmočná 96, Ždaňa Zmysly v pohybe V rámci projektu sa ponúklo 200 intaktným žiakom a 60 deťom 

so špeciálnymi potrebami terapiu senzorickej integrácie. 800,00 €

SPDvz_05
V.I.A.C. – Inštitút pre 
podporu a rozvoj 
mládeže

Otvorme im  
spoločný svet

Vytvorilo sa päť sérií edukačných hračiek – Vnímajkov a meto-
dologických, s ktorými navštevujú 5 MŠ a vzdelajú 10 pedagógov. 880,00 €

SPDvz_06 Cesta von
Omama: šanca pre 
lepší život detí z 
generačnej chudoby

Financie boli použité na podporu organizácie Cesta von, ktorá 
pomáha ľuďom uviaznutým v chudobe postaviť sa na vlastné 
nohy, získať prácu a dôstojný život. 

700,00 €

SPDvz_07
Združenie občanov 
pre pomoc mentálne 
postihnutým deťom

Darujte našim deťom 
možnosť alterna-
tívnej komunikácie 
prostredníctvom 
špeciálnych učeb-
ných pomôcok

Financie boli použité na skvalitnenie komunikačného systému 
pre 15 žiakov s ťažkým mentálnym postihnutím a žiakov s autiz-
mom vo vyučovacích predmetoch, v ktorých sa vzdelávajú. 

133,40 €

SPDvz_08 Výchova zdravej 
rodiny

Autisti a zdravé 
deti bežia k sebe 
opreteky

Financie boli použité na vytvorenie priestoru pre 20 detí  
s poruchou autistického spektra, aby spolu so zdravými  
deťmi pravidelne trávili čas pri umeleckých aktivitách.

700,00 €

STDG20_001 Cirkevná základná 
škola – Narnia Microbity v Narnii

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

498,96 €

STDG20_003

Základná škola  
s materskou školou  
(Hargašova 5, 
Bratislava)

micro:bit na 
informatike 

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

693,00 €

STDG20_005

Základná škola  
s materskou školou  
s vyučovacím 
jazykom maďarským, 
Alapiskola és Óvoda

Microbity aj  
do našej školy

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_006

Základná škola 
Ľudovíta Štúra, 
Komenského 1/A, 
900 01 Modra

Baví nás to  
a chceme ísť ďalej

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_007
Základná škola 
(Pavla Horova 16, 
Bratislava)

Blikajúce Eko roboty
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

697,20 €

STDG20_009

Základná škola s 
materskou školou Vý-
vojová 228 Bratislava 
– Rusovce

Nová budúcnosť
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

695,84 €
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STDG20_011 Základná škola 
Lachova 1

Skús to aj  
ty s mikro.bitmi

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

554,40 €

STDG20_012
Rodičovské združenie 
pri Základnej škole 
Jarovce

CODE-IT
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

680,40 €

STDG20_013 Spojená škola  
sv. Uršule Šikovný hardvér

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

645,40 €

STDG20_014
Základná škola 
(Tupolevova 20, 
Bratislava)

Enter
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

680,40 €

STDG20_015

Združenie rodičov 
Základnej školy 
Žitavská 1, 821 07 
Bratislava

ENTER pre školy 
2020 – Digitálna 
generácia

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

576,80 €

STDG20_016
Občianske združenie 
rodičov Základnej 
školy Matky Alexie

Programovanie  
nás baví!

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

641,76 €

STDG20_017
Základná škola 
(Bukovčana 3, 
Bratislava)

Počítač, 
poslúchaj ma!

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou 
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_018 Základná škola  
Veľké Leváre

Generácia digitálne 
zručných ľudí vo 
Veľkých Levároch

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou 
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_019 Spojená škola sv. 
Františka Assiského

Enter pre školy – 
digitálna generácia

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

694,37 €

STDG20_020
Základná škola 
(Malokarpatské nám. 
1, Bratislava)

Programujeme  
s micro:bitom

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

651,00 €

STDG20_021 Edulienka Digitálne zručnosti 
so sadami Micro:bit

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

694,96 €

STDG20_025
Základná škola s 
materskou školou 
Boleráz

micro:bit Boleráz
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

694,32 €

STDG20_027 ZŠ sv. Jozefa
Digitálne techno-
lógie pre mladých 
– rovnosť šancí

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

588,00 €

STDG20_028 ZŠ s MŠ Bučany Vyučujte digitálne 
zručnosti inovatívne

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_032

Základná škola s ma-
terskou školou, Ulica 
Maxima Gorkého 21, 
Trnava

Učíme sa  
s micro:bitmi

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

697,20 €

STDG20_034
Základná škola s 
materskou školou 
Kľačany 263

Micro:bit je HIT – 
programovanie  
a úžitok

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

490,00 €

STDG20_037
Základná škola s 
materskou školou 
Unín 420

ENTER Telekom
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

693,00 €
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STDG20_042 ZŠ Veľké Úľany Učíme sa pre 
budúcnosť

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_045
Základná škola 
(Hlavná 86, Pusté 
Úľany)

To čo nám stačilo 
včera, dnes už 
nestačí

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

504,00 €

STDG20_046 ZŠ Jana Amosa 
Komenského

Tajomstvo 
micro:bitov 

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_047
Katolícka spojená 
škola sv. Vincenta de 
Paul Levice

Programuj aj ty
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

697,20 €

STDG20_048
Základná škola, 
Pavilón B, Školská ul. 
č. 26, Pribeta 

Budúcnosť sme my
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

699,44 €

STDG20_050
Základná škola (Mod-
ranská cesta č. 892, 
Bátorove Kosihy)

ENTER
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_054
Piaristická spojená 
škola sv. Jozefa 
Kalazanského 

Informatika 
s microbitom

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_055 Základná škola 
Škultétyho 1, Nitra Micro:bity v škole

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

697,20 €

STDG20_056 Základná škola, 
Benkova 34, Nitra

Micro:bity pre virtu-
álnu generáciu 

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

697,20 €

STDG20_057 Základná škola A. 
Kmeťa

Digitálne  
vzdelávanie

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

694,68 €

STDG20_059 Základná škola, 
Lipová 183 BIT či nebyť?

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_062
Základná škola 
Nábrežná 95 Nové 
Zámky

Programuje  
celá škola

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_064
Základná škola (Sara-
tovská ul. 4474/85, 
Levice)

Bavíme sa  
s microbitmi

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

697,20 €

STDG20_069 Katolícka  
spojená škola Make IT Micro:bit

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

689,64 €

STDG20_072
ZŠ s MŠ, Ulica P. 
Dobšinského 746/5, 
Prievidza

DOBŠÍK
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

504,00 €

STDG20_073

Základná škola s 
materskou školou 
Jána Smreka Melči-
ce-Lieskové 377

Microbit pre každého
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

662,42 €

STDG20_074 Spojená škola, I. 
Krasku 491, Púchov Dni micro: bitu

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

682,50 €
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STDG20_075
Základná škola 
(Dolná Mariková 470, 
Dolná Mariková)

Kamarát Micro:bit
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_077
Základná škola  
s materskou školou 
Podolie 804

Podolský HIT – 
programuj micro:bit

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_078
Piaristická spojená 
škola F. Hanáka 
Prievidza

ST Digitálna  
generácia 2020

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

675,11 €

STDG20_079
Spojená škola, 
Školská 370/19, 
Nitrianske Pravno

ST Digitálna  
generácia 2020

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

672,00 €

STDG20_080 Základná škola 
Kanianka

Digitálne zručná 
rodina

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

690,20 €

STDG20_081 ZŠ s MŠ sv. Margity 
Púchov

Učíme sa  
s mikro:bitmi

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_082
ZŠ s MŠ Václava Mitú-
cha, Školská 368/2, 
Horné Srnie

micro:bit
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_083

Základná škola, Ul. 
kpt. Nálepku č. 855, 
Nové Mesto nad 
Váhom

Micro:bit vo výučbe
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

663,01 €

STDG20_085
Spojená škola 
sv. J.Bosca, Nová 
Dubnica

ENTER pre školy 
2020 – Digitálna 
generácia

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_086 Škola pod Manínom Kamaráti micro:bity
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

504,00 €

STDG20_089
Základná škola  
s materskou školou, 
Bolešov

Micro:bit v škole
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

638,40 €

STDG20_091 Základná škola 
Rybany ENTER pre ZŠ Rybany

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

463,02 €

STDG20_093 Základná škola F. E. 
Scherera

ENTER pre školy 
2020 – Digitálna 
generácia 

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

368,34 €

STDG20_094

(Základná škola  
s materskou školou) 
Slatina nad Bebravou 
154, Slatina nad 
Bebravou)

Mikro:bit je digihit
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_095 ZŠ s MŠ, Valaská 
Belá 242

Dávam ENTER  
pre micro:bity

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_096
Základná škola 
Námestie mladosti 1 
v Žiline

Kódujeme  
s mikro:bitom

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_098
Základná škola 
(Karpatská 8063/11, 
Žilina)

Vzdelávame 
inovatívne

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

684,23 €
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STDG20_099
Základná škola  
s materskou školou 
Vitanová

VIEM AKO NA TO... 
ctrl+alt micro:bit

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

474,60 €

STDG20_100 ZŠ s MŠ R. Dilonga 
Trstená ENTER micro:bit

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

697,98 €

STDG20_101 Základná škola Korňa Naprogramuj  
svoju budúcnosť 

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_102

Základná škola  
s materskou školou 
Oravský Podzámok 
51, 027 41 Oravský 
Podzámok

ENTER pre školy 
2020 – Digitálna 
generácia

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

693,00 €

STDG20_104
Základná škola  
s materskou školou 
Snežnica

Zábavné programo-
vanie s Micro:bit

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

699,99 €

STDG20_105 Evanjelická 
spojená škola 

Robotické centrum 
ESŠ Martin

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_106
Základná škola  
s materskou školou 
Teplička nad Váhom

Micro:bity
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

516,60 €

STDG20_108
ESŠ-Evanjelická zák-
ladná škola biskupa 
Jura Janošku

Digitálna  
generácia 2020

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

684,60 €

STDG20_109

Základná škola  
s materskou školou, 
Demänovská ulica 
408/4A, Liptovský 
Mikuláš

Digitálna generácia 
micro:bit

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_111
Základná škola, 
Mládežnícka 1343, 
Krásno nad Kysucou

Programujme
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_112
Základná škola  
s materskou školou, 
Hybe 691

S micro:bitom  
sa to „HÝBE“

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

661,70 €

STDG20_113

Základná škola  
s materskou školou, 
Dolná Trnovská 36, 
Žilina

Digitálne hračky 
patria do školy

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

546,00 €

STDG20_114
Základná škola Pavla 
Országha Hviezdosla-
va TRSTENÁ

ENTER – programova-
nie je budúcnosť

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

693,28 €

STDG20_115 ZŠ Zákopčie ENTER
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

691,60 €

STDG20_116

Spojená škola 
Školská 447/2, org. 
jednotka ZŠ  
s MŠ Školská 447/2, 
Turčianske Teplice

micro:bit
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €
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STDG20_117 Evanjelická spojená 
škola 

Svet informatiky  
s micro:bitmi  
v novom svetle

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

676,20 €

STDG20_118

Základná škola  
s materskou školou, 
Skalité – Kudlov 
č. 781

Programujeme  
s micro:bit

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

697,20 €

STDG20_119 Základná škola (Kva-
čany 227, Kvačany)

Programujme  
ľahko a radi

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

697,20 €

STDG20_120 ZŠ Andreja Hlinku Ru-
žomberok – Černová

MICRO:BIT – INTE-
RAKTÍVNA VÝUČBA 
NA ZŠ

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_122
Základná škola, Ul. 
obrancov mieru 884, 
Detva

My a Micro:bit 
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

504,00 €

STDG20_123 ZŠ Sama Cambela 
Slovenská Ľupča Robotika a my

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

655,20 €

STDG20_124
Základná škola Ha-
ličská cesta 1493/7 
984 03 Lučenec

Budúcnosť s IT
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

680,40 €

STDG20_125
Združenie rodičov 
a priateľov Školy 
u Filipa

Mikro:bitu – jeme
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

630,84 €

STDG20_126
Základná škola, 
Ďumbierska17, 
Banská Bystrica

ENTER
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

699,10 €

STDG20_127
Základná škola Janka 
Francisciho Rimav-
ského Hnúšťa

Informatika 
budúcnosti 

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou 
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

504,00 €

STDG20_130
Špeciálna základná 
škola, Za parkom 
966, Veľký Krtíš

KROK VPRED
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

336,00 €

STDG20_131
Základná škola, 
Jilemnického ulica č. 
2, Žiar nad Hronom

Vstúpme aj my  
do sveta robotiky

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

688,80 €

STDG20_132
Základná škola, Ul. 
Dr. Janského č.2, Žiar 
nad Hronom

Technológie  
medzi nami

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

684,60 €

STDG20_133
Základná škola, 
Námestie mládeže 
587/17, Zvolen

Enter
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_134
Základná škola  
s materskou školou 
Sama Vozára

Krok za krokom  
s microbitom

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

352,80 €

STDG20_136
Základná škola  
s materskou školou, 
Horná Ždaňa 107

Každý môže byť 
programátor

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

676,20 €

STDG20_137

Základná škola s 
materskou školou 
Mateja Bela Funtíka 
v Očovej

ENTER pre školy 
2020 – Digitálna 
generácia

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

630,00 €
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STDG20_138

Základná škola  
s materskou školou 
Terézie Vansovej 
Zvolenská Slatina

Známy neznámy 
micro:bit 

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

495,60 €

STDG20_139 Spojená škola 
Dudince

Budúcnosť  
v škole už dnes

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_140 Základná škola  
A. Sládkoviča A little:bit

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou 
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_141
Základná škola  
s materskou školou, 
Krivec 1355, Hriňová

Zabavme sa  
s micro:bitmi

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

697,20 €

STDG20_142
Základná škola  
s materskou školou 
Ferdinanda Coburga

K digitálnym 
zajtrajškom

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_144
Evanjelická základná 
škola Zlatice Orav-
covej

Môj kamarát 
micro:bit

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou 
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

672,00 €

STDG20_145

Základná škola 
Štefana Koháriho II. 
s VJM – II. Koháry 
István Alapiskola

Digitálna škola – 
digitálna generácia

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

697,20 €

STDG20_146
Základná škola, Škol-
ská 558/1, 094 14 
Sečovská Polianka

ST Digitálna  
generácia 2020

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

693,00 €

STDG20_147
Základná škola, Ber-
nolákova ulica 1061, 
Vranov nad Topľou

Budúcnosť je 
Micro:Bite

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

688,80 €

STDG20_149 ZŠ Raslavice Bit za bitom  
s MICRO:BITom

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_152
Základná škola, Juh 
1054 Vranov nad 
Topľou

Micro:Bit 2020 Juh
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

699,72 €

STDG20_153 Základná škola 
Kúpeľná 2, Prešov Micro:bit a ja

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

688,80 €

STDG20_154 ZŠ Konštantínova 
1751/64, Stropkov Enter

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

691,32 €

STDG20_155

Základná škola  
s materskou školou, 
Školská 459/12, 
Pečovská Nová Ves

ENTER
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_159 Základná škola  
ul. 17. novembra Napreduj IT

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

697,45 €

STDG20_160 Cirkevná  
spojená škola

Záchranári  
s micro:bitmi

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

697,20 €

STDG20_162
Základná škola  
s materskou školou 
Hermanovce

Hravo s micro:bitmi
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

694,40 €
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STDG20_163 ZŠ s MŠ Veľký Lipník Kreatívna informati-
ka s Micro:bitmi

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

691,32 €

STDG20_164 Základná škola Dar-
govských hrdinov 19

Učíme sa  
s micro:bitom

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_165 Základná škola  
v Ľutine Programuj hravo

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

669,13 €

STDG20_167
Základná škola, Nám. 
kpt. Nálepku 12, 
Drienov

MicroBit
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_168 Základná škola P.O. 
Hviezdoslava Snina Programovanie hrou

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_169

Základná škola, 
Kukučínova ulica 106, 
093 03 Vranov nad 
Topľou

micro:hit  
vzdelávania

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

699,82 €

STDG20_170
Spojená škola  
bl. biskupa Gojdiča 
Prešov

ST Digitálna generá-
cia 2020

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

693,00 €

STDG20_171 Spojená škola Kollá-
rova 17, Sečovce

Tera náklad  
s micro:bitom

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

606,20 €

STDG20_172 Základná škola (Pio-
nierska 33, Čaňa) Kockáči

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

687,96 €

STDG20_175

Základná škola 
(Československej 
armády 15, Moldava 
nad Bodvou)

Bit ku bitu, v ČSA–
čke k microbitu

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

690,48 €

STDG20_176 Základná škola  
Jozefa Urbana ENTER

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

693,00 €

STDG20_178 Základná škola, Pio-
nierov 1, Rožňava Objav poklad

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

691,32 €

STDG20_182 ZŠ s MŠ M. R. Štefáni-
ka, Budmimír 11

Zaži, vyskúšaj  
a podaj ďalej. 

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

504,00 €

STDG20_183
Základná škola (Se-
verná 21, Moldava 
nad Bodvou)

Programátori  
v Severáčikove

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

699,78 €

STDG20_184

Základná škola  
s materskou školou 
Štefana Ďurovčíka 
Palín 104

Učíme sa programo-
vať malé roboty

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

693,00 €

STDG20_185
ZŠ sv. Cyrila  
a Metoda, Spišská 
Nová Ves

Microbit v škole
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_186 Spojená škola, Nová 
803, Dobšiná

Chceme hity 
micro:bity

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €
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STDG20_187

Občianske združenie 
pri Súkromnej 
základnej škole na Tr. 
SNP 104, Košice

Učíme sa pre 
budúcnosť

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

684,60 €

STDG20_188 ZŠ, Slovinky71
Enter pre školy 
2020 – Digitálna 
generácia

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

541,45 €

STDG20_190 Základná škola Zla-
tá2, 04801 Rožňava Micro:bit na Zlatej

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

693,00 €

STDG20_191 Základná škola, 
Jarmočná 96, Ždaňa Ždaňa–City

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_192
Základná škola  
s materskou školou, 
Školská 3, Poproč

ENTER pre školy 
2020 – Digitálna 
generácia 

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

575,40 €

STDG20_193
SRRZ-RZ pri Základnej 
škole (Krosnianska 
925/4, Košice)

Micro:bit K4
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_194 ZŠ s MŠ Prakovce Budúcnosť  
začína dnes

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

699,30 €

STDG20_195
Základná škola  
s materskou školou 
sv. Marka Križina

MICROBIT
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

560,00 €

STDG20_196
Liečebno – výchovné 
sanatórium, Tešedí-
kova 3, Košice

Umelá inteligencia
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

693,00 €

STDG20_197

Stredná odborná 
škola strojnícka, 
Športovcov 341/2, 
Považská Bystrica

MICRO:BITI
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

698,55 €

STDG20_198

Gymnázium Ármina 
Vámbéryho s VJM 
– Vámbéry Ármin 
Gimnázium

Talent trafí cieľ
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

699,93 €

STDG20_199

Stredná priemyselná 
škola dopravná, 
Kvačalova 20, 
Bratislava

Zvýšenie digitálnych 
kompetencií 
zameraných na 
programovanie 
mikrobitov 

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_201
Stredná priemyselná 
škola elektrotechnic-
ká Zochova

Microbit pre prváka
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_202
Gymnázium Andreja 
Vrábla, Mierová 5, 
Levice

Programovanie hrou
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_203
Piaristické gymná-
zium Jozefa Branec-
kého v Trenčíne

Enter
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_205 Združenie rodičov pri 
Gymnáziu Púchov

Micro:bity=Ma-
kro-príležitosti

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €
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STDG20_206 Mladí gymnazisti Objav svet mik-
robitov

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

605,64 €

STDG20_208
Rodičovské združenie 
pri Gymnáziu Antona 
Bernoláka

BBC micro:bit 
na GAB

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_209
Rodičovské združenie 
pri Gymnáziu na ulici 
L. Sáru

Programovanie hrou
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_210 Gymnázium (Bilíkova 
24, Bratislava) Microbity pre deti

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

642,60 €

STDG20_212

Škola pre mimoriad-
ne nadané deti  
a Gymnázium, Teplická 
7, 831 02 Bratislava

Nadaná elektronika
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

699,30 €

STDG20_213
Obchodná akadémia, 
Radlinského 1725/55, 
Dolný Kubín

Kódiť s micro:bit
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

571,20 €

STDG20_214

Stredná priemyselná 
škola informačných 
technológií Ignáca 
Gessaya

Make your school  
a better place.

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

696,57 €

STDG20_215 Evanjelické gym-
názium

Informatika  
do života

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

699,86 €

STDG20_217 Občianske združenie 
Stredoškolák Digitálna škola

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_219 SOŠ sv. Jozefa 
Robotníka

Robotika bez 
rozdielu

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_221
Stredná odborná 
škola obchodu  
a služieb Martin

Využitie digitálnych 
zručností s micro-
bitmi

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_222
Stredná odborná ško-
la dopravná, Rosinská 
cesta 2, Žilina

Rozblikaj micro:bit
Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

697,20 €

STDG20_223 IN-NOVA Aj programovanie 
môže byť zaujímavé

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

698,04 €

STDG20_224 Občianske združenie 
Spoločnosť Eduka

Elektronika a IoT  
s micro:bitom

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

698,26 €

STDG20_227 Gymnázium Milana 
Rúfusa

S micro:bitmi  
nás to baví

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_229
Stredná odborná 
škola technická, Ku-
kučínova 23, Košice

Modernizácia vyu-
čovania odborných 
predmetov  
a informatiky

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_230 Gymnázium J. Fran-
cisciho-Rimavského

Vymysli, naprogra-
muj, nos!

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

659,26 €
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STDG20_231 Gymnázium Pavla 
Horova

Programming with 
micro:bit is cool

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_232 Gymnázium sv. 
Moniky micro:bit

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

682,08 €

STDG20_233 Gymnázium sv. 
Františka Assiského 

Objav svet 
micro:bitov

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

504,00 €

STDG20_235

Stredná odborná 
škola ekonomická, 
Stojan 1, Spišská 
Nová Ves

Podpor svoje digitál-
ne zručnosti

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

504,00 €

STDG20_236 Gymnázium,  
Poštová 9, Košice GYMPOS ENTER

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

680,40 €

STDG20_237 Gymnázium Jána 
Adama Raymana

CHALLENGE:  
Chcem byť SMART

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_238 Gymnázium Štefana 
Moysesa Micro:bity na GŠM

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_239

Stredná priemyselná 
škola techniky a 
dizajnu, Mnoheľova 
828, Poprad

ENTER pre školy 2020 
– Digitálna generácia

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

697,20 €

STDG20_240 Gymnázium (Park 
mládeže 5, Košice) mikro:bity na GPM

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_242 Gymnázium, Ľ. Štúra 
26, Michalovce Kódenie bez rozdielu

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

700,00 €

STDG20_243

Stredná priemyselná 
škola technická, 
Komenského 5, 
Bardejov

Pozorujte svet  
s micro:bitom

Cieľom bolo sprístupniť žiakom a žiačkam hravou, zaujímavou  
a interaktívnou formou svet digitálnych technológií prostredníc-
tvom micro:bitov. 

698,60 €

STPG19_37 Nezisková organizácia 
Voices Choices 2020

Vďaka podpore sa uskutočnili série diskusií, ktoré prezentujú 
sociálnych inovátorov, komunitných lídrov a ďalších vzdelaných 
odborníkov s cieľom vzdelávať a inšpirovať. 

3 600,00 €

STPG19_38 Kultur.fm Pohni hlavou
Vďaka podpore bolo zrealizovaných 10 stand up predstavení  
a diskusií s odborníkmi na kritické myslenie a osobnosťami  
z daného regiónu.

4 500,00 €

STPG20_01 Mini Tech Institute Mini Tech MBA for 
Women

Podarilo sa zrealizovať online verzie štúdia pre potreby pandémie, 
ktorú úspešne absolvovalo 30 absolventiek programu. 7 000,00 €

STPG20_02
Centrum environ-
mentálnej a etickej 
výchovy Živica

Učiteľ Slovenska – 
Global Teacher Prize

Vďaka podpore sa realizoval 3. ročník ceny Učiteľ Slovenska, ktorá 
oceňuje inšpiratívnych učiteľov základných a stredných škôl na 
Slovensku. 

50 000,00 €

STPG20_03
Centrum environ-
mentálnej a etickej 
výchovy Živica

Čierna labuť Prínosom projektu bolo vytvorenie podcastov s odborníkmi  
a technické zastrešenie projektu čierna labuť. 10 000,00 €

STPG20_04
Centrum environ-
mentálnej a etickej 
výchovy Živica

Komenského inštitút 
2020

V roku 2020 sa podarilo zrealizovať 151 
online stretnutí a 43 osobných stretnutí. 15 000,00 €
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STPG20_05 IPčko Online pomoc (nielen) 
v čase koronavírusu

Vďaka projektu boli zrealizované odborné vzdelávania  
a individuálne intervízie s poradcami, čím sa zvýšili  
ich poradenské a iné kompetencie.

5 000,00 €

STPG20_06 Stopka n.o. Corvus 2020
Vďaka podpore bolo vytvorených 5 nových aplikácií,  
ktoré prispejú k zvýšeniu samostatnosti nevidiacich  
v ďalších oblastiach ich života.

10 000,00 €

STPG20_07 VIA IURIS Právom lepšie 
Slovensko

Vďaka podpore sa podarilo efektívne zapojiť občanov, a to vďaka 
zabezpečeniu právnej pomoci v prípadoch, ktoré sa týkali obhajo-
by verejného záujmu. 

5 000,00 €

STPG20_08 Aj Ty v IT, o.z. Micro:bit LOVE Projekt bol zameraný na realizáciu jednorazových workshopov na 
školách a pravidelných IT krúžkov pre dievčatá. 29 200,00 €

STPG20_09 SPy Učíme s Hardvérom
Vďaka podpore boli zorganizované školenia pre vyše 220 učiteľov 
a zverejnené nové metodiky na ucimeshardverom.sk aj na enter.
study.

6 300,00 €

STPG20_10 NepocujuceDieta.sk
Podpora udržateľnosti 
služieb pre rodičov 
nepočujúcich detí

Vďaka projektu organizácia priblížila koncept služieb pre rodičov 
detí s poruchou sluchu ich potrebám a zároveň si nastavila 
efektívnejší, komplexnejší systém práce.

5 000,00 €

STPG20_11 Od emócii  
k poznaniu, n.o.

Bezpečnejšie 
prostredie pre žiakov 
a študentov

V rámci projektu bolo realizované zážitkové vzdelávanie učiteľov, 
ktoré prispelo k prevencii a k väčšej vnímavosti šikany a kyberši-
kany na školách. 

15 000,00 €

STPG20_12 Petra Mojtova Vozík pre dcéru Júliu Vďaka podpore bol zakúpený vozík pre Júliu, vďaka ktorému sa 
podarí predísť ďalšiemu zhoršovaniu sa jej zdravotného stavu. 3 000,00 €

STPG20_13
Občianske združenie 
CENTRUM POHYBU A 
ZDRAVIA

UZV EBit 30
Vďaka podpore bol zakúpený prenosný ultrazvukový prístroj EBit 
30, ktorý umožňuje zistenie patológie svalu a u kostných tkanív 
zistenie výrastkov.

5 000,00 €

STPG20_14 Slovenské centrum 
fundraisingu

Posilňovanie fundra-
isingových kapacít 
mimovládnych nezis-
kových organizácií

Prínosom projektu bolo osloviť viac účastníkov a zvýšiť  
záujem o tému fundraising a pokrytie online podujatia. 1 000,00 €

STPG20_15 Nové školstvo Školy pre všetkých IV
Realizácia projektu je zameraná na vybudovanie a šírenie podpo-
reného systému pre školy s cieľom podporiť a zlepšiť inkluzívne 
vzdelávanie v slovenskom školskom systéme. 

10 500,00 €

STPG20_16 Nezisková organizácia 
Voices Choices 2021

Podporených bolo 16 stretnutí so zaujímavými ľuďmi, ktorých 
nahrávky budú sprístupnené prostredníctvom podcastu, sociálnych 
sietí a blogov širokej verejnosti nielen v Trenčíne. 

10 500,00 €

SZP20_02 Milota Šindlerová Liečba pre Milotku Rehabilitácie a terapie prispejú k zlepšeniu  
zdravotného stavu ťažko chorého dievčatka. 900,00 €

SZP20_03 Nikola Martečíková pomôcky pre Sofiu Financie boli použité na zdravotnícke pomôcky na zlepšenie 
zdravotného stavu dievčatka s detskou mozgovou obrnou. 900,00 €

SZP20_04 Ivan Orgoník Podpora vzdelávania Financie boli použité na uhradenie časti nákladov na štúdium  
pre tri deti, o ktoré sa, po smrti mamy, stará otec sám. 900,00 €

SZP20_05 Richard Fančovič
Logopedické cvičenia 
a podpora vývinu reči 
pre Lauriku. 

Financie boli použité na špeciálne terapie a logopedické  
cvičenia pre dievčatko s Downovým syndrómom. 810,90 €

SZP20_06 Vladimír Červenka Liečba pre syna Timka Financie boli použité na výživové doplnky, ktoré pomôžu k zlepše-
niu zdravotného stavu chlapca s poruchou autistického spektra. 900,00 €

SZP20_07 Magdaléna Halmovská
Palivová karta – 
pomoc na presun 
autom

Ťažko zdravotne znevýhodnenému mladému mužovi a jeho 
mame, ktorá je vdovou, pomohol príspevok na palivovú kartu. 900,00 €

SZP20_08 Martin Kúdela Delfinoterapia pre 
syna

Delfínoterapia prispela k zlepšeniu komunikačných schopností 
chlapca s poruchou autistického spektra. 900,00 €
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SZP20_09 Ján Spišský
Kúpa ortopedického 
sedadla (sedací vak) 
BEANSEAT

Financie boli použité na špeciálny ortopedický vak na správne 
sedenie pre dievčatko so svalovým metabolickým ochorením. 900,00 €

SZP20_10 Martin Piatrik Šport a relax  
pre Maťa

Financie boli použité na polohovacie a pohybové pomôcky  
pre chlapca s poruchou autistického spektra a epilepsiou. 778,32 €

SZP20_11 Pavol Gajdoš Podpora detí v štúdiu
Financie boli použité na zabezpečenie časti nákladov na štúdium 
pre štyri deti, ktorých mama je zdravotne znevýhodnená a chod 
rodiny tak zabezpečuje hlavne otec.

900,00 €

SZP20_12 Ivana Rišániová Kúpa kyslíkového 
koncentrátora

Financie boli použité na kyslíkový koncentrátor, ktorý prispel 
k zlepšeniu zdravotného stavu zdravotne znevýhodneného 
dievčatka.

1 044,00 €

SZP20_13 Dušan Füle Rehabilitačný pobyt 
pre Jakubka

Financie boli použité na rehabilitačný pobyt pre chlapčeka  
s hypotonicko-dystonickým syndrómom, ktorý napomôže  
jeho ďalšiemu rozvoju.

900,00 €

SZP20_14 Dušan Bajzík
Kúpa zdravotných 
pomôcok pre syna 
Patrika

Financie boli použité na zdravotnícke pomôcky na meranie  
glykémie, ktoré prispejú k zlepšeniu zdravotného stavu  
chlapca trpiaceho cukrovkou.

854,10 €

SZP20_15 Štefan Kováč Rehabilitácia pre 
Martinku

Financie boli použité na špeciálny rehabilitačný pobyt pre dievčat-
ko s detskou mozgovou obrnou a epilepsiou. 900,00 €

SZP20_16 Matej Kováčik Pomocná ruka 
Terezke

Financie boli použité na palivovú kartu na dochádzanie na 
rehabilitáciu a doplatok na hyperbarickú komoru pre dievčatko 
trpiace atrofiou mozgu. 

900,00 €

SZP20_17 Branislav Karaba Liečba pre Filipa  
a Janette

Financie boli použité na rehabilitácie, ktoré sú nutné 
pre dvojčatá trpiace detskou mozgovou obrnou. 891,00 €

SZP20_18 Ing. Ľuboš Hronec PODPORA VZDELÁ-
VANIA

Financie boli použité na čiastočnú úhradu nákladov na štúdium 
pre päť školopovinných detí, ktorých mama sa stará o najmladšie-
ho súrodenca s Downovým syndrómom. 

900,00 €

SZP20_19 Nikola Bullová Podpora rodiny s 
chorým dieťaťom

Financie boli použité na ortopedickú obuv, lieky a dezinfekčné 
prostriedky pre dievčatko trpiace onkologickým ochorením. 893,70 €

SZP20_20 Martin Gašo, Miroslava 
Gašová Bačová Cvičenie pre Miu Financie boli použité na špecializované rehabilitácie, ktoré prispejú 

k skvalitneniu zdravotného stavu dievčatka s rázštepom chrbtice. 900,00 €

SZP20_21 Ing. Rastislav Sakoš Liečba pre syna 
Viktorka

Financie boli použité na čiastočnú úhradu nákladov spojených  
s pobytom malého chlapca s detskou mozgovou obrnou v kúpeľoch. 720,00 €

SZP20_22 Marian Ježík Štúdium na SOŠ  
pre TP – Andrej

Financie boli použité na nájom a cestovné náklady na ceste 
za vzdelávaním pre chlapca s poruchou autistického spektra. 898,56 €

TSC19_6E_006 Materská škola  
A. Hlinku

Dieťa + Pohyb = 
Zdravé srdiečko

Financie boli použité na rozhýbanie detí a ich rodín a ich vytiahnu-
tie od mobilov, počítačov a televízorov. 130,00 €

TSC19_6E_008 SOŠ drevárska Vranov 
nad Topľou

Vyčisti les a spoznaj 
ho

Prínos projektu bol v odstránení odpadkov z lesov a ich okolia vo 
Vranovskom regióne. 130,00 €

TSC19_6E_012

Združenie rodičov  
a priateľov mentálne 
a zdravotne postihnu-
tých detí – Motýľ

Aj my sa chceme hrať
Financie boli použité na zlepšenie podmienok na učenie  
a hru pre žiakov Spojenej školy internátnej na Komenského  
ulici v Humennom. 

130,00 €

TSC19_6E_013
Arcidiecézna charita 
Košice – Charitný dom 
sv. Štefana, Snina 

Život bez bolesti
Hlavným prínosom bolo dosiahnutie dostupnosti, pravidelnosti  
a finančnej nenáročnosti liečebnej a prístrojovej rehabilitácie  
pre klienta a jeho rodinu.

130,00 €

TSC19_6E_018 Prameň radosti Areál Anky Kolesáro-
vej sa rozrastá

Financie boli použité na zabezpečenie skladacích stolov, ktoré 
majú širokospektrálne využitie počas celého kalendárneho roka. 130,00 €

TSC19_6E_020 Základná škola M. R. 
Štefánika, Trebišov Poďme sa hýbať

Cieľom bolo vytvárať vzťah k pravidelnému pohybu, rozvíjať 
koordinačné schopnosti, pohybové schopnosti a zdokonaľovať 
prácu s loptou.

130,00 €
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TSC19_6E_023 Materská škola – 
Óvoda Fit park Vytvorením Fit parku sa zabezpečil bezpečnostný povrch ihriska 

gumenými doskami určenými špeciálne pre detské ihriská. 130,00 €

TSC19_6E_027 V – Centrum celoživot-
ného vzdelávania o.z. Reštart pre ženy Financie boli použité na aktivizáciu žien, aby sa stali sebestačnými 

a neboli odkázané na pomoc sociálneho systému. 130,00 €

TSC19_6E_029
Zariadenie pre 
seniorov a Zariadenie 
opatrovateľskej služby

Vytúžené miesto 
oddychu

Projekt bol prínosom pre obyvateľov zariadenia (120), ktorým by 
sa vytvorila vytúžená oáza oddychu. 130,00 €

TSC19_6E_032
Základná škola  
s materskou školou 
Matejovce

Dopravné ihrisko
Financie boli použité na organizovanie rôznych dopravných  
súťaží, vzdelávacích aktivít aj pre ostatné deti z obce  
a pre žiakov základnej školy.

130,00 €

TSC19_6E_035 Robinson
Zabezpečenie chodu 
a rozvoja aktivít  
v centre Robinson

Financie boli použité na to, aby rodiny s dieťaťom so zdravotným 
znevýhodnením z okresu Spišská Nová Ves mali naďalej zabezpe-
čené podmienky na spoločné stretávanie.

130,00 €

TSC19_6E_038 Mesto Gelnica Skrášlenie a revitali-
zácia Marína parku Financie boli použité na revitalizáciu detského ihriska. 130,00 €

TSC19_6E_041 Základná škola, 
Pionierska 33, Čaňa

Školské chodby – 
miesto pre oddych 
a hru

Financie boli použité na premenu prostredia školských chodieb. 130,00 €

TSC19_6E_047
Občianske združenie 
Priatelia sluchovo 
postihnutých detí

Komunikujeme  
a žijeme bez bariér

Prínosom bolo, že sa zdravotne znevýhodneným deťom so slucho-
vým, rečovým postihnutím a kochleárnymi implantátmi podarilo 
odbúrať predsudky o nich.

130,00 €

TSC19_6E_050 SVETIELKO  
POMOCI n.o.

Skvalitnenie prístro-
jového vybavenia pre 
deti so závažnými 
diagnózami na 
Klinike pediatrickej 
anestéziológie  
a intenzívnej  
medicíny DFN Košice

Prínosom projektu bolo skvalitnenie vybavenia nemocnice. 130,00 €

TSC19_6E_054 Maják nádeje Cesta k zmene Financie boli použité na tvorivé dielne,  
ktoré realizovali dobrovoľníci. 130,00 €

TSC19_6E_057 JASANIMA – Domov 
sociálnych služieb Aj zvieratá pomáhajú Prínosom projektu bolo zabezpečenie domova pre psa z útulku. 130,00 €

TSC19_6E_063 Nezábudka,n.o.

Aj napriek hendikepu 
sme súčasťou komu-
nity seniorov  
vo Fiľakove

Prínosom projektu bolo klientom v zariadení umožniť stretávanie 
sa s bývalými susedmi, priateľmi, rodinou a uľahčiť im prekoná-
vanie zdravotných problémov využitím pomôcok pre imobilných 
klientov. 

130,00 €

TSC19_6E_066 Materská škola 
Klokočova 741

Záhrada chrobáčikov 
– Záhrada zmyslového 
vnímania

Prínosom projektu bolo spoločné trávenie času medzi deťmi  
a komunitou MŠ v priestore, ktorý bolo možné využiť na veľké 
množstvo aktivít. 

130,00 €

TSC19_6E_067 Materská škola 
Rimava Pre radosť z pohybu

Realizáciou tohto projektu sa prispelo k podporovaniu fyzickej 
aktivity nielen u detí navštevujúcich MŠ, ale aj rodín s malými 
deťmi z okolitého sídliska. 

130,00 €

TSC19_6E_071

Špeciálna základná 
škola pre žiakov  
s telesným postih-
nutím, Pionierska 
850/13, Detva 

Učíme sa s radosťou
Prínosom projektu bolo pre klientov Domova sociálnych služieb 
Detva umožniť využívať zakúpené pomôcky počas popoludňajších 
voľnočasových aktivít.

130,00 €

TSC19_6E_073 Detský folklórny súbor 
Hviezdička

Nákup hudobného 
nástroja (kontrabas) 
pre DFS Hviezdička

„Cieľom projektu bolo zakúpenie nového hudobného nástroja 
(kontrabas) a následná prezentácia repertoáru DFS Hviezdička 
širokej verejnosti na Slovensku i v zahraničí. 
„

130,00 €

TSC19_6E_076 Občianske združenie 
Verejnô Mestské včely Financie boli použité na podporu projektu, vďaka ktorému  

získame vyššiu miera opeľovania rastlín v okolí. 130,00 €
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TSC19_6E_081 Materské centrum 
Sovička

Hravo – zdravo so 
Sovičkou

Prínosom bolo viac možností trávenia  
voľného času v záhrade, zblíženie komunity. 130,00 €

TSC19_6E_083 Garáž klub  
občianske združenie

Komunitné kino – 
vlastnými očami

Cieľom bolo vytvoriť komunitu mladých ľudí – existujúcich  
aj nových dobrovoľníkov, ktorí sa zaujímajú o filmové umenie  
a témy spracované vo filmových dokumentoch. 

130,00 €

TSC19_6E_086 Občianske združenie 
pre krajšie Kysuce Les nie je smetisko

Do projektu boli zapojení študenti základných škôl,  
ich prínos bol vo zvýšení povedomia o triedení odpadov  
a ochrane životného prostredia.

130,00 €

TSC19_6E_089 Základná škola Krásno 
nad Kysucou

Hudobné nástroje pre 
DFS Sedmohlások

Financie boli použité na posilnenie  
hudobnej zložky DFS Sedmohlások. 130,00 €

TSC19_6E_096 Obec Kláštor pod 
Znievom

Lavičky osobností 
Znieva

Financie boli použité na nové lavičky v centre obce  
a nové odpadkové koše pre udržiavanie čistoty okolia. 130,00 €

TSC19_6E_105
Združenie na záchranu 
Starého hradu – 
castrum Warna

Pomôž zachrániť NKP 
Starhrad – najstarší 
hrad na Hornom 
Považí

Financie boli použité na záchranu  
Starho hradu v Žilinskom kraji. 130,00 €

TSC19_6E_107

Spoločnosť na pomoc 
osobám s autizmom 
Banská Bystrica /OZ 
SPOSA BB/

Pes učiteľom

Do projektu boli zapojené osoby, ktoré mali problém sa zapojiť do 
fungovania v spoločnosti a získali pracovné, praktické aj teoretické 
skúsenosti a vedomosti súvisiace s canisterapiou a prácou  
s osobami s autizmom.

130,00 €

TSC19_6E_111 DORKA,n.o. – pobočka 
Zvolen Cesta k sebe Financie boli použité na poskytnutie  

priestoru mamičkám pre ich realizáciu. 130,00 €

TSC19_6E_113 Materská škola 
Jazernica Zdravé nožičky Financie boli použité na zatraktívnenie školského dvora. 130,00 €

TSC19_6E_116 ZŠ s MŠ Banská Belá 
č. 315

Tancuj, tancuj, 
vykrúcaj

Financie boli použité na podporu vystúpení detí, ktoré  
sú organizované vo veľkej miere pre celú dedinu. 130,00 €

TSC19_6E_118 Materská škola  
Dr. Janského č. 8

Hravé aktivity na 
školskom dvore

Projekt rozšíril možnosti zmysluplne tráviť čas na školskom dvore 
nielen pre deti, ktoré navštevujú našu materskú školu, ale aj pre 
ich rodičov a súrodencov. 

130,00 €

TSC19_6E_122
Základná škola  
s materskou školou 
Záriečie

Vytvorme priestor  
pre Klub Slniečko

Prínosom projektu bolo vytvorenie spoločenského priestoru, 
príťažlivého, používateľsky príjemného a inšpiratívneho, ktorý 
umožňuje moderné vzdelávanie.

130,00 €

TSC19_6E_126

Združenie občanov 
pre pomoc mentálne 
postihnutým deťom 
so sídlom v Spojenej 
škole internátnej

Snoezelen – miesto 
multisenzorického 
vzdelávania detí, 
miesto relaxácie a 
uvoľnenia, miesto 
podporných aktivít 
pre rodinu.

Spoločná propagácia projektu poukázala na prvky integrácie  
v spolužití bežnej populácie s mentálne postihnutými. 130,00 €

TSC19_6E_129 Archa, n. o. Spolu to zvládneme Financie boli použité na organizáciu predvianočného  
bazáriku spojeného s tvorením. 130,00 €

TSC19_6E_133 Klub ochrancov zelene Vysaďme si  
cyklotrasu

Výsadbou bol skrášlený areál školy, ktorý utrpel  
po nútenom výrube niekoľkých desiatok stromov. 130,00 €

TSC19_6E_137 Telovýchovná jednota 
SPARTAK Myjava

Letné tréningové 
sústredenie KARATE 
Myjava

Absolvovanie sústredenia prinieslo deťom z tímu Karate  
možnosť dostať sa do lepšej fyzickej či psychickej formy. 130,00 €
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TSC19_6E_140
Mesto Rajec – Mater-
ská škola Obrancov 
Mieru

Materská škola, Ob-
rancov Mieru v Rajci 
– Prírodná záhrada v 
Našom detskom raji

Financie boli použité na rozšírenie ponuky športových aktivít pre 
deti navštevujúce škôlku atď. 130,00 €

TSC19_6E_144 Hornonitrianske 
stopy o.z.

Bojnicko – dubnické 
cyklotrasy, ich rozvoj, 
zveľaďovanie  
a údržba

Financie boli použité na zatraktívnenie už  
existujúcej a vyhľadávanej cyklistickej lokality. 130,00 €

TSC19_6E_147 Základná škola 
Topoľčany Včely volajú o pomoc Financie boli použité na vzdelávanie včelárskeho krúžku. 130,00 €

TSC19_6E_149 Rodičovské združenie 
pri ZŠ Tlmače

Oddychová zóna  
v areáli ZŠ Tlmače

Projekt priniesol obnovu a zveľadenie priestranstva školského 
dvora pri ZŠ Tlmače, výsadbu zelene i kvetov, skrášlenie a 
spríjemnenie prostredia. 

130,00 €

TSC19_6E_151
Základná škola  
s materskou školou 
Jána Hollého Pobedim

Bezpečne, hravo  
a zdravo Financie boli použité na renováciu ihriska. 130,00 €

TSC19_6E_156 ,,Rodičia deťom ZŠ a 
MŠ Tureň“

Dopravné ihrisko  
do MŠ Tureň 

Financie boli použité na vytvorenie pozitívneho vzťahu k pohy-
bovým aktivitám, rozvíjanie fyzickej kondície, rozvoj aktívneho a 
bezpečného pohybu s využitím kolobežiek, bicyklov, odrážadiel.

130,00 €

TSC19_6E_157 SVETLO PRE OLICHOV Tvoríme spoločne Cieľom projektu bolo integrovať komunitu nepočujúcich  
a detí ZŠ Volkovce do prostredia ZSS SVETLO Olichov. 130,00 €

TSC19_6E_162
Dobrovoľný hasičský  
a záchranný zbor 
mesta Martin

Aj dobrovoľník môže 
zachrániť život Financie boli použité na vyškolenie dobrovoľných hasičov. 130,00 €

TSC19_6E_163 Miesto v dome Učím sa slušne žiť, 
pomôž mi lepším byť

Realizáciou projektu bol eliminovaný priestor pre delikventné 
správanie detí, na ktoré je projekt zameraný. 130,00 €

TSC19_6E_168 Základná škola, 
Levická 903, Vráble Vzdelanie nás spája Prínosom bolo uľahčiť integráciu zdravotne  

znevýhodnených detí z regiónu školy. 130,00 €

TSC19_6E_171 Sme v pohybe, o.z. Stromy pre Malacky Financie boli použité na vybudovanie mestských záhrad. 130,00 €

TSC19_6E_174

Psychiatrická 
nemocnica Philippa 
Pinela Pezinok (PNPP 
Pezinok)

Fitpark v Pinelke  
pre všetkých

Financie boli použité na na Fitpark v Pinelke, ktorý prispeje  
k zatraktívneniu areálu a rozšíreniu jeho možností. 130,00 €

TSC19_6E_176 Včielkovo
Nazrite s nami do úľa 
a ochutnajte včelie 
produkty

Financie boli použité na vzdelávanie detí a mládeže ohľadom 
včelárenia a životného prostredia, podporu zdravšieho stravovania 
detí.

130,00 €

TSC19_6E_180 Inšpirujme svet
Materské centrum 
Detský sen – Kostolný 
Sek

Prínos pre okolie bol obrovský, pretože materské centrum navšte-
vujú mamičky, deti a rodiny z miestnej komunity a širšieho okolia. 130,00 €

TSC19_6E_182 Materská škola Nový 
diel,50, Hurbanovo

Eko centrum –  
Malí bádatelia

Deti získali nové skúsenosti, zručnosti, návyky z oblasti prírodo-
vednej gramotnosti. Upravil sa a skrášlil exteriér materskej školy. 130,00 €

TSC19_6E_185 Centrum pomoci pre 
rodinu

Dobrovoľníci pomáha-
jú rodinám s deťmi  
a seniorom

Do projektu boli zapojení dobrovoľníci zo stredných aj vysokých 
škôl a každý kto bude mať chuť darovať svoj čas iným. 130,00 €
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TSC19_6E_187 Obec Nesvady Zabavme sa spolu
Prínosom projektu bola možnosť stretávanie sa a organizovanie 
spoločensko-kultúrnych podujatí pre obyvateľov z priľahlých 
regiónov.

130,00 €

TSC19_6E_190 Rodičovské Združenie 
pri ZŠ slov. v Košútoch

Malí včelári  
pomáhajú včelám

Financie boli použité na organizáciu vzdelávacích stolov  
a edukačných hier, ktoré slúžia všetkým žiakom ich rodičom  
a zamestnancom školy.

130,00 €

TSC19_6E_194 o.z. Naše Detičky
Nová podlaha na 
denné centrum pre 
hendikepované deti

Rodiny s hendikepovaným dieťaťom získali obrovskú pomoc  
a možnosť zapojiť sa do bežného pracovného života a prispieť tak 
do rodinného rozpočtu druhým príjmom.

130,00 €

TSC19_6E_197 Obec Veľké Dvorníky Zazeleňovanie 
pozdĺž cyklotrasy

Hlavným prínosom výsadby zelene v centre obce pozdĺž  
cyklotrasy bolo zdravšie ovzdušie, menej prachu, krajšie okolie. 130,00 €

TSC19_6E_203 Združenie rodičov 
Trstíčatá o. z.

Pomôžme spolu 
materskej škole  
v Trsticiach

Cieľom projektu bolo vytvoriť v areáli materskej školy  
kvalitnejšie, bezpečnejšie a bohatšie vybavené ihrisko. 130,00 €

TSC19_6E_207 INOVARE
Pre našich malých 
škôlkarov a ich 
budúcnosť

Financie boli použité na zveľadenie ihriska. 130,00 €

TSC19_6E_211 Bábky v nemocnici

Vymyslime si rozpráv-
ku a zahrajme divadlo 
– dramatoterapeutic-
ká dielňa

Financie boli použité na podporu projektu. 130,00 €

TSC19_6E_215 Občianske združenie 
Hrad Uhrovec

Turistické zázemie 
hradu Uhrovec

Projekt slúžil početným dobrovoľníkom podieľajúcim sa na 
záchranných prácach na konzervácii a rekonštrukcii hradu Uhrovec. 130,00 €

TSC19_6E_217
Združenie rodičov a 
priateľov Základnej 
školy Pri kríži

Buďme fit bez úrazov! Financie boli použité na položenie bezpečnej  
dopadovej plochy a bezpečné športovisko. 130,00 €

TSC19_6E_220
SRRZ-RZ pri Materskej 
škole (Röntgenova 
1179/16, Bratislava)

Poďte s nami  
objavovať prírodu

Cieľom bola podpora biodiverzity, najmä  
prilákaním hmyzu, včiel či vtákov na dvor v MŠ. 130,00 €

TSC19_6E_224
Bratislavská kynolo-
gická záchranárska 
brigáda

Súťaž pre malých 
záchranárov Financie boli použité za zorganizovanie súťaže. 130,00 €

TSC19_6E_228 ŠK Vrakuňa Bratislava
Úprava a obnova 
verejných častí ihriska 
ŠK Vrakuňa Bratislava

Financie boli použité na úpravu a obnovu ihriska. 130,00 €

TSC19_6E_230 Nadácia deti,  
kone a golf Detský raj

Projekt Detský raj odbúral viacero negatívnych hendikepov  
a vytvoril možnosť rodinných stretnutí v novovytvorenom  
priestore, ktoré by posilňovali medzigeneračné vzťahy.

130,00 €

TSC20_7E_001
Základná škola Nám. 
arm. gen. L. Svobodu 
16, Bardejov

Modrý týždeň pre  
deti s autizmom

Cieľom projektu bolo spríjemniť a spestriť  
pobyt v škole deťom s autizmom. 600,00 €

TSC20_7E_002 Združenie na záchranu 
Zborovského hradu

Hrad Zborov a jeho 
obnova v roku 2020

Cieľom projektu bolo odstrániť náletovú zeleň na korune muriva a 
postupne ju vyčistiť. 1 300,00 €

TSC20_7E_003 Cirkevný zbor ECAV na 
Slovensku

Pri kávičke – Spájame 
tri generácie

Projektom bolo dosiahnuté prepájanie všetkých  
generácií v meste a posilnenie komunitného života. 300,00 €



Výročná správa 2020 | strana 168 

Č. zmluvy Prijímateľ / organizácia Projekt Popis Výška grantu

TSC20_7E_004
Spojená škola, zložka 
ŠKD (Centrálna 464, 
Svidník)

Škola zdravého 
varenia pre malých 
kuchárikov

Zámerom projektu bolo u detí rozvíjať praktické zručnosti  
potrebné k zvládnutiu prípravy jednoduchých jedál. 600,00 €

TSC20_7E_005 Rybárik (Alcedo atthis) 
– občianske združenie

Vypratanie plastov  
z rieky Chotčianka

Cieľom projektu bolo vyčistiť rieku Chotčianka od  
plastového odpadu, pneumatík, sklenených fliaš. 1 300,00 €

TSC20_7E_006 Šachový klub Stropkov 
+ Svidník Šach pre každého Cieľom projektu bolo zlepšiť rozvoj, propagáciu  

a kvalitu šachu na základných a stredných školách. 300,00 €

TSC20_7E_007 Základná škola, Juh 
1054 Cvičenie je zábavné

Cieľom projektu bolo zlepšiť fyzickú kondíciu žiakov a tým  
aj ich zdravie, rozvoj koordinácie, obratnosti, koncentrácie, 
priestorového vnímania.

600,00 €

TSC20_7E_008 Základná škola, Škol-
ská 389, Sačurov Hravé detstvo

Cieľom projektu bolo zakúpiť materiálne dovybavenie školy,  
časť školského dvora sa stane obrou šachovnicou, plochou  
pre hru človeče nehnevaj sa.

300,00 €

TSC20_7E_009

Združenie rodičov  
a priateľov mentálne 
a zdravotne postihnu-
tých detí – Motýľ

Aj my chceme  
byť šikovnejší Cieľom projektu bolo pomôcť žiakom s viacnásobným postihnutím. 1 300,00 €

TSC20_7E_010
Materská škola 
Dukelských hrdinov č. 
2078/13

Prírodná záhrada – 
pocitový chodník

Cieľom chodníka bolo priblížiť deťom prírodu, vytvoriť im priestor, 
kde poznávanie na základe rôznych senzorických podnetov, bolo 
pre deti hlbokým a nevšedným zážitkom.

300,00 €

TSC20_7E_011 Materská škola Snina 
Palárikova 1630/29

Spievaj, tancuj, 
vykrúcaj Detský 
folklórny festival 
materských škôl

Cieľom projektu bolo učiť a šíriť ľudové tradície a folklór  
mesta a regiónu ako sú ľudové piesne, tance, remeslá 
a zvyky u detí v predškolskom veku.

1 300,00 €

TSC20_7E_012
Materská škola, Ul. 
Kukučínova č. 2544/7, 
Snina

Senzorická záhrada
Cieľom projektu bolo vytvoriť miesto na vzdelávanie sa so senzo-
rickými hrami, vďaka čomu sa rozvíjali zmysly u detí  
ako hrubá a jemná motorika.

600,00 €

TSC20_7E_013
Rodičovský klub pri 
MŠ Ul. F. Kráľa 78, 
Michalovce

Vonku je nám fajn Prínosom projektu bolo zapojenie detí a ich rodiny do telovýchov-
ných aktivít. 600,00 €

TSC20_7E_014 Spojená škola 
internátna Ukážte nám svet Prínosom projektu bolo začlenenie informačných a komunikačných 

technológií do edukačného procesu v MŠ pre deti s autizmom. 1 300,00 €

TSC20_7E_015 OZ – Vrbovčan Komunitná záhrada – 
workoutový park

Prínosom projektu bolo osadenie workoutového parku v komunit-
nom centre pre mládež, aby sa podporil šport a pohyb v centre. 300,00 €

TSC20_7E_016 Športový klub Skandia Vytvor, spestri, 
požičaj

Cieľom projektu bolo zabezpečenie  
vybavenie tvorivej dielne pre deti i dospelých. 600,00 €

TSC20_7E_017 Materská škola – 
Óvoda

Bezpečne a hravo na 
našom dopravnom 
ihrisku

Zámerom projektu bolo vybudovanie detského dopravného  
ihriska v exteriéry MŠ L.Kossutha v Kráľovskom Chlmci. 1 300,00 €

TSC20_7E_018 Základná škola Somtor Pohyb – krása – 
zdravie

Prínosom projektu bolo vybudovanie priestoru pre deti ZŠ,  
aby sa mali kde hrať a tráviť aktívne svoj čas v škole. 300,00 €

TSC20_7E_019 V – Centrum celoživot-
ného vzdelávania o.z. Reštart pre ženy II Prínosom projektu bolo realizovanie prednášok, besied pre ženy, 

ktoré sú dlhodobo mimo pracovného pomeru. 600,00 €
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TSC20_7E_020 Spojená škola, Veľká 
Lomnica Športový dvor Prínosom bolo vybudovanie športového dvora. 300,00 €

TSC20_7E_021 Materská škola 
Vsetínska 36

Pozor Katka, 
križovatka!

Prínosom bolo vybudovanie dopravného ihriska na terase 
školského dvora. 1 300,00 €

TSC20_7E_022
Základná škola s 
materskou školou 
Nižná brána 8

Prímestský tábor pre 
deti so špeciálnymi 
potrebami a ich 
rodičov

Prínosom projektu bola realizácia terapeutického tábora  
pre deti so špeciálnymi potrebami a ich rodičov. 1 300,00 €

TSC20_7E_023 Biela voda, n.o. Žijeme zdravo
Cieľom projektu bolo oboznámiť študentov školy  
o zdravom životnom štýle a potrebe získania zdravých  
návykov tak ako v škole aj v komunite/ osadách. 

300,00 €

TSC20_7E_024 Materská škola, 
Cintorínska 3 Na ľudovú nôtu Prínosom projektu bolo vzdelávanie detí o ľudových  

tradíciách a zabezpečenie detských ľudových krojov. 600,00 €

TSC20_7E_025

Národný ústav detskej 
tuberkulózy a respi-
račných chorôb, n. o. 
Dolný Smokovec

Obnova a vytvorenie 
náučného lesného 
chodníka v areáli 
NÚDTaRCH, n.o. Dolný 
Smokovec

Cieľom bola realizácia ďalších dvoch fáz obnovy  
záujmovej časti areálu liečebného ústavu. 1 300,00 €

TSC20_7E_026

Humanitar,n.o -Cen-
trum psychosociálnej 
a ošetrovateľskej 
starostlivosti

Cvičenie pod slnkom
Cieľom projektu bola postupná realizácia outddorového ihriska 
pre prijímateľov sociálnej služby, ktorí si pravidelným športovaním 
udržali zdravotný stav.

300,00 €

TSC20_7E_027 Zaujímam sa Recyklačná stanica v 
skateparku

Prínosom projektu bolo vybudovanie kreatívno-edukatívnej 
separačnej stanice a priestoru na odloženie potrieb. 600,00 €

TSC20_7E_028 Skate Ves Pozitif Dej 6 Prínosom bolo usporiadanie kultúrno-športového  
festivalu Pozitif Dej. 300,00 €

TSC20_7E_029
Centrum pre deti 
a rodiny Spišská 
Nová Ves

Športom proti drogám Prínosom bol rozvoj športových aktivít u detí z centier  
detí a rodiny, zmysluplné trávenie voľného času. 1 300,00 €

TSC20_7E_030 KOREŇ Zázračné včelie 
stromoradie

Prínosom bolo vysadenie Zázračného stromoradia a Včelej  
sekcie ako doplnenie učebne v prírode, kde prebehne  
vyškolenie mladých i starších dobrovoľníkov.

600,00 €

TSC20_7E_031 Centrum pre deti a 
rodiny Gelnica Po stopách baníkov Cieľom projektu bolo absolvovanie viacerých  

prehliadok objektov s baníckym zameraním. 600,00 €

TSC20_7E_032 Centrum voľného času V centre svieti zelená Prínosom projektu bolo skvalitnenie pravidelnej – krúžkovej 
činnosti našich členov. 1 300,00 €

TSC20_7E_033 Združenie ULIJANA z 
Kojšova

GELNICUS OPTICUS – 
súťažná prehliadka 
amatérskej fotografie 
a krátkych filmov

Cieľom projektu v spolupráci so ZUŠ Gelnica bolo vytvoriť  
súťažnú prehliadku amatérskej fotografie a krátkych filmov  
pre deti a mládež hlavne z okresu Gelnica a blízkeho okolia. 

300,00 €

TSC20_7E_034 Základná škola 
Severná 21

Skrášľujeme školský 
dvor

Cieľom projektu bolo pokračovať v oprave oplotenia školy, výmeny 
starých hrdzavých plechov za nové a tým vybudovať bezpečnejšie 
prostredie v okolí dvora školy. 

600,00 €
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TSC20_7E_035 Eleventum občianske 
združenie

Hrhovský divočák – 
odtrhni sa z gauča 
a zaži divočinu v 
Slovenskom krase

Prínosom projektu bolo zvýšiť záujem jednotlivcov, detí,  
ale aj celých rodín do prírody s cieľom dobre si zašportovať. 300,00 €

TSC20_7E_036 Obec Čaňa Dôchodcovia  
a tradície

Prínosom projektu bude skvalitnenie života seniorov prostredníc-
tvom zakúpenia vybavenia a pomôcok do DSS. 1 300,00 €

TSC20_7E_037 „Nie sme sami“ Umenie spája 
generácie

Prínosom bol rozvoj manuálnych a umeleckých zručností  
smerujúcich k zachovaniu a rozvoju kultúry. 300,00 €

TSC20_7E_038
Občianske združenie 
Priatelia sluchovo 
postihnutých detí

Keď ľad láme komuni-
kačné bariéry

Cieľom projektu bolo podporiť komunitu sluchovo, rečovo  
postihnutých detí a deti s kochleárnymi implantátmi. 600,00 €

TSC20_7E_039 Prvá pomoc zážitkom Záchranári deťom Prínosom bolo uskutočnenie edukačno-propagačného  
eventu, kde bol aj workshop prvej pomoci. 1 170,00 €

TSC20_7E_040 Centrum pre deti a 
rodiny Prešov

Darujme hendike-
povaným deťom zá-
zračné (bezbariérové) 
ihrisko

Cieľom projektu bol rozvoj psychomotorickej oblasti detí, sociál-
nych kompetencií detí, podpora socializácie detí, multisenzorická 
stimulácia detí.

1 300,00 €

TSC20_7E_041 Marana Tha Zelené sídlisko Prínosom projektu bolo vysadenie zelene  
v plánovanom ekoparku sv. Jána Pavla II. 600,00 €

TSC20_7E_042 Občianske združenie 
Ušité na mieru

Nekašli na iných, kašli 
do rúška

Prínosom bolo znížiť strach z bielych plášťov a zvýšiť povedomie 
verejnosti o potrebnosti nosenia rúšok počas respiračného 
ochorenia.

300,00 €

TSC20_7E_043 Maják nádeje Generácie bez hraníc Prínosom bolo zorganizovanie tvorivých  
dielní zameraných na šitie a háčkovanie. 300,00 €

TSC20_7E_044 Základná škola Berno-
lákova 16 Košice Vytiahnime deti von Prínosom bola renovácia átria školy,  

ktoré nutne potreboval rekonštrukciu. 1 300,00 €

TSC20_7E_045 Príbeh včely Staňte sa aj vy súčas-
ťou Príbehu včely

Prínosom bolo vybudovanie včelnice  
v meste Košice za účelom osvety včelárenia. 600,00 €

TSC20_7E_046 OZ Tvorivá dielňa
Pamätajme na 
pamäť – spolu zdravo, 
kreatívne a tvorivo

Prínosom bola podpora dlhodobej  
spolupráce s komunitami v Košiciach. 300,00 €

TSC20_7E_047 S láskou pre radosť

Renovácia detského 
ihriska so senzomoto-
rickým chodníkom a 
bylinkovou záhradou

Prínosom bola renovácia a dobudovanie ihriska jaslí vďaka 
výsadbe stromov, bylinkovej záhrady a zriadením senzomotoric-
kého chodníka.

1 170,00 €

TSC20_7E_048 Ťahanovská záhrada, 
o. z.

Ťahanovská komunit-
ná záhrada

Prínosom bolo skvalitnenie a skrášlenie priestorov komunitnej 
záhrady a rozšírenie rozvíjajúcej sa komunity rodín i jednotlivcov. 600,00 €

TSC20_7E_049
Občianske združenie 
FOLKLÓRNY SÚBOR 
BOROSTYÁN

Tancuje a spieva celá 
rodina– škola tanca  
s FS Borostyán

Cieľom projektu bolo zviditeľniť folklór v Gemeri, chceme aby deti 
a mládež zmysluplne trávili svoj voľný čas cez víkend a naučili sa 
ľudové tance a piesne. 

600,00 €

TSC20_7E_050 Základná škola akade-
mika Jura Hronca

Chráňme deti pred 
slnkom

Cieľom bolo zabezpečiť prístrešok pre deti a širokú verejnosť, 
ktorá využíva ihrisko v areáli školy počas horúcich letných dní 
alebo upršaného počasie. 

1 300,00 €

TSC20_7E_051 Diecézna charita 
Rožňava

Komunitná charitná 
záhrada

Cieľom projektu bolo vybudovanie komunitnej charitnej záhrady,  
o ktorú sa budú starať ľudia bez domova. 300,00 €
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TSC20_7E_052 Občianske združenie 
Škola s úsmevom

Autizmus a terapia 
labkami

Prínosom bolo realizovanie canisterapie, ktorá je  
najvhodnejšia metóda terapie u detí s autizmom. 1 170,00 €

TSC20_7E_053
Základná škola s ma-
terskou školou Ulica 
bratrícka 355/19

Pozor! Červená Prínosom bolo vybudovanie funkčného dopravného  
ihriska v priestore areálu základnej školy. 300,00 €

TSC20_7E_054 OZ Margarétka 
Lovinobaňa Čarovná Uderiná II

Prínosom bolo zabezpečenie stolnotenisového stola, výmenu 
kuchynskej linky, doplnenie detského ihriska, doplnenie výsadby  
a parkových prvkov v centre obce.

600,00 €

TSC20_7E_055 Obec Uhorské Skrášľujme  
si našu obec

Cieľom projektu bolo skrášliť obec vďaka vysadeniu kvetov 
do prenosných kvetináčov a upravenia spoločných verejných 
priestranstiev.

300,00 €

TSC20_7E_056 Mesto Poltár-Materská 
škola

Náučno – poznávacie 
tabule v prírode

Prínosom bolo zabezpečenie a osadenie  
náučno-poznávacích tabúľ v prírode. 1 300,00 €

TSC20_7E_057 OZ Domov Nezábudka Spolu nám to ide 
lepšie

Prínosom projektu bolo spoločné  
trávenie času seniorov a detí zo ZŠ. 600,00 €

TSC20_7E_058
Základná škola Janka 
Francisciho Rimavské-
ho Hnúšťa

Športom a aktívnym 
pohybom k zdraviu

Prínosom bolo zakúpenie športového vybavenia (vybíjaná,  
basketbal, florbal...) a zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov  
aj širšej verejnosti do pohybových a športových aktivít.

600,00 €

TSC20_7E_059 Základná škola Ivana 
Branislava Zocha Sadnite si u Zocháčov Prínosom bolo zlepšenie komunitného života žiakov ZŠ  

a občanov prostredníctvom osadenia pamätných lavičiek. 1 300,00 €

TSC20_7E_060 RC Auto Model Team 
Revúca

Poďme sa hrať vonku. 
Vymeňte počítače  
a mobily za vysielač-
ky a modely.

Prínosom bolo rozšírenie povedomia verejnosti o RC modely,  
aby rodičia vedeli aj o takejto možnosti voľnočasových  
aktivít pre svoje deti.

300,00 €

TSC20_7E_061 artRIS Hrajme sa  
v záhrade

Prínosom bolo zlepšenie životného prostredia a rozvoj  
komunitného života prostredníctvom vybudovania  
posedenia v komunitnej záhrade.

300,00 €

TSC20_7E_062 HNÚŠŤANSKÉ LABKY Útulok pre  
psíky v Hnúšti

Prínosom bolo vybudovanie útulku, ktorý pokrýva starostlivosť 
o opustené zvieratá v regióne mesta Hnúšťa, okresu Rimavská 
Sobota a širokého okolia. 

1 300,00 €

TSC20_7E_063 Materská škola 
Rimava

Kto chce zdravé telo 
mať, škôlku Rimava 
musí navštevovať

Prínosom bolo vybudovanie moderného detského ihriska s pre-
liezkami, lanovou dráhou čo umožní deťom MŠ podporiť a zlepšiť 
pohybovú zdatnosť detí.

600,00 €

TSC20_7E_064
Súkromná spojená 
škola, Pionierska 
850/13, Detva

Pohybovo-relaxačné 
kútiky

Prínosom bolo zariadenie niekoľkých pohybovo-relaxačných kúti-
kov, ktoré pomáha deťom zlepšiť pohybové a relaxačné zručnosti. 1 300,00 €

TSC20_7E_065 Atletický Klub  
Krupina, o.z.

Rozbehajme  
Krupinu, 2.ročník

Prínosom projektu bolo zorganizovanie športových dní na ktorých 
sa deti a mládež zúčastnili atletických disciplín. 600,00 €

TSC20_7E_066 Mesto Krupina Obnova mostíka na 
Sixovej stráni Prínosom projektu bolo obnovenie a úprava mosta. 300,00 €

TSC20_7E_067 Mesto Brezno Dajme ľuďom druhú 
šancu

Prínosom bolo zriadenie tvorivej dielne, kde sa realizovali pora-
densko-vzdelávacie aktivity pre klientov, ktorí z rôznych dôvodov 
stratili bývanie a chuť do života.

600,00 €

TSC20_7E_068 Dobrovoľný hasičský 
zbor Gašparovo Gašperské ohne Prínosom bolo zorganizovanie podujatia, ktoré poskytlo obyvateľom 

okolitých obcí možnosť kultúrne sa vyžiť. 300,00 €
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TSC20_7E_069 Občianske združenie 
Jasmína Aj ja som tu Prínosom bolo zlepšenie kvality života pre deti s viacnásobným 

postihnutím prevažne v telesnej, mentálnej a senzorickej oblasti. 1 300,00 €

TSC20_7E_070 Materská škola 
Kvačany

Ekodvor – zelené 
vzdelávanie

Prínosom bolo vytvorenie miesta pre zábavu, šport a vdelávanie 
na školskom dvore. 1 300,00 €

TSC20_7E_071 Železničný klub 
Tatran o.z. Retro Cyklovlak

Prínosom bolo zlepšenie prístupu atraktívnych turistických lokalít 
na Liptove, propagácia ekologickej verejnej dopravy, rozvoj 
dobrovoľníctva, prevádzka železničných veteránov.

600,00 €

TSC20_7E_072 OZ Verejnô
Hory Doly, 
kultúrno-komunitný 
priestor

Prínosom bolo vytvorenie priestoru, kde počas celého roka 
prebiehajú podujatia kultúrneho a komunitného charakteru pre 
obohatenie života v meste.

300,00 €

TSC20_7E_073
Občianske združenie 
za rozvoj OA – 
Akadémia

Ukáž čo v tebe je! 
Zvuková technika na 
rozvoj komunikačných 
zručností žiakov.

Prínosom bolo zrekonštruovanie priestoru na podporu aktivít a 
zmysluplného trávenia voľného času žiakov. 600,00 €

TSC20_7E_074 Mestká knižnica 
Ružomberok Knižná záhrada Prínosom bola revitalizácia verejného priestranstva, vytvorenie 

environmentálne orientovaného priestoru. 1 300,00 €

TSC20_7E_075 Občianske združenie 
SLNKOTVOR

Kvetináče pri potoku, 
všetky lahodiace oku

Prínosom bolo skrášlenie verejného priestoru v centre obce, 
výsadba zelene v centre obce. 300,00 €

TSC20_7E_076 Občianske združenie 
Za horizont

Spoznaj svoj región 
– aktivity zamerané 
na spoznávanie 
kultúrnych, historic-
kých a prírodných 
zaujímavostí nášho 
regiónu

Prínosom bolo prostredníctvom netradičných metód priblížiť žia-
kom historické, kultúrne, spoločenské, ale aj prírodné zvláštnosti 
a špecifiká regiónu. 

300,00 €

TSC20_7E_077 Základná škola , Ul. 
Lesná 55, Bačkov

Zlepšenie vyučovania 
Slovenského jazyka u 
rómskych žiakov

Cieľom projektu bolo zlepšenie slovenského jazyka u rómskych 
žiakov prostredníctvom rôznych názorných, demonštračných, 
zvukových a iných didaktických pomôcok. 

600,00 €

TSC20_7E_078 Materské centrum 
Sovička

Sovičkina letná 
čitáreň

Prínosom projektu bolo vybudovanie knižnice pre deti, kde by si 
mohli čítať knižky, ale konali by sa tam aj besiedky a čítania pre 
deti a rodičov.

1 300,00 €

TSC20_7E_079

Zariadenie pre 
seniorov a domov 
sociálnych služieb 
Dolný Kubín

Farebná Jeseň života Prínosom bola renovácia, očistenie a vymaľovanie  
oporného múru animovanými postavičkami. 1 300,00 €

TSC20_7E_080 Základná škola Petra 
Škrabáka Dolný Kubín

Zelené šachy = 
kráľovská hra  
v záhrade

Prínosom bolo vytvorenie miesta, kde deti môžu  
hrať šach a iné záhradné športy v školskej záhrade. 300,00 €

TSC20_7E_081 Oravská knižnica 
Antona Habovštiaka

Radosť a poznanie 
bez bariér

Prínosom bol rozvoj čitateľských  
návykov a podpora tvorivosti detí. 600,00 €

TSC20_7E_082 OZ Chováme doma
Kurzy zdravého 
a zodpovedného 
stravovania

Prínosom bola realizácia série kurzov zdravej výživy  
a zodpovedného stravovania, určená pre širokú verejnosť. 300,00 €

TSC20_7E_083 Základná škola Čierne 
– Ústredie

Školský krúžok 
Maškrtníček

Prínosom bolo skvalitnenie vybavenia školskej kuchynky, 
kde sa realizuje školský krúžok Maškrtníček. 600,00 €
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TSC20_7E_084 PRO BONUM občian-
ske združenie

Kráľovstvo včiel – spo-
znávame život včiel

Prínosom bolo vybudovanie prvej edukačnej včelnice, ktorá 
umožnila deťom a dospelým zažiť, aké je to byť aspoň chvíľu 
skutočným včelárom. 

1 300,00 €

TSC20_7E_085

Stredná odborná škola 
drevárska a stavebná 
(Krásno nad Kysucou 
1642, Krásno nad 
Kysucou)

Miesto pre vzdeláva-
nie a oddych

Prínosom bolo vybudovanie oddychovej zóny (altánok, skalka, 
zeleň) v átriu školy nielen pre žiakov a učiteľov. 1 300,00 €

TSC20_7E_086 Historický spolok sv. 
Šebastiána

Prechádzky  
stredovekom

Prínosom bolo zakúpenie náučného materiálu pre deti,  
aby sa naučili o prírode, jej ochrany a starostlivosti. 600,00 €

TSC20_7E_087 Atletický klub Stará 
Bystrica

Motivujeme  
deti k športu

Prínosom bolo zlepenie športového prostredia pre deti, vďaka 
čomu budú deti viac motivované k pravidelnej pohybovej činnosti. 300,00 €

TSC20_7E_088 Centrum voľného času 
Turzovka

Túlavý autobus – Po-
znávame krajiny EÚ

Projektom bolo umožnené deťom zo sociálne zvýhodneného 
prostredia, ale aj všetkým ostatným deťom zmysluplne tráviť 
svoj voľný čas.

600,00 €

TSC20_7E_089 Pomôž iným
Obnova lavičiek pri 
kaplnke na hore 
Živčák

Prínosom bolo obnovenie lavičiek pri kaplnke na hore  
Živčák za účasti dobrovoľníkov z miestnej komunity. 1 300,00 €

TSC20_7E_090 Obec Makov Objavujme bohatstvo 
Žilinského kraja

Prínosom projektu bolo zvýšenie povedomia o okolitých regiónov 
Žilinského kraja pre čitateľov prostredníctvom kreatívnych rôzno-
rodých a zážitkových vzdelávacích metód.

300,00 €

TSC20_7E_091 Horolezecky klub 
Manin

Prines si nadšenie, 
výstroj dostaneš

Prínosom bolo zakúpenie výstroje pre deti, aby sa mohli naučiť 
niečo o horolezectve, a podporili záujem o nové športové aktivity. 1 300,00 €

TSC20_7E_092 Materská škola 
Lednické Rovne

Škôlkari poznávajú 
tradície

Prínosom bolo zakúpenie krojov a oživenie ľudových  
tradícií formou spolupráce s folklórnym súborom v okolí. 600,00 €

TSC20_7E_093
Spojená škola 
internátna Mičurova 
364/1 Bytča

Pohybom prekonáva-
me bariéry

Hlavným cieľom projektu bolo prostredníctvom pohybových  
a športových aktivít prekonávať bariéry a zmazávať rozdiely  
medzi handicapovanými a intaktnými deťmi počas letného tábora.

300,00 €

TSC20_7E_094
Základná škola s 
materskou školou, 
Rosina 624

Skákajko (meníme 
fádny školský dvor 
na bezpečné miesto 
plné pohybujúcich 
sa detí)

Prínosom projektu bude oživenie školského dvora a vybudovanie 
moderného, funkčného a bezpečného prostredia pre deti. 600,00 €

TSC20_7E_095 Centrum sociálnych 
služieb Letokruhy Komunitná záhrada Prínosom projektu bolo vybudovanie komunitnej záhrady a výsad-

by zelene pre centrum, aby mali kde tráviť čas klienti centra. 300,00 €

TSC20_7E_096 Žilinské Labky Pomoc pouličným 
mačičkám v Žiline

Prínosom bol odchyt, kastrácia a veterinárne  
ošetrenie pouličných mačiek a ich následná adopcia. 1 300,00 €

TSC20_7E_097 Združenie priateľov 
Hričovského hradu

Drevené schodisko 
na hrade

Prínosom projektu bolo rozobratie lešenárskeho schodiska  
a postavenie nového dreveného schodiska, ktoré zvýši  
bezpečnosť pohybu v areáli hradu.

300,00 €

TSC20_7E_098 KAMIENOK n.o. Komunitná záhrada 
Kamienok

Prínosom bolo vytvorenie komunitnej záhrady v súčasnosti 
nevyužívanému priestoru vo vnútrobloku Kamencov v Kysuckom 
Novom Meste na fungujúci komunitný priestor.

600,00 €
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TSC20_7E_099 Naše včely o.z.
Včelín za horou – 
Poďme spoločne 
ochrániť včely

Prínosom bolo podporenie biodiverzity a revitalizácia pôdy, vďaka 
čomu sa zveľadí okolie včelína s dôrazom na ekologický chov včiel. 1 170,00 €

TSC20_7E_100 Združenie DŽIVIPEN 
– ŽIVOT

Komunitná eko-
farmička – miesto 
pracovnej terapie 
 a oddychu

Prínosom bolo vybudovanie ekofarmy, ktorá slúži  
na pracovnú terapiu a aj ako miesto oddychu. 1 300,00 €

TSC20_7E_101
Základná škola  
s materskou školou 
Banská Belá

Lezie slimák  
po rebríku Prínosom bolo zveľadenie detského ihriska. 600,00 €

TSC20_7E_102
Mestský volejbalový 
klub Lokomotíva 
Zvolen

Športový tábor pre 
deti zo Zvolena

Prínosom projektu bolo zorganizovanie tábora pre deti,  
kde sa učili a hrať volejbal, ale aj iné športové aktivity. 300,00 €

TSC20_7E_103

Domov dôchodcov 
a domov sociálnych 
služieb Zvolen – stre-
disko DSS SYMBIA

Cez hru sa to naučím Prínosom bolo vytvorenie priestoru pre deti  
s autizmom na zmysluplné trávenie svojho času. 1 300,00 €

TSC20_7E_104 Prístav nádeje, o.z. Športuje celá rodina Prínosom projektu bolo zorganizovanie športových sústredení. 600,00 €

TSC20_7E_105 Slovenský šport Škola zdravia – vieš, 
čo ješ?

Prínosom bola realizácia interaktívnych prednášok s odborníkmi, 
workshopov o zdravom životnom štýle. 300,00 €

TSC20_7E_106 Materská škola 
Jazernica

Pekný školský dvor  
a veľa detí v ňom Prínosom bola modernizácia školského dvora. 600,00 €

TSC20_7E_107
Základná škola s 
materskou školou 
Malý Čepčín

Športujeme  
všetci spolu

Prínosom bolo zorganizovanie veľkého  
športového dňa pre asi 150 detí v areáli ZŠ. 1 300,00 €

TSC20_7E_108 Obec Malý Čepčín Zveľadenie detského 
ihriska Prínosom bolo zveľadenie priestorov detského ihriska. 300,00 €

TSC20_7E_109
Občianske združenie 
Senior pri Domove 
MÁRIE

Terapeutický chodník 
pre spomienkové 
prechádzky

Prínosom bolo vybudovanie terapeutického chodníka, ktoré 
prispeli k zlepšeniu fyzickej zdatnosti, psychickej pohode. 1 170,00 €

TSC20_7E_110
Základná škola 
Angyalova ulica 
401/26

Pohyb základ života
Prínosom bolo upravenie podkladovej plochy pod ihriskom,  
ktoré už nespĺňa bezpečnosť, aby aj naďalej mohli žiaci tento 
priestor využívať. 

300,00 €

TSC20_7E_111 DSS Hrabiny Nová 
Baňa

Aj my sa chceme 
hrať s loptou

Prínosom bola obnova viacúčelového ihriska a vytvorenie 
priestoru pre zdravotne znevýhodnených na športovanie. 600,00 €

TSC20_7E_113

Kynologická 
záchranná brigáda 
Banská Bystrica 
(súčasť Kynologic-
kého záchranného 
zboru SR)

Prvá pomoc ako 
súčasť našej dobro-
voľnej práce

Prínosom bolo preškolenie 33 hodinovým  
kurzom prvej pomoci pre dobrovoľníkov. 600,00 €

TSC20_7E_114 Materská škola Dr. 
Janského č. 8

Spoločné vzdeláva-
nie pre všetky deti

Prínosom bolo vybavenie triedy špeciálnej pedagogičky účelový-
mi učebnými pomôckami, detskou a odbornou literatúrou atď. 1 300,00 €

TSC20_7E_115 Klub hokejbalu a 
florbalu Púchov

Podpora florbalovej 
mládeže

Prínosom bolo zlepšenie kvality tréningov mládeže prostredníc-
tvom materiálneho zabezpečenia. 600,00 €
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TSC20_7E_116
Stredná odborná ško-
la obchodu a služieb 
Ul. 1. mája 1264

Separácia odpadu Prínosom bolo vytvorenie zbernej sieti  
separovaného odpadu v škole. 1 300,00 €

TSC20_7E_117 MŔTVA KOSŤ Festival  
Končiny 2020

Prínosom bolo zorganizovanie festivalu, kde by dostali 
priestor nezávislé slovenské aj zahraničné kapely. 300,00 €

TSC20_7E_118 Stredná odborná 
škola Pruské Šport nás spája Prínosom bolo vytvorenie outdoorového centra. 300,00 €

TSC20_7E_119 Mesto Dubnica nad 
Váhom

Zlatý dážď zlatými 
rukami sadený

Prínosom projektu bola výsadba a doplnenie sprievodnej  
vegetácie okrasných drevín (zlatého dažďa) na jednej  
z frekventovaných ulíc mesta. 

1 170,00 €

TSC20_7E_120 SRRZ RZ pri Materskej 
škole Medňanská 512 Roztancujme škôlku Prínosom projektu bolo umožniť deťom  

v MŠ priestor pre sebarealizáciu. 600,00 €

TSC20_7E_121 Robíme to pre 
deti O.Z. Tour de pedál Prínosom projektu bolo uskutočnenie série cyklistických  

pretekov pre deti so sprievodným programom. 300,00 €

TSC20_7E_122 Základná škola v 
Trenčíne

Počítačová učebňa 
pre žiakov

Prínosom projektu bolo technické vybavenie 
pre triedu informatiky a zriadenie počítačovej učebne. 600,00 €

TSC20_7E_123 Občianske združenie 
Handrbolka

Lesné deti z Handr-
bolky, starajú sa o 
rastlinky – Pridajte 
sa k nám!

Prínosom bolo zorganizovanie podujatia, aby  
si účastníci vybudovali vzťah k prírode a rastlinám. 1 300,00 €

TSC20_7E_124 Súkromná materská 
škola Wonderland

EKO cesta v mest-
skom parku

Prínosom projektu bolo vytvorenie eko cesty v mestskom parku, 
aby sa naučili občania využiť aktívne tento verejný priestor. 300,00 €

TSC20_7E_125 MEA INTEREST, 
neinvestičný fond

LIBERTA – tanečný 
súbor so zameraním 
na klasický tanec

Prínosom projektu bolo vytvorenie priestoru pre zmysluplné trá-
venie času detí, prostredníctvom učenia sa baletu, ktorý pomáha 
deťom osvojiť si rozvahu, trpezlivosť a zodpovednosť. 

1 300,00 €

TSC20_7E_126 Základná škola 
Školská 1123/29

S dopraváčikom na 
dopravnom ihrisku Prínosom bolo vybudovanie dopravného ihriska. 600,00 €

TSC20_7E_127 Element Senica Senica v objatí 
kultúry

Prínosom projektu bolo zorganizovanie aktivít zameraných na 
kultúrne vystúpenia amatérskych i profesionálnych domácich 
súborov.

300,00 €

TSC20_7E_128

Miestne osvetové 
stredisko (Lubina 
- Miškech Dedinka 
670, Lubina)

Na ľudovú nôtu – 
krása kroja

Prínosom projektu bolo zabezpečenie  
revitalizácie tradičných krojov. 1 300,00 €

TSC20_7E_129 Senica 2.0 S davom do DAVu Prínosom projektu bolo vytvorenie priestoru pre mladých,  
ktorý by im pomohol a naučil rozoznávať ich pravdivosť. 600,00 €

TSC20_7E_130 Komunitné centrum 
Khamoro

Implementácia inte-
raktívnej tabule pre 
edukáciu klientov

Prínosom projektu bolo zakúpenie interaktívnej tabule. 300,00 €

TSC20_7E_131 Myjavská hasičská 
história

Záchrana historic-
kého hasičského 
vozidla

Prínosom projektu bola podpora zachovania  
historickej hodnoty hasičskej techniky. 1 300,00 €

TSC20_7E_132 FK BRADLAN Brezová 
pod Bradlom Bradlo Cup 2020 Prínosom projektu bolo zorganizovanie turnaja, vďaka ktorému  

sa zvýšila motivácia mladých futbalistov naďalej športovať. 600,00 €
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TSC20_7E_133 Obecný klub 
Častkovce Futbal pre všetkých Prínosom projektu bolo prilákanie k futbalu čo najviac  

detí a umožniť im športovať v dobrých podmienkach. 300,00 €

TSC20_7E_134 Stredná priemyselná 
škola Bzinská 11

Športuj pre svoje 
zdravie

Prínosom projektu bolo zabezpečenie rôzneho náradia, náčinia 
pre žiakov a širokú verejnosť. 1 300,00 €

TSC20_7E_135 Medze Hmyz pre krajinu Prínosom projektu bolo zorganizovanie workshopu na zvýšenie 
povedomia detí a žiakov o význame hmyzu v prírode. 600,00 €

TSC20_7E_136 Základná škola 
Rajecká Lesná Učíme sa v záhrade Prínosom projektu bolo vytvorenie miesta na učenie sa  

v záhrade pre žiakov, aby mali viac podnetných zážitkov. 300,00 €

TSC20_7E_137 Občianske združenie 
APLAUZ

Kordovánky – Tanec 
v srdci

Prínosom projektu bolo prostredníctvom zakúpených pomôcok 
umožniť deťom tráviť aktívnejšie čas. 600,00 €

TSC20_7E_138
Mesto Rajec – 
Materská škola 
Mudrochova

Hrou objavujeme 
prírodné ihrisko 
Kopček

Prínosom projektu bolo zhotovenie prírodného ihriska „Kopček“ 
v materskej škole so šmykľavkou, lezeckou stenou a balančnými 
prvkami.

1 300,00 €

TSC20_7E_139 Centrum pre deti a 
rodiny Prievidza

Detská radosť  
v sedle koňa

Prínosom projektu bolo sprostredkovať deťom  
zmysluplné trávenie voľného času. 1 300,00 €

TSC20_7E_140 ProLiberi Dieťa zrkadlo rodičov Prínosom projektu bolo zakúpenie materiálovo-technického 
vybavenia pre zvýšenie kvality vzdelávacích aktivít. 300,00 €

TSC20_7E_141 Prievidzská labka
Ozdravenie  
populácie mačiek 
v Prievidzi a okolí

Prínosom projektu bolo zabezpečiť ošetrenie, 
kastráciu pouličných mačiek. 600,00 €

TSC20_7E_142 DOMICIL Združené 
Sociálne Služby

Voda naša  
každodenná Prínosom projektu bolo vzdelávať o ochrane a význame vody. 600,00 €

TSC20_7E_143 Centrum Naša 
chalúpka o.z.

Inklúzívne tvorivé 
dielne v Našej 
chalúpke

Prínosom projektu bolo vytvorenie inkluzívnych tvorivých dielní, 
kde sa stretávali ľudia so zdravotným postihnutím s intaktnou 
časťou obyvateľstva a spolu tvoriť.

1 300,00 €

TSC20_7E_144 OZ GaBa

Postavím ti domček 
. Denný tábor pre 
deti v Baťovianskej 
záhrade, kde 
tvoríme príbytky pre 
zvieratká

Prínosom projektu bolo 
zorganizovanie denného tábora. 300,00 €

TSC20_7E_145 Materské centrum 
LIPKA

Podaj mi ruku – 
hráme sa vonku!

Prínosom projektu bolo vytvorenie priestoru pre deti,  
kde sa môžu hrať, zlepšovať si prostredníctvom  
zabezpečených pomôcok hrubú motoriku.

600,00 €

TSC20_7E_146 Základná škola 
Školská 9 Tlmače

Pohybom k zdravším 
a šťastnejším deťom

Prínosom projektu bolo vybudovanie pohybového štúdia,  
ktoré by slúžilo pre všetkých žiakov. 1 300,00 €

TSC20_7E_147 Calisthenics club 
Tlmače

Street workoutové 
ihrisko pre Tlmače

Prínosom projektu bolo vytvorenie street workoutového ihriska, 
aby mali obyvatelia možnosť aktívne tráviť svoj voľný čas. 300,00 €

TSC20_7E_148 MsO SRZ Piešťany
Organizovanie rybár-
skych pretekov pre 
deti 4 –14 rokov

Prínosom projektu bolo zorganizovanie rybárskych  
pretekov pre deti vo veku 4 – 14 rokov. 1 170,00 €

TSC20_7E_149 Občianske Združenie 
Myška

Super Medzinárodný 
deň Detí

Prínosom projektu bolo zorganizovanie  
celoročného medzinárodného dňa detí. 600,00 €



strana 177 | Nadácia Pontis 

Č. zmluvy Prijímateľ / organizácia Projekt Popis Výška grantu

TSC20_7E_150
Slovenský skauting, 
Západoslovenská 
skautská oblasť

ZapaDni 2020 – 
Západoslovenské 
skautské dni

Prínosom projektu bolo zorganizovanie víkendového stretnutia 
pre cca 200 skautov a skautiek zo západného Slovenska. 300,00 €

TSC20_7E_151

Združenie rodičov 
pri Základnej škole 
s materskou školou 
Sándora Petőfiho 
s vyučovacím 
jazykom maďarským 
Sládkovičovo

Telo potrebuje kyslík 
– pod stromami nám 
to myslí

Prínosom projektu bolo zasadenie stromov, kríkov, rastlín  
a vytvorenie miesta na relaxáciu a aktívny oddych. 600,00 €

TSC20_7E_152 FootGolfový Klub 
Senec

Footgolf – šport pre 
celé rodiny

Prínosom projektu bolo podpora footgolf aktivít  
a uskutočnenie turnajov, propagačných akcií pre deti. 300,00 €

TSC20_7E_153 Spojená škola, 
Trnavská 2, Senec

Pomôžte nám byť 
krajší

Prínosom bolo zorganizovanie spoločného športového  
podujatia so žiakmi zo základnej školy v Senci a aj  
so žiakmi z iných špeciálnych škôl v iných okresoch. 

1 300,00 €

TSC20_7E_154 Obec Neverice Detské ihrisko pre 
Neverice

Prínosom bolo zveľadenie ihriska, ktoré sa nachádza v obci pri 
Obecnom úrade. 300,00 €

TSC20_7E_155 Materská škola Lien-
ka Lenka Ladice

Čisté a zelené pros-
tredie okolo nás.

Prínosom projektu bola výsadba zelene, kvetov do areálu 
materskej školy. 600,00 €

TSC20_7E_156 Materská škola 
Nemčiňany

Vybudovanie úžit-
kovej záhrady pre 
materskú školu

Prínosom bolo vybudovanie vlastných vyvýšených záhonov 
 a výsadba ovocných stromov a kríkov v školskom areáli. 1 300,00 €

TSC20_7E_157 Klub železničných 
modelárov Vrútky Železničné stredy Prínosom projektu bolo zorganizovať  

pravidelné stretnutia v klube. 300,00 €

TSC20_7E_158 ÚSMEV – klub rodičov 
výnimočných detí

Moje nôžky sú 
rodičia, ale lyžovať 
už viem ! Chceš  
nám pomôcť ?

Prínosom projektu bolo umožniť znevýhodneným deťom,  
mládeži aj dospelým športovú činnosť vďaka zakúpeniu  
potrebného športového vybavenia. 

600,00 €

TSC20_7E_159 Občianske  
združenie EDUJOY

Aj naša zem potre-
buje naše ruky

Prínosom projektu bola obnova a úprava okolia školy a priľahlého 
areálu, kde sa deti môžu venovať bylinkovej záhrade a iným 
vzdelávacím aktivitám.

1 300,00 €

TSC20_7E_160 OZ ŠARKANÍK
Relaxačno-rehabili-
tačný pobyt pre inak 
obdarené deti

Prínosom projektu bolo zorganizovanie  
relaxačno-pohybového pobytu pre hendikepované deti. 1 300,00 €

TSC20_7E_161 Základná škola 
Saratovská ul. č.43

Knihy sú najtichším 
a najstálejším 
priateľom. Sú naj-
prístupnejším a naj-
múdrejším poradcom 
a najtrpezlivejším 
učiteľom.

Prínosom projektu bolo vybudovanie knižnice ako informačného, 
komunikačného a kultúrneho centra školy komunity. 300,00 €

TSC20_7E_162
Slovenský Červený 
kríž, územný spolok 
Levice

Pre bezpečnejšie 
mesto Levice

Prínosom projektu bolo vzdelávanie občanov s AED  
prístrojom, aby sa zvýšila bezpečnosť v meste Levice. 600,00 €

TSC20_7E_163
Základná škola Bélu 
Bartóka s vyučovacím 
jazykom maďarským

Ostrov zábavy a od-
dychu – vybudovanie 
fit parku, street wor-
koutového ihriska a 
oddychovej zóny

Prínosom projektu bolo zakúpenie a zrekonštruovanie  
hojdačiek, street workautových a fitness prvkov. 1 170,00 €
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TSC20_7E_164
Základná škola s 
vyučovacím jazykom 
maďarským Tôň

Pokračovanie 
projektu: Rozvoj  
a zlepšenie okolia 
školy – Funkčné 
miesto pre aktívny 
oddych a učenie

Prínosom bolo vytvorenie funkčného miesta 
 pre aktívny oddych a učenie sa v škole. 600,00 €

TSC20_7E_165
Združenie priateľov 
škôl – Iskolabarátok 
társulása

Školský časopis
Prínosom projektu bolo zvýšiť záujem o čítanie  
u detí a podporiť kreativitu a fantáziu žiakov
v rámci školského časopisu: Rólink – O Nás. 

300,00 €

TSC20_7E_166 Športový klub Vlkas

Vytvorenie pod-
mienok pre rozvoj 
športových zručností 
detí a mládeže

Prínosom projektu bola modernizácia športového vybavenia 
občianskeho združenia, aby mali kde tráviť aktívne svoj čas. 300,00 €

TSC20_7E_167
Občianske združenie 
– RZ pri ZŠ Levická 
903, Vráble

Jablonka – budovanie 
vzťahu detí a 
mládeže k folklóru 
Požitavia

Prínosom projektu bolo priblíženie a vybudovanie vzťahu detí a 
mládeže k ľudovým zvykom a tradíciám. 1 300,00 €

TSC20_7E_168 Obecný úrad 
Jesenské

Poďme naučiť deti 
znova sa hrať! Prínosom projektu bolo ukázať deťom, čo je detstvo na dedine. 600,00 €

TSC20_7E_169 Pohybovňa Rozhýb ma Prínosom projektu bolo naučiť deti správnemu  
postupu pri tréningovej jednotke. 600,00 €

TSC20_7E_170 Obec Gajary
Za krajšie Gajary 
– skrášlime ďalšie 
miesto v obci

Prínosom projektu bola výsadba zelene, stromov, aby sa skrášlilo 
prostredie obce a obyvatelia mohli tráviť čas v spoločných 
revitalizovaných priestoroch. 

300,00 €

TSC20_7E_171
Futbalový klub Telo-
výchovnej jednoty 
Kúty (FK TJ)

Buďme zdraví  
s futbalom!

Prínosom projektu bolo zorganizovanie  
turnaja a sprievodných akcií. 1 300,00 €

TSC20_7E_172 Obec Vinosady Mami, oci,  
šliapni do toho!

Prínosom projektu bolo dobudovanie dreveného  
altánku a osadenie lavičiek pre fanúšikov. 300,00 €

TSC20_7E_173 Mesto Pezinok
Rodinné detské ihris-
ko pre veľkáčov a 
malkáčov v Pezinku

Prínosom projektu bola výstavba rodinného detského  
ihriska pre veľkáčov a malkáčov a slúžilo by  
k návratom k spoločnej hre na jednom dvore.

1 300,00 €

TSC20_7E_174 PŠC Pezinok Junior, 
občianske združenie

Dajme mladým futba-
listom nové dresy

Prínosom projektu bolo vytvoriť lepšie  
podmienky pre deti v futbalovom tíme. 600,00 €

TSC20_7E_175

Spojená katolícka 
škola, Základná 
škola sv. Svorada a 
Benedikta

Separovaný  
zber na škole

Prínosom projektu bolo vybudovanie  
separovaného zberu v škole. 300,00 €

TSC20_7E_176 Včielkovo Medové raňajky  
v novom šate

Prínosom projektu bolo zlepšenie kvality vzdelávania detí 
prostredníctvom nových edukatívnych pomôcok. 600,00 €

TSC20_7E_177 Zariadenie sociálnych 
služieb „Borinka“

Atraktívnejší zelený 
priestor

Prínosom projektu bolo zatraktívnenie zeleného priestoru 
pre stretávanie sa generácií. 1 300,00 €

TSC20_7E_178
Basketbalový klub 
mládeže a dospelých 
Šurany

Basketbalové ihrisko 
Šurany

Prínosom bola rekonštrukcia starého  
basketbalového ihriska v Šuranoch. 1 300,00 €

TSC20_7E_179 Občianske združenie 
Hrádocká Venuša

Šuriansky športo-
vo-zábavný deň detí

Prínosom projektu bolo zorganizovanie podujatia, v rámci  
ktorého boli pripravené rôzne športovo-zábavné atrakcie. 300,00 €
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TSC20_7E_180

Stredná odborná 
škola gastronómie  
a služieb (Hviezdosla-
vova 55, Šurany)

Zlaté časy našich 
starých mám

Prínosom projektu bolo zabezpečiť materiálne vybavenie na prí-
pravu tradičných regionálnych jedál a špecialít miestnej kuchyne. 600,00 €

TSC20_7E_181 Centrum pre deti  
a rodiny Kolárovo

Podpora zdravého 
vývinu detí – hra a 
pohyb ako cesta ku 
zdraviu

Prínosom projektu bola výstavba detského  
ihriska a vybudovanie bezpečného priestoru. 300,00 €

TSC20_7E_182
Centrum voľného 
času – Szabadidőköz-
pont Kolárovo

Detské ihrisko v 
Centre voľného času 
v Kolárove

Prínosom projektu bolo vybudovanie nového detského ihriska.. 600,00 €

TSC20_7E_183 Materská škola Nový 
diel, 50, Hurbanovo Poďte deti medzi nás Prínosom projektu bolo vybudovanie detského ihriska,  

vďaka čomu sa u detí podporia pohybové zručnosti. 1 300,00 €

TSC20_7E_184 ZŠ J. A. Komenského
Spievaj, že si spievaj, 
Komenského škola 
– lalala

Prínosom projektu bolo zorganizovanie ďalšieho ročníka charita-
tívneho koncertu v Evanjelickom kostole v Komárne. 600,00 €

TSC20_7E_185 Zoulus Zvonica 1876 –  
naša história

Prínosom projektu bola výmena vstupných dverí so zárubňou, 
oprava interiéru Zvonice, nátery drevenej konštrukcie, osadenie 
dlažby v interiéry, úprava okolia zvonice.

300,00 €

TSC20_7E_186 helloGúta Skate Park Kolárovo Prínosom projektu bolo vytvorenie komunitného  
a športového priestoru na verejnosti. 1 170,00 €

TSC20_7E_187 Základná škola Jergu-
ša Ferka Košúty Vtáčia záhrada Prínosom projektu bolo vybudovanie  

vtáčej záhrady na školskom dvore. 600,00 €

TSC20_7E_188 ZŠ s MŠ Sándora 
Petőfiho s vjm Triedenie odpadu Prínosom projektu bolo materiálne zabezpečenie  

nádob na separovaný zber do všetkých tried. 1 300,00 €

TSC20_7E_189 DO FÉNIX Bratislava Veľké Úľany sa stále 
hrajú

Prínosom projektu bolo vytvorenie požičovne hier v miestnej 
knižnici. 300,00 €

TSC20_7E_190 OZ Lifestarter
Cukrovar Point – 
priestor pre oddych 
a kultúru

Prínosom projektu bolo budovanie miesta pre oddych, 
 kultúru a rôzne formy trávenia voľného času pre všetkých. 1 300,00 €

TSC20_7E_191 Biela Hora, n.o.

Tradičné trstínske 
výstavy Jar – Jeseň 
– Advent a nové 
autorské výstavy

Prínosom projektu bolo materiálne 
zabezpečenie tradičných trstínskych výstav. 300,00 €

TSC20_7E_192
Základná škola 
s materskou školou 
Pavla Ušáka Olivu

Zdravšie  
v Kátlovciach

Prínosom projektu bolo zlepšenie životného prostredia  
v obci výsadbou zelene v areáli školy a osadením lavičiek. 600,00 €

TSC20_7E_193 OZ Čas pre rodinu Prvý krok ku zdraviu Prínosom projektu bolo motivovať rodičov  
k zdravej forme pohybu s deťmi od prvých krokov. 1 300,00 €

TSC20_7E_194 Dolnopovažské 
združenie PRAMENE

Neberte nám 
princeznú – cyklus 
výchovných kon-
certov pre základné 
a stredné školy so 
živým orchestrom, 
detským zborom  
a spevákmi

Prínosom bolo zorganizovanie cyklu výchovných  
koncertov pre ZŠ a SŠ so živým orchestrom. 300,00 €
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TSC20_7E_195 ESTHER Bezpečné miesto pre 
oddych a zábavu

Prínosom projektu bolo skrášlenie a opravy  
priestorov v nádvorí Komunitného domova Esther. 600,00 €

TSC20_7E_196 Základná škola 
Sídl. SNP

Nové detské ihrisko 
= radosť a zdravý 
pohyb detí v našej 
škole!

Prínosom projektu bolo vybudovanie nového detského ihriska, 
aby sa mali kde deti hrať a aktívne tráviť svoj čas. 600,00 €

TSC20_7E_197 Materská škola 
Hollého 40 Lezecká stena Prínosom projektu bolo vybudovanie lezeckej steny pre deti. 1 300,00 €

TSC20_7E_198 Tanečný klub 
JUMPING

Materiálno – tech-
nické vybavenie TK 
Jumping

Prínosom projektu bolo zlepšenie tréningových podmienok  
tanca pre deti a mládež z okresov Šaľa a Nitra. 300,00 €

TSC20_7E_199 ZŠ s MŠ Zemianske 
Sady

Altánok – trieda 
radosti Prínosom projektu bolo vybudovanie altánku v školskom areáli. 1 300,00 €

TSC20_7E_200
Združenie rodičov pri 
Materskej škole vo 
Veľkom Záluží

Revitalizácia 
školského dvora

Prínosom projektu bola revitalizácia školského dvora  
pre rozvoj psychomotorických kompetencií detí. 430,00 €

TSC20_7E_201 Canis Center Eddy 
Slovakia

Letný výcvikový 
tábor pre mládež

Prínosom projektu bolo zorganizovať letný výcvikový 
tábor pre mládež. 600,00 €

TSC20_7E_202 Centrum voľného 
času Pyramída

Mimoškolské 
záujmové činnosti 
v CVČ Pyramída

Prínosom projektu bola materiálna podpora záujmových útvarov, 
ktoré prebiehajú v CVČ Pyramída počas školského roka. 1 170,00 €

TSC20_7E_203
Základná škola s 
materskou školou s 
VJM Trstice

Vyučovanie výchov-
ných predmetov  
v školskom parku  
a koncoročná výtvar-
ná súťaž o najkrajší a 
najmohutnejší strom

Prínosom projektu bolo zabezpečenie výučby výchovných 
predmetov v prírode počas priaznivého počasia. 300,00 €

TSC20_7E_204 NZ INAK (OZ) Cooltúra inak Prínosom projektu bolo materiálne zabezpečenie procesu vzdelá-
vania a zlepšovania zručnosti detí a mládeže. 600,00 €

TSC20_7E_205
Základná škola s 
materskou školou 
Trstice 647

Školská kuchynka Prínosom bolo zriadenie školskej kuchyne. 300,00 €

TSC20_7E_206

Základná organizácia 
Združenie maďar-
ských rodičov na 
Slovensku – Základná 
škola s materskou 
školou s vyučovacím 
jazykom maďarským 
Trstice č. 647 – 
Alapiskola és Óvoda 
Nádszeg 647

Zábava na ľade 
– naučme deti 
korčuľovať

Prínosom projektu bolo vybudovanie ľadovej  
plochy, aby sa naučili nielen deti korčuľovať. 600,00 €

TSC20_7E_207
Štúdio tanca a 
telesnej výchovy 
Gabčíkovo

Tanec ako zdroj  
sily a energie

Prínosom projektu bolo podporiť materiálno–technické  
vybavenie štúdio tanca, aby prilákali deti k tancu. 1 300,00 €

TSC20_7E_208 Hipoterapeutické 
centrum Hipony

S koníkmi hravo  
a kreatívne

Prínosom projektu bolo materiálne zabezpečenie organizácie,  
aby sa deťom umožnilo tráviť čas na farme. 600,00 €
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TSC20_7E_209 OBČIANSKE ZDRUŽE-
NIE FutuReg

Workshopy:  
Rozvíjaj sa!

Prínosom projektu bolo zorganizovanie workshopov a 
prednášok, prostredníctvom ktorých sa vzdelávali  
a rozvíjali mladí ľudia a deti. 

300,00 €

TSC20_7E_210 Základná škola Mate-
ja Bela Šamorín

O čom sa bábky 
rozprávajú?

Prínosom projektu bolo materiálne zabezpečenie organizácie,  
aby mohla organizovať stretnutia a podujatia, na ktorých sa 
zlepšujú medziľudské vzťahy.

1 300,00 €

TSC20_7E_211 OZ Krúžky v škole Vzdelávanie pre 
lepšiu budúcnosť

Prínosom projektu bolo materiálno-technické vybavenie work-
shopov na podporu vzdelávacích aktivít. 600,00 €

TSC20_7E_212 IPčko Dobrá linka – linka 
dôvery bez bariér

Prínosom bolo skvalitnenie poskytovaných  
psychologických služieb. 300,00 €

TSC20_7E_213 Základná škola Nobe-
lovo námestie

Oáza pokoja  
a radosti pre  
deti našej školy

Prínosom projektu bolo vybudovanie  
multisenzorickej, relaxačnej miestnosti. 1 300,00 €

TSC20_7E_214 Neinvestičný fond 
Obchodnej akadémie

Umenie správnej 
komunikácie pre 
šťastný život

Prínosom projektu bolo vzdelávať rôzne skupiny ľudí,  
aby spoznali základy efektívnej komunikácie. 300,00 €

TSC20_7E_215 OZ Zelená deťom Bezpečné ihrisko  
v MŠ Legerského

Prínosom projektu bola rekonštrukcia  
už existujúceho detského ihriska. 600,00 €

TSC20_7E_216 KŠHM Bratislava

Podpora krasokorču-
liarskeho klubu ŠKP 
Bratislava, organi-
zácia Majstrovstiev 
Slovenska detí, 
mládeže a juniorov 
2019/2020

Prínosom bola poskytnutá finančná podpora  
detí a mládeže v súťažnej športovej činnosti. 1 300,00 €

TSC20_7E_217
Združenie rodičov a 
priateľov Základnej 
školy Pri kríži

Voda je život
Prínosom projektu bolo zabezpečenie prednášok odborníkov 
spojených s návštevami hydrometeorologického ústavu a 
vodárenského múzea.

600,00 €

TSC20_7E_218
ZRR Nejedlého (Zdru-
ženie Rady rodičov 
Nejedlého)

Pozrieme sa na svet 
zblízka

Prínosom projektu bolo materiálno-technické zabezpečenie hodín 
biológie pre žiakov druhého stupňa. 300,00 €

TSC20_7E_219 Hematit,občianske 
združenie

Darovanie krvi 
zachraňuje životy, 
pomáhame chorým 
a podporujeme svoje 
zdravie

Prínosom projektu bolo zvýšiť povedomie a osloviť hlavne 
mladých ľudí, aby mali vedomosti o darcovstve krvi. 1 300,00 €

TSC20_7E_220 OZ Brána do Narnie

Revitalizácia 
komunitného ihriska 
– miesta pre pohyb  
a hru pre deti 
 a okolitú komunitu

Prínosom projektu bolo rozšírenie hracích  
a pohybových plôch verejného priestranstva. 600,00 €

TSC20_7E_221 Nadácia  
Národohospodár

Nie je odpad ako 
odpad – podpora 
separácie odpadu na 
NHF EU v Bratislave

Prínosom projektu bola podpora možnosti  
separovania odpadu na NHF EU v Bratislave. 300,00 €

TSC20_7E_222

OZ Vodníček 
Rodičovské združenie 
pri materskej škole 
Tupolevova 20

Bosonoho-balančný 
chodník

Prínosom projektu bolo vybudovanie bosonoho-balančného 
chodníka na škôlkárskom ihrisku a vytvoriť im podnetné prostre-
die pre rozvoj pohybových zručností.

1 300,00 €
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TSC20_7E_223
Bratislavská kynolo-
gická záchranárska 
brigáda

Záchranársky  
viacboj junior Prínosom projektu bolo zorganizovanie záchranárskeho viacboja. 600,00 €

TSC20_7E_224 Dianovum o.z. Zbavíme sa fyzických 
zlozvykov

Prínosom projektu boli cielené a praktické prednášky prostred-
níctvom ktorým chceme edukovať deti, rodičov ale aj učiteľov 
ako ich telo, resp. svalový aparát pracuje.

300,00 €

TSC20_7E_225
Slovenský Červený 
kríž, územný spolok 
Bratislava-mesto

Druhá šanca pre 
srdce Prínosom bolo zorganizovanie besied a ukážok prvej pomoci. 1 300,00 €

TSC20_7E_226 R.O.K. o.z ROK v záhrade
Prínosom projektu bolo vybudovanie priestoru, kde sa deti 
môžu vzdelávať už od predškolského veku a ktorý by slúžil ako 
rekreačno-oddychová zóna.

600,00 €

TSC20_7E_227 Materská škola 
Kríková 20 Malí výskumníci Prínosom projektu bolo vytvorenie vhodného  

priestoru na realizáciu rôznych pokusov. 300,00 €

TSC20_7E_228 Materská škôlka 
Kalinkovo

Revitalizácia 
školského ihriska

Prínosom projektu bolo zrenovovanie a rozšírenie  
existujúceho ihrisko na školskom dvore. 1 300,00 €

TSC20_7E_229 OZ Themida Zelená záhrada 
 pre naše deti

Prínosom projektu bolo vybudovanie zelenej záhrady,  
aby deti mali skrášlenie prostredie. 600,00 €

TSC20_7E_230 Občianske združenie 
Javoráčik

KOLOpohár – ekopo-
háre pre Chorvátsky 
Grob

Prínosom projektu bolo zorganizovanie viacerých aktivít, kde sa 
vymenia jednorazové plastové poháre za poháre na opakované 
použitie. 

300,00 €

TSC20_7E_231 Lesky´s runners

Rozvoj športového 
ducha a zatraktív-
nenie atletiky v 
očiach detí

Prínosom projektu bolo organizovanie tréningov 2x týždenne, 
kde sa deti aj dospelí venovali pohybovým aktivitám. 1 300,00 €

Vecný dar – potraviny Centrum Budúcnosť 
Inak Trnava

Financie boli použité na občerstvenie pre účastníkov centra 
Budúcnosť Inak počas aktivít centra. 905,30 €

FDO3000255

Súkr. stredná športo-
vá škola ELBA Prešov, 
ZŠ s MŠ Žabokreky 
nad Nitrou,ZŠ Krivá, 
ZŠ s MŠ Olešná, Gym-
názium sv. Andreja 
Ružomberok, ZŠ s MŠ 
Horné Orešany, ZŠ 
s MŠ Pavla Demitru 
Dubnica n/Váhom, ZŠ 
Dr. Ivana Dérera Bra-
tislava, Spojená škola 
Belá, ZŠ Domaniža

Digitall Skills Financie boli použité na nákup 10 sád BBC micro:bitov  
na školy v rámci projektu Digital Skills. 5 400,00 €

VRW20_01

Medzinárodné 
kresťanské veľvy-
slanectvo Jeruzalem 
(ICEJ Slovensko)

Vrba – Wetzler 
Memorial

Financie boli použité na podporu diaľkového pochodu, ktorý bol 
pre veľký záujem rozdelený na dva turnusy v júly a auguste. 420,00 €

Spolu 2 728 517,39 €
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